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Resumo: O presente trabalho teve como objetivo avaliar a produtividade da cultura do milho 
na safrinha, sob diferentes tratamentos com fungicida em aplicação aérea. O experimento foi 
realizado no campo experimental do Cedetec, da Faculdade Assis Gurgacz, em Cascavel no 
Paraná. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso com 4 repetições, em 
parcelas de 5 linhas de 5 m de comprimento com espaçamento entre linhas de 0,80 m e 
densidade de 70.000 plantas ha-1. Os tratamentos foram os seguintes: tratamento 1: sem 
controle, tratamento 2: 750 mL ha-1 (limite do trator), tratamento 3 = 750 mL ha-1 (limite 
trator + pré-pendoamento), tratamento 4 = 750 mL ha-1 (seis folhas, intervalo vinte dias + 
intervalo vinte dias). Foram avaliadas as variáveis rendimento de grãos, massa de mil grãos, 
altura da primeira espiga, altura de planta, número de espigas e incidência de doenças. Os 
resultados obtidos mostraram que com a aplicação de fungicida as variáveis rendimento de 
grãos e massa de mil grãos apresentaram valores significativamente superiores e com menor 
incidência de doenças. A aplicação de fungicida reduziu a incidência de doenças e aumentou 
de forma significativa o rendimento e a massa de mil grãos.   
 
Palavras-chave: limite do trator, altura da planta, rendimento de grãos.  

 
Diseases control with fungicide  in the winter maize 

 
Abstract: This study aimed to evaluate the winter maize crop, under different treatments with 
fungicide. The experiment was conducted in the experimental field of Cedetec, Faculdade 
Assis Gurgacz in city state. The experimental design was a random block, with 4 replications 
in plots of 5 rows, 5 m long, spaced 0,80 m and density of 70.000 plants ha-1. The treatments 
were: treatment 1: without control, treatment 2: 750 mL ha-1 (limit of the tractor), treatment 3: 
750 mL ha-1 (limit tractor + pre-tasseling) and treatment 4: 750 ml ha-1 (six sheets, twenty 
days interval + interval twenty days). We evaluated the variables yield, mass of a thousand 
grains, height of the first spike, plant height, number of ears and incidence of diseases. The 
results showed that with applications of fungicide the variables grain yield and mass of a 
thousand grains had significantly higher values with lower incidence diseases. The application 
of fungicide reduced the incidence of diseases and increased significantly the yield and mass 
of a thousand grains. 
 
Key words: limit tractor, plant height, grain yield. 

 

Introdução 
 

 Atualmente o milho safrinha semeado extemporaneamente, de janeiro a abril, quase 

sempre depois da colheita da soja, na região Centro-Sul do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa 

Catarina é praticamente inexpressivo devido á alta freqüência e intensidade de geadas. As 

experiências positivas de agricultores nas Regiões Oeste e Norte do Paraná apontaram a 
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potencialidade desse cultivo. No período de 1984 a 1998 o Paraná era o único Estado produtor 

de milho safrinha, principalmente na Região Oeste, com área próxima a 265 mil hectares e 

produtividade média de 1800 kg ha-1 (Galvão e Miranda, 2004). Na safrinha que acabou de 

ser colhida área plantada foi superior a 1,5 milhões de hectares, com produtividade média 

superior a 3.700 kg ha-1 (Conab, 2008). 

 Em seguida São Paulo iniciou o cultivo, a área passou de insignificante para cerca de 

370 mil hectares em apenas três anos no inicio da década de 90 (Galvão e Miranda, 2004). 

São Paulo recuou em área, atualmente cultiva uma área próxima de 250 mil hectares. Outros 

estados passaram a produzir milho safrinha e atualmente os maiores produtores são: Mato 

Grosso, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, Bahia, entre outros, responsáveis por 

uma produção próxima de 16 milhões de toneladas (Conab, 2008). 

 O milho é o cereal utilizado para produção de uma centena de produtos derivados, 

porém na cadeia produtiva de suínos e aves são consumidos aproximadamente 70% do milho 

produzido no mundo e entre 70 e 80% do milho produzido no Brasil (Duarte et al., 2008).  

 A cultura do milho ao longo dos anos tem adquirido grande importância dentro do 

sistema produtivo, não apenas no aspecto econômico, mas como componente no sistema de 

rotação de culturas. O melhoramento genético tem aumentado os tetos produtivos, tornando a 

cultura ainda mais exigente no seu manejo. 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 (Silva, 2007).  

 O potencial de rendimento de grãos do milho pode ser afetado pela fertilidade do solo, 

pela disponibilidade hídrica, pela população de plantas, pela época de semeadura, pelo 

potencial produtivo do híbrido e pelo ataque de agentes nocivos como plantas daninhas, 

pragas e doenças. Em relação ás doenças destacam-se no Brasil, tanto pela freqüência de 

ocorrência e pelos danos causados, as relacionadas com a germinação de sementes, com a 

emergência e estabelecimento de plântulas, com as podridões radiculares e da base do colmo, 

com as podridões de espiga e com as doenças foliares causadas por fungos e organismo 

semelhantes (Reis e Casa, 2002). 

 O cultivo do milho safrinha em monocultura favorece a sobrevivência, a manutenção e 

a multiplicação do inóculo de agentes biotróficos e necrotróficos. As lavouras de milho 

safrinha constituem uma “ponte verde”, assegurando substrato para os fitopatógenos em um 

período do ano no qual geralmente o cereal não era cultivado. A extensão da área cultivada e 

o tempo em que milho safrinha é cultivado correspondem respectivamente à largura e ao 

comprimento desta ponte. Desta maneira mesmo o clima não sendo tão favorável ao 
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desenvolvimento dos patógenos e do hospedeiro, em algumas situações pode ocorrer danos 

consideráveis na cultura, como por exemplo, doenças foliares (Reis e Casa, 2002).  

 Devido à grande diversidade de épocas de semeadura nas regiões produtoras do Brasil, 

a cultura permanece no campo durante praticamente o ano todo, o que acarreta uma produção 

permanente de inóculo dos mais diversos patógenos que afetam a cultura, causando morte de 

plântulas e podridão de sementes e de raízes, doenças foliares que causam redução de área 

foliar e diminuição da capacidade fotossintética, podridões de colmo e de espiga, que 

comprometem a qualidade de colmo e grãos (Silva e Schipanski, 2006). 

 Os danos associados às doenças foliares são decorrentes da redução na eficiência 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 

limitam interceptação da radiação solar e translocação de fotossintatos ao desenvolvimento de 

grãos (Casa et al., 2007). 

 A severidade da doença aumenta em condições de alta umidade relativa e temperatura 

diurna variando de moderada a alta, bem como em noites frias, com formação de orvalho e, 

principalmente, quando a temperatura se eleva logo após dias nublados ou chuvosos. Essas 

condições predominam nas regiões com altitudes superiores a 600 metros (Pinto et al., 2004).  

 O presente trabalho teve como objetivo avaliar a produtividade da cultura do milho 

safrinha, submetido a diferentes aplicações de fungicida na parte aérea. 

 
Material e Métodos 

 

 O experimento foi conduzido no campo experimental do Cedetec (Centro de 

Desenvolvimento e Difusão de Tecnologia), da Faculdade Assis Gurgacz em Cascavel no 

Paraná. 

 O ensaio foi conduzido no período de fevereiro a agosto de 2008, em área localizada 

nas coordenadas geográficas, longitude 53º27’19” oeste e latitude 24º57’21’’ sul, com altitude 

de 782 m. O solo da área experimental é classificado como Distróférrico típico LATOSSOLO 

VERMELHO, relevo suave, substrato basalto. Com clima subtropical mesotérmico 

superúmido com temperatura média anual de 19ºC.  

 A cultivar utilizada no ensaio foi o CD 304, híbrido triplo, desenvolvido pela 

Coodetec. Este possui ciclo super precoce com floração aos 60 dias, tolerante ao tombamento. 

Altura total de 1,93 metros, altura da espiga 1,10 metros, grão duro e alaranjado, com 

excelente arranque inicial. Antes do plantio as sementes foram tratadas com inseticida 



Cultivando o Saber 

Cascavel, v.2, n.1, p.38-45, 2009 

41 

Imidacloprid + Tiodicarbe, na dose de 300 mL por 60.000 sementes do produto comercial 

Cropstar, (Bayer Cropscience Ltda.), e com fertilizante mineral foliar Ajifol (Ajinomoto).  

 A semeadura do milho foi realizada com semeadora de fluxo contínuo (marca 

comercial Marchesan), no dia 26 de fevereiro de 2008, com espaçamento entre linhas de 80 

cm, e profundidade de 3 cm e a densidade de 70 mil plantas ha-1. A adubação do plantio com 

N, P2O5 e K2O, foi realizada com a formulação concentrada 08-16-16, utilizando 330 kg ha
-1. 

 O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso em 4 repetições, em 

parcelas de 5 linhas de 5 metros de comprimento, por ocasião da colheita foram excluídas as 

duas linhas laterais. Os tratamentos testados no experimento foram com o fungicida Opera, 

mistura comercial de uma estrobilurina (piraclostrobina) mais triazol (epoxiconazol) como 

segue: tratamento 1: sem controle (testemunha); tratamento 2: 750 mL ha-1 do produto Opera, 

aplicado no limite do trator (ponto máximo de entrada do trator sem causar danos a cultura), 

tratamento 3: 750 mL ha-1 do produto Opera, aplicado no limite do trator e pré-pendoamento; 

tratamento 4: 750 mL ha-1 do produto Opera, aplicado na fase de seis folhas, intervalo de 

vinte dias, mais um intervalo de vinte dias. Todos os tratamentos foi adicionado 0,5% óleo 

Assist. 

 Os tratos fitossanitários foram orientados pela assistência técnica da “Basf”, utilizado 

para o controle de plantas daninhas a capina aos trinta dias após a germinação e aplicação de 

adubação nitrogenada (uréia). Para o controle de pragas foi utilizado inseticida Benzoiluréia 

mais Piretróide (na dose de 160 mL ha-1 do produto comercial Imunit). 

 Para a determinação do rendimento dos grãos foi feita a colheita manual da área 

central da parcela totalizando de 7,2 m2, sendo o material trilhado mecanicamente, e pesado. 

Posteriormente realizou-se determinação do teor de umidade do grão para cada parcela, com 

posterior correção do peso para 13% de umidade. A massa de mil grãos foi obtida através da 

contagem e pesagem de duas amostras de mil grãos para cada parcela. 

 A altura de planta foi obtida a partir da medida do nível do solo até a ponta do pendão 

em 3 amostras em cada parcela. Altura da primeira espiga foi obtida a partir da medida do 

nível do solo até a inserção da espiga principal no colmo em cm, em três amostras em cada 

parcela.  

O número de espigas foi obtido a partir da contagem das espigas em duas amostras de 

3 metros de linha em cada parcela. Também foi determinada uma nota visual da presença de 

doenças, atribuindo notas de 0 a 9, sendo zero, sem presença de doenças e nove, quando as 

folhas estavam completamente atacadas pelas doenças. 
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 Os resultados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo 

teste de Scott & Knott ao nível de 5% de probabilidade, através do Programa Computacional 

Genes (Cruz, 2001).  

 
Resultados e Discussão 

 

A análise de variância revelou que houve diferença significativa a 5% de 

probabilidade de erro para as variáveis rendimento de grãos, massa de mil grãos e nota de 

doenças para os diferentes tratamentos testados, enquanto que as variáveis altura da espiga 

principal, altura de planta e número de espigas não apresentaram diferença significativa para 

os diferentes tratamentos (Tabela 1). Os coeficientes de variação verificados neste estudo 

estão dentro dos padrões estabelecidos para a experimentação a campo, variando de 4,2% a 

12,1%, sinalizando que o número de repetições e o tamanho das parcelas foram adequados 

para as estimativas propostas. 

 

Tabela 1 - Resumo da análise de variância e coeficiente de variação das variáveis rendimento 
de grãos (RG), massa de mil grãos (MG), altura da espiga principal (AE), altura de 
planta (AP), número de espigas (NE) e nota de doença (ND), FAG/Cascavel, 2008 

Variáveis 
Fontes de variação GL 

RG MG AE AP ,E ,D 

Valores de F 3 46,3* 53,2* 1,8ns 1,3ns 0,5ns 221,2* 

C.V. (%)  5,3 4,2 8,1 9,5 8,5 12,1 
* significativo a 5% de probabilidade de erro;  ns não significativo a 5% de probabilidade de erro. 

 

Analisando as médias obtidas no experimento (Tabela 2), se verifica que estas são bem 

superiores as médias obtidas no Paraná na Safra 07/08 (safrinha), quando foi colhida uma 

média de 3.727 kg ha-1 (Conab, 2008). 

As variáveis que apresentaram diferenças significativas foram submetidas à 

comparação de médias através do teste de Scott & Knot (Scott e Knott, 1974). O teste separou 

a variável rendimento de grãos em três classes distintas, mostrando que o melhor resultado foi 

obtido no tratamento 4, quando o fungicida foi aplicado na fase de seis folhas, intervalo de 

vinte dias, mais um intervalo de vinte dias. O segundo melhor resultado foi obtido com os 

tratamentos 2 e 3, com aplicação de fungicida no limite do trator e no limite do trator e pré-

pendoamento, respectivamente, que permaneceram na mesma classe (Tabela 2). O tratamento 

controle, sem aplicação de fungicida apresentou o menor rendimento de grãos (Tabela 2). A 

variável massa de mil grãos também revelou três classes distintas, na mesma ordem, 
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mostrando que a massa de mil grãos esteve diretamente relacionada com o aumento no 

rendimento de grãos. Brito et al. (2007), testando a mesma mistura (fungicida) 

piraclostrobina + epoxiconazol em diferentes tratamentos não obteve resultados significativos 

de produtividade com hibridos resistentes e moderadamente resistentes, por outro lado, a 

produtividade dos hibridos suscetiveis foi 13,02% superior aquela em que os mesmos nao 

receberam aplicação de fungicidas, isso demonstra a efeciência do fungicida no controle de 

doenças.  

 

Tabela 2 - Média das variáveis rendimento de grãos (RG), massa de mil grãos (MG), e nota 
de doenças (ND), FAG/Cascavel, 2008 

 

RG MG ,D 
Tratamentos 

kg ha-1 Gramas Nota (0-9) 

1 4425 c 171 c 7,4 a 

2 5732 b 206 b 3,2 b 

3 6061 b 217 b 2,2 c 

4 6605 a 240 a 1,0 d 
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem estatisticamente pelo teste de Scott & Knott a 5% de 
probabilidade de erro. 
 

O teste de Scott & Knot (Scott e Knott, 1974), também separou a variável nota de 

doenças em quatro classes distintas, ou seja, o tratamento com fungicida mostrou eficiência 

no controle das doenças, reduzindo sua incidência e conseqüentemente aumentando a massa 

de mil grãos e o rendimento de grãos. Isto ocorre devido ao fato que a incidência de doenças 

causa necrose e morte prematura das folhas limitando a interceptação da radiação solar e 

translocação de fotossintatos ao desenvolvimento de grãos (Casa et al., 2007). Juliatti et al. 

(2007) afirmam que em condições de campo aplicações foliares de fungicidas têm um grande 

potencial na redução da severidade de doenças, aumento da produtividade e melhoria da 

qualidade dos grãos a serem colhidos. 

Dentre as doenças que ocorreram no ensaio, ferrugem tropical, mancha de 

phaeosphaeria e mancha de cercospora, a que se destacou foi mancha de cercospora. Brito et 

al. (2007) constatou que parcelas que não receberam controle químico a severidade de 

mancha de cercospora apesar de variável nas duas épocas de semeadura, foi de magnitude 

suficiente para gerar redução na produtividade de grãos.  
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Outro fator importante que pode ser considerado em relação ao produto utilizado no 

controle das doenças, este apresenta duplo modo de ação, sendo que o epoxiconazol atua 

como inibidor da síntese do ergosterol o qual é um constituinte da membrana celular dos 

fungos e a piraclostrobina atua como inibidor do transporte de elétrons nas mitocôndrias das 

células dos fungos, inibindo a formação de ATP essencial nos processos metabólicos dos 

fungos. Este fungicida apresenta excelente ação de proteção devido a sua atuação na inibição 

da germinação dos esporos, desenvolvimento e penetração dos tubos germinativos. 

Dependendo do patógeno também apresenta ação curativa e erradicante, por causa de sua 

formulação que contem epoxiconazol. Estes fatores certamente contribuíram para um melhor 

controle da doença (Seab, 2008).  

 
Conclusão 

 
A aplicação de fungicida para o controle de doenças da parte aérea no milho safrinha, 

reduziu a incidência de doenças e aumentou de forma significativa o rendimento de grãos e a 

massa de mil grãos. 
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