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Viabilidade do Uso de Master Resister no 
Manejo da Mancha da Gala em Macieiras, 
cv. Gala. Frei Rogério/SC. Ciclo 2018/2019



a Pulverizações em 17/11, 23/11, 28/11, 8/12, 14/12, 21/12, e 28/12/18 e 3/1/19.
b Tratamento padrão.
c Área abaixo da curva de progresso da doença, calculada entre 17/11/18 e 10/1/19.
d As médias seguidas da mesma letra, nas colunas, não diferem (Duncan, 0,05).
e Dados transformados através de √(x+0,5).

Resultados e Discussão – Tabela 5

Eficiência do Master Resister no controle 
da Mancha da Gala da macieira, cv. Gala. 
Frei Rogério/SC. Ciclo 2018/2019.



Eficiência do Master Resister no controle 
da Mancha da Gala da macieira, cv. Gala. 
Frei Rogério/SC. Ciclo 2018/2019.

Conclusões

1. Master Resister (50 mL, 75 mL e 100 mL/100 L) apresenta eficácia 
mediana no controle da Mancha da Gala. Não se observa efeito de dose 
em condições de distribuição irregular das chuvas como as observadas 
no ciclo 2018/19;

2. A aplicação isolada do Master Resister, ou em mistura com Dithane 
NT (200 g/100 L) e em alto-volume (1.000 L/ha), não afeta o crescimen-
to dos frutos, nem causa fitotoxicidade nas folhas e frutos de ‘Gala’, po-
dendo ser considerado um produto complementar no manejo da Mancha 
da Gala, principalmente para aplicação no período de colheita da maçã.



Viabilidade do Uso de Master Resister no 
Manejo da Mancha da Gala em Macieiras, 
cv. Gala. Frei Rogério/SC. Ciclo 2019/2020

Foto: FITO Desenvolvimento e Produção Ltda.



Resultados e Discussão – Tabela 5

a Pulverizações em 19/10, 26/10, 02/11, 09/11, 15/11, 23/11, 30/11,  07/12 e 14/12/19 
b Tratamento padrão.
c Área abaixo da curva de progresso da doença, calculada entre 19/10/19 e 26/12/19.
d As médias seguidas da mesma letra, nas colunas, não diferem (Duncan, 0,05).
e Dados transformados através de √(x+0,5).

Eficiência do Master Resister no controle 
da Mancha da Gala da macieira, cv. Gala. 
Frei Rogério/SC. Ciclo 2019/2020.



Eficiência do Master Resister no controle 
da Mancha da Gala da macieira, cv. Gala. 
Frei Rogério/SC. Ciclo 2019/2020.

Conclusões
1. Master Resister (100 mL/100 L e 200 mL/100 L) apresenta boa eficácia no 
controle do ciclo primário da Mancha da Gala. Nas condições ambientes si-
milares às do ciclo 2019/20, a dose de 200 mL/100 L tende a ser mais eficaz 
que a de 100 mL/100 L. Porém, não se observa esta tendência quando se 
mistura a um fungicida muito eficaz, como Dithane NT (97,6% de controle no 
ciclo 2019/20 na dose de 200 g/100 L). Nos anos de maior pressão da 
doença, o efeito positivo da mistura deve aparecer com maior evidência.

2. A aplicação isolada do Master Resister, ou em mistura com Dithane NT 
(200 g /100 L) não afeta o crescimento dos frutos, nem causa fitotoxicidade 
nas folhas e frutos de ‘Gala’, podendo ser considerado um produto com po-
tencial no manejo da Mancha da Gala, principalmente para aplicação no pe-
ríodo de colheita da maçã devido à inexistência de restrição toxicológica.



Avaliação da eficiência do Master Resister  
no controle da sarna-da-macieira (Venturia 
inaequalis Cke. Wint.), cv. Gala. Campo Experi-
mental de Santa Isabel, São Joaquim/SC. Ciclo 2018/2019.

Foto: FITO Desenvolvimento e Produção Ltda.



Resultados e Discussão – Tabela 3

a Pulverizações em 22/09, 29/09, 06/10, 12/10, 20/10, 26/10, e 02/11/18.
b Tratamento padrão.
c As médias seguidas da mesma letra, nas colunas, não diferem entre si (Duncan, 0,05).
d Dados transformados através de √(x+0,5).
e AACPD = área abaixo da curva de progresso da sarna das folhas da macieira.

Efeito da aplicação de Master Resister e
fungicida no controle da sarna nas folhas da 
macieira, cv. Gala. Campo Experimental de Santa 
Isabel, São Joaquim/SC. Ciclo 2018/2019.



Resultados e Discussão – Tabela 5

a Pulverizações em 22/09, 29/09, 06/10, 12/10, 20/10, 26/10, e 02/11/18.
b Tratamento padrão.
c As médias seguidas da mesma letra, nas colunas, não diferem entre si (Duncan, 0,05).
d Índice de controle de sarna nos frutos (%).
e Peso médio dos frutos antes do raleio (16/11/2018). 

Efeito da aplicação de Master Resister e 
fungicida no controle da sarna nos frutos e 
russeting da maçã, cv. Gala. Campo Experimen-
tal de Santa Isabel, São Joaquim/SC. Ciclo 2018/2019.



Efeito da aplicação de Master Resister e fun-
gicida no controle da sarna nos frutos e rus-
seting da maçã, cv. Gala. Campo Experimental de 
Santa Isabel, São Joaquim/SC. Ciclo 2018/2019.

Conclusões
1. Master Resister é eficiente no controle da sarna nas folhas da macieira. 
Não está claro o efeito de dose. No entanto, na dose de 100 mL/100 L apre-
senta eficiência similar ao Optimus (100 mL/100 L, no controle da sarna nas 
folhas e nos frutos da macieira);

2.Master Resister (100 mL/100 L) aumenta significativamente o desempe-
nho do fungicida Score (14 ml/100 L), já desgastado por problemas de resis-
tência.

3.Master Resister aplicado isoladamente ou em mistura com o fungicida 
Score é muito seguro e não aumenta a severidade de russeting nos frutos 
da cv. Gala e nem causa fitotoxicidade.



Avaliação da eficiência de Master Resister, 
aplicado em associação com fungicidas 
protetores e de ação de profundidade, no 
controle da sarna-da-macieira (Venturia 
inaequalis Cke. Wint.), cv. Gala. São Joa-

quim/SC. Ciclo 2019/20

Foto: FITO Desenvolvimento e Produção Ltda.
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Resultados e Discussão – Tabela 03

a Pulverizações em 23/09, 01/10, 09/10, 15/10, 22/10, 29/10, e 05/11/19.
b As médias seguidas da mesma letra, nas colunas, não diferem entre si (Duncan, 0,05).
c AACPD = área abaixo da curva de progresso da sarna das folhas da macieira.

Efeito da aplicação de Master Resister e
fungicida no controle da sarna nas folhas da 
macieira, cv. Gala. Campo Experimental de Santa 
Isabel, São Joaquim/SC. Ciclo 2019/20.



Resultados e Discussão – Tabela 05

a Pulverizações em 23/09, 01/10, 09/10, 15/10, 22/10, 29/10, e 05/11/19.
bc As médias seguidas da mesma letra, nas colunas, não diferem entre si (Duncan, 0,05).
d IC = Índice de controle de sarna nos frutos (%).

Efeito da aplicação de Master Resister e fungi-
cida no controle da sarna nos frutos e russe-
ting da maçã, cv. Gala. Campo Experimental de 
Santa Isabel, São Joaquim/SC. Ciclo 2019/20.



Efeito da aplicação de Master Resister e fun-
gicida no controle da sarna nos frutos e rus-
seting da maçã, cv. Gala. Campo Experimental de 
Santa Isabel, São Joaquim/SC. Ciclo 2019/2020

Conclusões
1. Master Resister (100 mL/100 L) é um importante parceiro para uso em 
mistura com os fungicidas Orkestra SC, Mythos, Score e Dithane, visando o 
controle eficiente da sarna nas folhas e nos frutos da macieira. 

2. Melhora significativamente o desempenho do fungicida Score e se com-
porta como um fungicida protetor quando usado em mistura com os demais 
fungicidas. Possibilita reduzir a carga de fungicidas convencionais na cultura 
da macieira.

3. Master Resister é muito seguro e não aumenta a severidade de russeting 
quando usado em mistura com os fungicidas Orkestra SC, Mythos, Score e 
Dithane NT. Além disso, não é fitotóxico.


