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Resumo: O milho (Zea mays L.) é a cultura de grãos mais plantada no mundo, sendo de 
grande importância econômica, por ser o principal constituinte na fabricação de rações para 
aves e suínos. Este trabalho teve como objetivo avaliar a produção final de grãos de milho em 
relação à aplicação de fungicida na parte aérea e a área sem tratamento, utilizando duas 
épocas de aplicação e número de aplicações. O experimento foi realizado à campo em 
Cascavel, PR. Na safra 2007/2008, utilizando-se o delineamento experimental de blocos 
inteiramente casualizados, as avaliações foram baseadas na produtividade final de grãos. Os 
resultados foram submetidos ao teste de tukey pelo programa SISVAR a 5% de probabilidade. 
Após os resultados analisados verificou-se que o tratamento 1, uma Aplicação de fungicida no 
estádio de limite de trator (80 cm) V8, foi o melhor, apresentando um incremento de 
produtividade na ordem de 917 kg ha-1 em relação a testemunha.    
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Evaluating the Productivity of corn in relation to the application of fungicide at 
different stages 

 

Abstract: The corn (Zea mays L.) crop is planted more grain in the world and is of great 
economic importance, being the main constituent in the manufacture of feed for poultry and 
pigs. This work aimed to evaluate the final production of grains of corn in relation to the 
application of fungicide in the shoot without treatment, using two seasons of application and 
number of applications. The experiment was held the field in Cascavel, PR. In the harvest 
2007/2008, using a delineating experiment of entirely randomized blocks, the evaluations 
were based in the final production of grains. The results were submitted to the test of the 
Tukey by the program SISVAR to 5% probability. After the results analyzed it was found 
that treatment 1, an application of fungicide during the limit of tractor (80 cm) V8, was the 
best, showing an increase in productivity in the order of 917 kg ha-1 for the witness. 
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Introdução 

A cultura do milho é severamente atacada por doenças foliares, assim o uso de 

fungicidas torna-se fundamental em lavouras de alta produção, e a aplicação desta tecnologia 

tem demonstrado bons ganhos de produtividade. 

Os fungicidas são compostos químicos de amplo uso no controle de doenças de 

plantas, alguns com ação protetora, outros curativos e sistêmicos. Dentro desta classificação 
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incluem-se os indutores de resistência que não agem como fungicidas inibidores do 

crescimento micelial e da esporulação. Os referidos compostos apenas induzem os sistemas 

de defesa da planta, pela produção de fitoalexinas e compostos fenólicos, que são letais a 

diferentes patógenos de plantas (Juliatti, 2004).  

A utilização de fungicidas na cultura do milho para controle das doenças foliares tem 

sido empregada no sistema de produção de sementes, contudo na produção de grãos ainda é 

um tema contraditório. Como e quando utilizar esta tecnologia é a grande questão, isto é, 

quando temos um benefício econômico com a técnica (Silva et al., 2007).  

Sob este aspecto e diante dos padrões de qualidade exigidos pelo mercado consumidor 

do grão, as doenças do milho tornam-se relevantes dentro do manejo da cultura. Realmente 

existem fatores determinantes para uma resposta positiva ao uso de fungicidas e a decisão de 

usar o controle químico deve ser baseada na combinação de vários fatores: época de 

semeadura, local, híbrido e rotação de culturas. O conhecimento regionalizado da resposta ao 

uso de fungicidas é o primeiro passo para sua utilização (Silva et al., 2007).   

O uso de fungicidas na semente e foliar são ferramentas viáveis para a manutenção do 

potencial produtivo da cultura. O índice de área foliar (IAF) está diretamente relacionado com 

a produtividade. As doenças foliares são responsáveis por causar a redução da área foliar, bem 

como, servirem de fonte de inóculo para contaminação da podridão de colmos e espigas 

(Silva e Schipanski, 2006). 

O maior índice de área foliar do milho é obtido na fase de pendoamento, onde se inicia 

o período crítico da cultura, e estende-se até a fase de “milho verde” ou grão pastoso (R3) e as 

folhas que apresentam os maiores índices de área foliar são a folha da espiga e as folhas acima 

e abaixo da espiga. A redução de área foliar dentro deste período pode ocasionar queda 

significativa na produtividade e redução na qualidade de colmo e grãos (Silva et al., 2007). 

O momento de aplicação dos fungicidas irá depender das doenças presentes durante o 

ciclo da cultura e do nível de resposta dos híbridos. A ferrugem comum (Puccinia sorghi) 

inicia o processo de infecção durante a fase vegetativa da cultura, podendo ocorrer desde V2 a 

V3. Sendo assim, as aplicações com plantas entre 80 e 100 cm de altura mostram-se mais 

efetivas no controle dessa doença, pois atua no inóculo primário (Silva e Schipanski, 2006). 

A mancha de diplodia (Diplodia macrospora) é causada por um fungo necrotrófico, 

seu inóculo permanece nos restos culturais e no solo durante o ano todo, e pode ser 

encontrado até mesmo em sementes. O inóculo se apresenta logo nos primeiros estádios, 

porém as primeiras lesões aparecem entre V10 e VT (pendoamento), e tem severidade 
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crescente a partir do pendoamento. Os melhores resultados de seu controle apresentam-se nas 

aplicações realizadas com 100 cm de altura (Silva e Schipanski, 2006). 

No controle de cercosporiose (Cercospora zeae-maydis) em situações de monocultura 

e safrinha, as primeiras lesões podem ocorrer já no período vegetativo, mas em condição ideal 

de rotação de cultura, as lesões de cercospora ocorrem logo após o florescimento. As 

aplicações de fungicida no estádio de pré-pendoamento ou no florescimento têm apresentado 

maior nível de controle quando comparado à aplicação com plantas a 80 cm (Silva e 

Schipanski, 2006). 

Os danos associados às doenças foliares são decorrentes do mal funcionamento e da 

destruição dos tecidos fotossintéticos, devido ao aumento do número e da área de lesões, que 

podem determinar a necrose de toda a folha. A necrose e a morte prematura das folhas limita 

a interceptação da radiação solar e translocação de fotossintatos ao desenvolvimento de grãos 

(Casa et al., 2004). 

 A folha da espiga e as folhas imediatamente acima e abaixo da espiga podem 

representar 33 a 40% da área total da planta. Uma redução de 50% da radiação incidente 15 

dias antes e 15 dias depois do florescimento pode provocar uma redução de 40 a 50% no 

rendimento de grãos. Uma destruição de 25% da área foliar do milho em sua porção terminal, 

próximo ao florescimento, pode reduzir 32% à produção (Casa et al., 2004). 

Outro tema contraditório quanto ao uso do controle químico tem sido a tecnologia 

empregada, principalmente quanto ao momento e tecnologia de aplicação. Uma vez que, 

quando se fala de aplicação de fungicidas no milho, o primeiro equipamento que vem à mente 

do produtor seria a utilização de aplicação com o uso de aviões, porém, esta tecnologia ainda 

não está disponível para todas as regiões produtoras (Silva et al., 2007). 

A manutenção da sanidade no período crítico do milho é o objetivo principal para 

obtenção de altos níveis produtivos, sendo que podemos atingi-los com o uso de resistência 

genética, época de semeadura, rotação de cultura e controle químico (Casa et al., 2004).  

A primeira consideração a ser feita é a possibilidade de utilização de pulverizadores de 

arrasto, com a limitação de altura da cultura entre 80-100 cm. Doenças como ferrugem 

comum e diplodia apresentam controles mais efetivos em aplicações realizadas com o cultivo 

entre 80 e 100 cm de altura, uma vez que, estas doenças iniciam seu processo de infecção 

ainda nos estádios vegetativos. Este tipo de aplicação pode ser feito com pulverizadores 

montados ou de arrasto sem causar danos à cultura. Já a cercosporiose tem mostrado 

resultados consistentes no seu controle com aplicações realizadas com as plantas a 120 cm ou 

mais de altura, uma vez que, esta doença ocorre com maior freqüência a partir do período de 
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pré-floração. Este tipo de aplicação exige equipamentos de pulverização autopropelidos ou 

aplicação aérea, já que pulverizadores comuns provocam o amassamento da cultura (Silva et 

al., 2007).  

A aplicação foliar de um fungicida eficiente interrompe o progresso das doenças logo 

após a pulverização e seu efeito permanece por um período residual específico, fungicidas 

sistêmicos apresentam um maior período residual o que os torna mais eficiente no controle de 

doenças (Pinto et al., 2004). 

O momento exato de se aplicar fungicidas na cultura do milho tem sido objeto de 

muita discussão. Sob o ponto de vista da logística da operação, o mais prático seria efetuar-se 

uma pulverização precoce utilizando-se equipamentos tradicionais normalmente disponíveis 

na maioria das propriedades, quando a cultura estivesse ainda em seu pleno desenvolvimento 

vegetativo, com porte ainda baixo (Silva et al., 2007). 

A adoção desse programa de uma aplicação precoce pode não garantir proteção 

adequada da cultura, pelo esgotamento da ação dos fungicidas muito antes que se complete o 

enchimento de grãos, fase em que a cultura ainda precisa de boa área foliar sadia (Silva et al., 

2007).  

Este trabalho teve como objetivo avaliar a produção final de grãos de milho em 

relação à área tratada com fungicida e a área sem tratamento, com aplicação no estádio de 80 

cm (V8) limite trator e no estádio de pré-florescimento (V12). 

 

Material e Métodos 

O experimento foi realizado à campo no ano agrícola 2007/2008, no CEDETEC da 

Faculdade Assis Gurgacz – FAG, na cidade de Cascavel, Paraná. A uma altitude de 695 

metros, latitude 24 56’ 26’’ Sul e longitude 53 30’ 38’’ Oeste, com solo do tipo latossolo 

distrófico vermelho e clima mesotérmico subtropical superúmido e com temperatura média 

anual 19 Cº. 

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos inteiramente casualizados, com 

4 tratamentos e 10 repetições, totalizando 40 parcelas experimentais. Cada parcela foi 

formada de 5 linhas de 7 m de comprimento com uma área útil de 12 m2 (3 X 5 X 0.8), 

desprezando-se 1 linha e 1 m de bordadura de cada lado da parcela respectivamente no ato 

colheita. 

Os tratamentos utilizados no experimento foram os seguintes:  

Tratamento 1: Uma Aplicação de fungicida quando o milho estava no estádio de 

limite de trator (80 cm), V8; 
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Tratamento 2: Duas aplicações de fungicida, a primeira quando o milho estava no 

estádio de limite de trator (80 cm), V8 e a segunda quando o milho estava no estádio de pré 

florescimento, V12; 

Tratamento 3: Uma Aplicação de fungicida quando o milho estava no estádio de pré 

florescimento, V12; 

Testemunha: Sem aplicação de fungicida; 

A semeadura do experimento foi realizada no dia 26 de outubro de 2007 sobre palhada 

de trigo, utilizou-se uma semeadora adubadora equipada com sulcador puxada por um trator 

traçado o espaçamento utilizado foi de 80 cm, foi utilizado o híbrido simples Pioneer P30F53 

o mesmo é recomendado para o Sul e Centro Alto do Brasil. A população de plantas usada no 

experimento foi de 72.500 plantas por hectare, sendo que na colheita realizou-se a contagem 

das plantas e verificou-se que existia uma população de 71.250 plantas por hectare. A 

adubação de base utilizada foi de 330 kg ha-1 de N P2O5 K2O na formulação de 08 20 20 e 

mais uma adubação de cobertura de 310 kg ha-1 de sulfato de amônio aplicado a lanço 17 dias 

após o plantio.  

Durante o experimento realizou-se o controle de lagartas com o inseticida alfa-

cipermetrina + teflubenzuron na dose de 0,17 L ha-1, de plantas daninhas com os herbicidas 

atrazina na dose de 4 L ha-1 e nicosulfuron na dose de 0,6 L ha-1 na aplicação dos herbicidas 

utilizou-se a adição de 0,5 % de óleo mineral. O fungicida utilizado para o tratamento das 

parcelas foi o epoxiconazole + piraclostrobina (OPERA) na dose de 0,75 L ha-1, a aplicação 

do mesmo realizou-se com equipamento de CO2. A colheita do experimento realizou-se no 

dia 17 de março de 2008, colheu-se todas as plantas das parcelas de forma manual, as espigas 

foram ensacadas e posteriormente trilhadas separadamente, após realizada a trilha realizou-se 

a pesagem dos grãos de cada parcela. 

Nesse experimento avaliou-se exclusivamente a produtividade final de grãos kg por 

hectare. 

Os resultados deste trabalho foram submetidos à análise estatística pelo teste de tukey 

a 5% de probabilidade no programa SISVAR. 

 

Resultados e Discussão 

Na tabela abaixo observa-se que a aplicação de fungicida na parte aérea na cultura do 

milho apresentou resultado significativo apenas para o tratamento 1 (limite trator, 80 cm, V8), 

sendo que esse apresentou um ganho de produtividade em relação a testemunha na ordem de 

917 kg ha-1, ou seja, o tratamento 1 foi o melhor na média de produtividade. 
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 O coeficiente de variação de 6,17 pode ser justificado pela diferença de produtividade 

existente dentro de cada tratamento devido que cada tratamento possuía 10 repetições. 

 O Teste F foi significativo apenas para o tratamento 1.  

Tabela 1 - Efeito do tratamento com fungicida na produtividade do milho 

Tratamentos Produtividade kg ha-1  
Tratamento 1  11.187,46 a  
Tratamento 2 
Tratamento 3                      
Tratamento 4              

10.895,79 b 
10.812,46 b                 
10.270,80 b 

 

C.V. (%) 6,17 
Teste F *   
C.V. = coeficiente de variação. 
* = significativo a 5% de probabilidade. 
 

Médias seguidas de mesma letra, na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
Médias seguidas de letras diferentes, na coluna, diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.  
 

A aplicação de fungicida na cultura do milho tem demonstrado bons ganhos de 

produtividade ou manutenção da mesma, isso ocorre principalmente devido que os fungicidas 

controlam as principais doenças que atacam a cultura de forma muito eficiente quando 

aplicados de forma correta.  

De acordo com Pinto et al., (2004) os fungicidas propiconazole, difenoconazole, 

azoxystrobin e tebuconazole são eficientes no controle da cercosporiose do milho causada por 

Cercospora zeae-maydis e garantem significativamente a produção de grãos. 

Brandão et al., (2007) cita que ocorre uma resposta diferenciada dos híbridos 

conforme a sua resistência. A recomendação de fungicidas para o controle de doenças deverá 

ser realizada em função do nível de resistência do material genético, tanto para redução do 

impacto da doença quanto para uma resposta de aumento na produtividade.  

Silva et al., (2007) nos permite afirmar que a execução de um bom programa de 

controle de doenças do milho aliando a utilização de um produto eficiente com a época de 

aplicação recomendada que proteja o período mais crítico da cultura do milho traz ao produtor 

grandes chances de aferir lucro considerável pelo incremento de rendimento a ser obtido. 

Com os resultados observados neste trabalho verifica-se que a aplicação de fungicida 

na cultura do milho na parte aérea é uma tecnologia que deve ser testada mais vezes com a 

realização de novos trabalhos para confirmação da melhor época e do número de aplicações 

do mesmo na cultura, sendo que neste trabalho o maior incremento de produtividade foi 

registrado quando aplicamos fungicida no estádio de limite trator.  
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Como observamos no trabalho a aplicação de fungicida na parte aérea na cultura do 

milho é recomendada tendo em vista bons ganhos de produtividade.  

 

Conclusão 

Com os resultados observados verifica-se que a aplicação de fungicida na parte aérea 

na cultura do milho é significativa, sendo que o tratamento 1, uma aplicação de fungicida no 

limite trator, 80 cm, V8, foi o mais eficiente. Resultando em um incremento de produtividade 

na ordem de 917 kg ha-1 a mais que a testemunha, portanto, recomenda-se a aplicação de 

fungicida na cultura do milho.  
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