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Uma das doenças que mais acomete o cafeeiro é a ferrugem (Hemileia vastatrix Berkeley e 

Broome), controlada geralmente por fungicidas químicos associados a um bom equilíbrio 

nutricional. O Boro vem sendo muito associado ao aumento de produtividade e resistência a 

patógenos. Maneiras de otimizar as pulverizações e necessidades de mão de obra em áreas 

montanhosas, onde a pulverização mecanizada é restrita, são as associações de atividades e 

seleção de fungicidas que proporcionem uma maior janela de aplicação. Desta forma, o 

objetivo foi avaliar a aplicação de fungicidas via “drench” e via foliar associados ou não ao 

ácido bórico no aumento da janela de aplicação e controle da ferrugem no cafeeiro. Os 

tratamentos via solo foram Premier Plus + Ácido bórico; Impact Mix + Ácido bórico; 

Verdadero + Ácido bórico; Premier Plus; Impact Mix; Verdadero; Ácido bórico e 

Testemunha. Os tratamentos via foliar foram: Sphere Max 0,4 L ha
-1

 + Ácido bórico; Impact 

2,0 L ha
-1

 + Ácido bórico; Priori Xtra 0,5 L ha
-1

 + Ácido bórico; Sphere max 0,4 L ha
-1

; 

Impact 2,0 L ha
-1

; Priori Xtra 0,5 L ha
-1

; Ácido bórico e testemunha. A aplicação foliar foi 

realizada 60 dias após o “drench”, com volume de calda de 400 L ha
-1

. Após as avaliações, os 

dados foram submetidos ao Teste F e Scott-Knott a 5%. Estatisticamente os tratamentos 

Verdadero
®
, Impact

®
 + B e Premier

®
 foram superiores aos demais, gerando maiores janelas 

de aplicação e consequentemente uma maior otimização das operações, que implicam em 

menores custos de manutenção da lavoura. 
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