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RESUMO: O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiência dos fungicidas no controle de doenças foliares Puccinia
sorghi, Phaeosphaeria maydis, Cercospora zeae-maydis e a influência na produtividade na cultura do milho. O
experimento foi conduzido na safrinha 2008, na Fazenda Tamboril, no município de Lagoa Formosa, Alto Paranaíba, MG.
O delineamento experimental foi de blocos ao acaso, com treze tratamentos (12 fungicidas com uma testemunha sem
aplicação) com quatro repetições. Foi efetuada a aplicação dos fungicidas no estágio de pré-pendoamento utilizando
pulverizador do tipo CO2. A primeira avaliação foi realizada no estádio R3 (os grãos estavam leitosos). A segunda
avaliação foi realizada no estádio R6 (maturação fisiológica). A escala utilizada para as avaliações foi de 0 a 100% onde
0% = nenhum ataque das doenças e 100% = quando a lamina foliar da planta encontrava-se totalmente atacada, pelas
doenças fúngicas avaliadas. Concluiu-se que foi economicamente viável o uso dos fungicidas testados no controle das
doenças foliares em estudo. Com relação à produtividade, não houve diferenças estatísticas entre os tratamentos avaliados,
porém podem-se verificar incrementos na produtividade média em todos os tratamentos onde se aplicou fungicidas quando
comparados com a testemunha, com uma maior diferença de 39,68% na produção de grãos.

Palavras-chave: Cercosporiose ou mancha-cinzenta do milho; Ferrugem-comum do milho; Mancha foliar do milho;
Zea mays L.

EFFICIENCY OF THE FUNGICIDES IN THE CONTROL OF THE FOLIAR DISEASES IN
THE INTERCROPPING MAIZE
ABSTRACT: This work aimed at evaluating the efficiency of the fungicides in the control of the Puccinia sorghi,
Phaeosphaeria maydis, Cercospora zeae-maydis foliar diseases and the influence of them in the intercropping maize. The
experiment was carried out in the 2008 off-season time, at Tamboril Farm, in Lagoa Formosa Municipality, Alto
Paranaíba, MG. This experiment was carried out in blocks of experimental design at random, with thirteen treatments (12
fungicides with a witness without application) with four repetitions. Fungicide application was done in the pre-sowing
using four-nozzles bar CO2 sprayer. First evaluation was done in the stage of R3 plants (soft dough stage). Second
evaluation was done in the R6 (physiological maturation). Score used for the evaluations was 0 to 100% where 0% = no
attack of diseases and 100% = when the foliar blade of the plant was totally attacked by the foliar fungicide diseases
evaluated. It was concluded that the usage of fungicides tested in the control the foliar diseases in study was economically
viable. Related to the productivity, there was no significant difference among the treatments, although it can be seen an
implement of productivity in all of the treatments when compared to the witness without application, being biggest
difference 39,68% in the production of grains.
KEYWORDS: Cercospora leaf spot or grey spot; Common rust; leaf spot; Zea mays L.

INTRODUÇÃO
O milho (Zea mays L.) é uma planta que pertence à
família Poaceae. O caráter monóico e a sua morfologia
característica resultam da supressão, condensação e
multiplicação de várias partes da anatomia básica das
Poaceas. Os aspectos vegetativos e reprodutivos da planta
de milho podem ser modificados através da interação com
os fatores ambientais que afetam o controle da ontogenia
(desenvolvimento do indivíduo desde a fecundação até a
maturidade para a reprodução). Contudo, o resultado geral
da seleção natural e da domesticação foi produzir uma
planta anual, robusta e ereta, com altura variando entre 1 a
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4 m, que é construída para a produção de grãos
(MAGALHÃES et al., 2002).
A importância econômica do milho é caracterizada
pelas diversas formas de sua utilização, que vai desde a
alimentação animal até a indústria de alta tecnologia. Na
realidade, o uso do milho em grão como alimentação
animal representa a maior parte do consumo desse cereal,
isto é, cerca de 70% no mundo. Nos Estados Unidos, cerca
de 50% é destinado a esse fim, enquanto que no Brasil
varia de 60 a 80%, dependendo da fonte da estimativa e de
ano para ano (DUARTE, 2002).
O Brasil produziu 54,785 milhões de toneladas de
milho na safra 2007/08, acima das 50,084 milhões de
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toneladas colhidas na temporada 2006/07, com rendimento
médio de 4.049 quilos por hectare. O Paraná é o maior
estado produtor, colhendo 8,662 milhões de toneladas de
milho, seguido pelo Rio Grande do Sul, com 5,804 milhões
e Minas Gerais, com 4,947 milhões de toneladas
(SINDIRAÇÕES, 2008).
De acordo com Pinto, Santos e Wruck (2006), a
incidência e a severidade de doenças na cultura do milho
têm aumentado muito nos últimos anos, devido,
principalmente, a mudanças climáticas globais, a
mudanças no sistema de cultivo (plantio direto, milho
irrigado), da época de plantio (primeira época – safra de
verão e segunda época – safrinha), de plantios
consecutivos (milho no campo o ano todo), da expansão da
área cultivada, à ausência de rotação de culturas
(substituída pela sucessão de culturas). Essas mudanças
têm contribuído acentuadamente para a multiplicação e
preservação de inóculos de diversos patógenos, bem como
submetido a cultura do milho a condições edafoclimáticas
favoráveis ao desenvolvimento de determinadas doenças.
Em uma cultura como a do milho, que é plantada
em várias regiões diferentes entre si e mesmo dentro delas,
é de se esperar a ocorrência de um elevado número de
doenças. Assim, mais de vinte já foram identificadas na
cultura de milho no Brasil. Contudo, pela freqüência e
intensidade com que ocorre somente alguma apresentam
importância econômica (CRUZ et al., 1993).
As doenças foliares mais comuns são a ferrugem
comum (Puccinia sorghi), a ferrugem polisora (P.
polysora),
a
helmintosporiose
(Helminthosporium
turcicum), mancha da cercosporiose (Cescospora zeaemaydis) e a mancha de Phaeosphaeria (P. maydis),
encontradas em qualquer lavoura. Outros patógenos
causadores de mancha foliar, tais como a mancha de
Helminthosporium (H. maydis), mancha marrom
(Physoderma maydis), míldio do sorgo (Peronoclerospora
sorghi) e antracnose (Colletotrichum graminicola),
também ocorrem, sendo, porém, de pouca importância
(FORNASIERI FILHO, 1992).
Os danos causados pelas doenças foliares em milho
são indiretos, através da redução da área foliar, ficando a
planta debilitada é mais vulnerável à entrada de patógenos
apodrecedores de colmo e raízes (FORNASIERI FILHO,
1992).
Para o controle dessas doenças, recomendam-se
utilização de cultivares mais resistentes, rotação de
culturas, sincronia das épocas de semeadura do milho em
uma região, uso de sementes de boa qualidade e tratadas
com fungicidas, bom manejo de solo, uso da densidade de
semeadura recomendada, adubação adequada, controle de
pragas e de plantas daninhas. Muitas vezes há a
necessidade do uso complementar de fungicidas na parte
aérea das plantas, o que tem se mostrado economicamente
viável principalmente em lavouras bem conduzidas e com
bom potencial produtivo, sobretudo quando instaladas em
área de risco de epidemias (FANTIN, 2006).
A ferrugem comum tem ampla distribuição na
cultura do milho no país. É uma doença antiga, muito
disseminada. Nas cultivares suscetíveis, esta doença pode
afetar significativamente o rendimento. É favorecida por
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alta umidade e temperaturas amenas, portanto mais
importante nos primeiros plantios, principalmente da
região sul, e nos plantios de milho safrinha (DUARTE,
2005).
A doença da ferrugem comum é causada pelo fungo
Puccinia sorghi e seu desenvolvimento é favorecido por
temperaturas moderadas, na faixa de 16 a 23ºC, alta
umidade relativa e altitudes superiores a 900 m, sendo esta
amplitude ótima para a germinação dos urediosporos
(PINTO; SANTOS; WRUCK, 2006). A velocidade de
desenvolvimento da doença é reduzida com temperatura
abaixo de 8ºC. A esporulação cessa com temperatura
acima de 32ºC. Quando a atmosfera está saturada
praticamente 100% de esporos germinam, porém somente
3% quando a umidade relativa baixa para 97% (REIS;
CASA; BRESOLIN, 2004).
Os danos e as perdas causadas pela ferrugem
comum ainda não foram quantificados isoladamente. Sabese que infecções precoces levam a redução significativa da
área foliar sadia da planta (REIS; CASA; BRESOLIN,
2004).
A mancha foliar de Phaeosphaeria maydis, também
conhecida como “Mancha branca”, atualmente, é
considerada a principal doença do milho, devido a sua
ampla distribuição e em decorrência dos prejuízos que tem
causado aos cultivares suscetíveis. Embora a utilização de
cultivares resistentes seja o método mais eficiente para o
seu controle, ainda, a maioria dos cultivares comerciais de
milho tem se mostrado muito sensível a esse patógeno
(DOURADO NETO; FANCELLI, 2000).
De acordo com Pinto (1999), o controle efetuado
pelo fungicida mancozeb sobre a mancha foliar do milho
provocada por Phaeosphaeria maydis resultou em aumento
de 63,1% na produção de grãos em relação à testemunha
sem fungicida.
Durante experimento realizado por Pegoraro et al.
(2001), foram estudados os níveis de severidade de P.
maydis em seis híbridos de milho e em cinco épocas
diferentes de semeadura e em duas doses de adubação. As
plantas foram avaliadas 30 dias após o florescimento, e a
porcentagem da área foliar afetada. Na medida em que a
semeadura do milho foi retardada, houve aumento na
severidade da doença e redução no rendimento de grãos.
As doses de adubação não apresentaram diferença quanto à
severidade da doença. O mês de setembro apresentou
menor severidade da mancha-foliar e maior rendimento de
grãos. Houve uma correlação significativa entre o
rendimento de grãos e a severidade da doença. Na medida
em que a época da semeadura foi retardada, houve
incremento na severidade da mancha-foliar da
Phaeosphaeria até a semeadura de novembro. Quando a
semeadura foi realizada em dezembro e janeiro, foi
observada maior redução na severidade da doença em
comparação com a de novembro. Porém, o grau dessa
severidade foi superior ao da observada na semeadura
efetuada em setembro-outubro.
Os resultados obtidos mostraram que o cultivo do
milho após o mês de outubro, apresenta riscos na
produtividade, uma vez que a mancha-foliar da
Phaeosphaeria aumenta com o atraso na semeadura. No

28 Agronomia/Agronomy

caso de semeaduras a partir de novembro, é importante a
escolha de híbridos resistentes. O hibrído AS3466
mostrou-se o mais resistente à doença em todas as épocas
de semeadura, e o genótipo AS32, o mais suscetível
(PEGORARO et al., 2001).
A severidade das lesões causadas por mancha da
Phaeosphaeria também denominada de mancha branca ou
pinta branca (Phaeosphaeria zea maydi) pode aumentar e
levar a uma seca prematura da planta de milho em função
da susceptibilidade das variedades e do ambiente favorável
de alta umidade relativa (acima de 60%) relativa e/ou alta
precipitação com temperaturas acima de 14ºC (REIS;
CASA; BRESOLIN, 2004). As perdas em produtividade
de grãos podem chegar a 60%, dependendo das condições
ambientais (VIEIRA, 2005).
Pinto (2004) verificou que, para o controle da
mancha de Phaeosphaeria maydis, foram eficientes os
fungicidas mancozeb e azoxystrobin, e para a ferrugem de
Puccinia polysora, o fungicida azoxystrobin foi altamente
eficiente, seguido por tebuconazole, tebuconazole +
mancozeb e imibenconazole.
Os controles mais eficientes para a ferrugem
tropical ou ferrugem branca, são a utilização de cultivares
resistentes, escolha correta de local e época para plantio e
aplicação foliar de fungicida após o aparecimento das
primeiras pústulas no caso de materiais de alto valor
econômico ou estratégico, como em campos de produção
de semente, a fim de diminuir a severidade da doença.
(PEREIRA; CARVALHO; CAMARGO, 2005).
Em trabalho realizado por Lima et al. (1996), foram
avaliadas 440 linhagens endogâmicas de milho do Instituto
Agronômico de Campinas, obtidas a partir de diversas
populações, quanto à severidade da ferrugem tropical,
causada por Physopella zeae, em condições naturais de
infecção. Verificou-se que as populações de Taiúba e
População 104 foram as mais resistentes à doença, com
13,1%
e
11,8%
respectivamente,
mostrando-se
promissoras para fins de seleção visando resistência para
P. zeae. Em contrapartida, a população da linhagem Thai
Composite foi a mais suscetível e descartada para fins de
seleção visando melhoramento de resistência à doença.
Brandão et al. (2003) observaram que a ferrugem
comum comporta-se nas condições do cerrado brasileiro
como fator de predisposição e outras doenças necrotróficas
que ocorrem em sucessão na cultura. Independente do
nível de resistência do híbrido os fungicidas têm
comportamento semelhante na redução do progresso da
doença. Três aplicações aos 45, 60 e 75 dias após plantio
reduziram o progresso da doença, destacando-se, neste
caso, o fungicida azoxystrobin que apresentou efeito
curativo.
O fungicida Tebuconazole controla a ferrugem
comum do milho. Outra forma de controle à ferrugem
comum é a rotação de cultura, interrompendo os cultivos
sucessivos de milho (FERNANDES; OLIVEIRA, 2000).
A mancha de cercospora, ou cercosporiose
(Cercospora zeae-maydis) de acordo com Pinto, Santos e
Wruck (2006) pode causar perdas superiores a 80% na
produção de grãos de milho. A severidade da doença é
favorecida pela ocorrência de vários dias nublados, com
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alta umidade relativa, presença de orvalho e cerração por
longos períodos. A doença em geral começa a ocorrer,
assim como a maioria das manchas foliares do milho, a
partir do estádio de 8 folhas da planta, iniciando-se pelas
folhas baixeiras (CASELA; FERREIRA, 2003).
Pinto, Angelis e Habe (2004) avaliaram a eficiência
de fungicidas no controle da cercosporiose do milho,
verificando-se que os fungicidas propiconazole,
difenoconazole, azoxystrobin e tebuconazole foram
eficientes no controle da cercosporiose (Cercospora zeaemaydis) do milho e todos os tratamentos fungicidas
garantiram a produção de grãos de milho, sendo que a
maior diferença percentual foi de 38,9% em relação à
testemunha.
Barros (2007) estudou a aplicação foliar de
fungicidas químicos na cultura do milho safrinha nos
municípios de Ponta Porã, Maracaju e São Gabriel do
Oeste, e observou que em nenhum dos três locais houve
incremento de produtividade em função da aplicação de
piraclostrobina + epoxiconazole nas doses de 500 e 750
gi.a./ha e de azoxystrobin + ciproconazole nas doses de
300 + 600 e 450 + 600 gi.a./ha, quando aplicados por
ocasião do pré-pendoamento da cultura do milho.
O trabalho tem como objetivo avaliar a eficiência
de vários fungicidas no controle de doenças foliares
causadas por Puccinia sorghi, Phaeosphaeria maydis,
Cercospora zeae-maydis e a influência na produtividade
bem como a viabilidade econômica na cultura do milho.
MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi conduzido na fazenda Tamboril
de propriedade do Sr. Paulo Henrique Nazário, no
município de Lagoa Formosa, na região do Alto Paranaíba,
Minas Gerais, tendo como coordenadas geográficas
18º46’44’’ de latitude sul e 46º24’28”W.Grw., a uma
altitude média de 732m. O clima da região é classificado
como semi-tropical sendo as médias anuais de precipitação
de 1700mm e a temperatura média 24ºC.
O plantio foi efetuado no dia 15/02/2008 numa área
de 22 ha com condições de sequeiro sendo a topografia
plana e o solo de textura Argilo-arenosa. O híbrido de
milho plantado foi DKLB 455.
A área das parcelas foi de 21,0 m2 sendo 3,0 m de
largura por 7,0 m de comprimento. As parcelas foram
constituídas por 6 linhas de milho, deixando-se uma linha
de cada lado como bordadura. Parcela útil constituiu-se das
quatro linhas centrais. O espaçamento utilizado foi de
45cm entre linhas tendo uma população de 55.000
plantas/ha, foi feito a adubação com 350 kg ha-1, na
formulação 8-30-10 de N:P:K, na semeadura e após 25
dias após a emergência aplicou-se em cobertura de solo
160 kg/ha de uréia.
Efetuou-se a correção de solo com 1,0 t ha-1 de
silicato antes da cultura de Feijão a qual antecedeu a
cultura de milho.
Durante a fase de desenvolvimento da cultura foi
efetuado o controle de plantas daninhas e pragas. No
controle de plantas daninhas utilizou-se atrazine 2,5 L ha-1
+ nicosulfurom 25g ha-1 + óleo mineral (Attach) a 0,6 Lha-1
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na pós-emergência com 25 dias após a germinação da
cultura. No controle da lagarta-do-cartucho, (Spodoptera
frugiperda) efetuaram-se duas pulverizações, sendo a
primeira com metomil a 0,6 L ha-1 aos 35 dias após a
emergência da cultura e a segunda com metomil +
novularon a 0,6 + 0,15 L ha-1 aos 65 dias após a
emergência da cultura.
O experimento foi realizado em delineamento de
blocos ao acaso com treze tratamentos (12 fungicidas
isolados ou em combinações e uma testemunha sem
aplicação TAB. 1) com quatro repetições, onde os dados
característicos avaliados foram submetidos a analise de
variância e as médias dos tratamentos comparados pelo
teste de Tukey a 5% de probabilidade.
Foi efetuada uma só aplicação de fungicida no prépendoamento do milho na data de 24/04/2008 com a
velocidade do vento de 1m/s e a umidade relativa do ar de
76% com temperatura de 25ºC. O pulverizador utilizado
foi do tipo CO2 da marca Herbicat com pontas do tipo
leque 110.015 espaçados de 0,5 cm em barra com largura

de 3,0 m, portanto seis pontas na barra. A vazão foi de 200
L ha-1 com pressão de 30 L b/pol2.
Foram avaliadas cinco plantas por parcela, onde em
cada planta foram avaliadas cinco folhas (FE, FE+1, FE+2,
FE-1 e FE-2). A primeira avaliação foi realizada no estádio
das plantas R3 (os grãos estavam leitosos). A segunda
avaliação foi realizada no estádio R6 (maturação
fisiológica). A escala utilizada para as avaliações foi de 0 a
100% onde 0% = nenhum ataque das doenças e 100% =
quando a lâmina foliar da planta encontrava-se totalmente
atacada, pelas doenças fúngicas foliares avaliadas.
As produtividades por parcela foram determinas
dentro das quatro linhas centrais (1,80 m x 7,0 m = 12,6
m2).
Para calcular o custo por tratamento utilizado foi
calculado em base ao preço/litro dos fungicidas utilizados
(R$ 30,00) e o custo de sua aplicação (R$ 57,72/ha), sendo
que a receita liquida foi através do custo por saca de 60 kg
de grãos de milho (R$ 21,00) em outubro de 2008.

TABELA 1 - Fungicidas e doses testadas.
Nome Comercial
Rival 200 EC
Rival 200 EC
Rival 200EC + Carbomax
Rival 200EC + Carbomax
Carbomax
Carbomax
Rival 200EC + Priori
Pus + Priori
Impact + Priori
ProriXtra
Opera

Nome Técnico
Tebuconazole
Tebuconazole
Tebuconazole + Carbendazin
Tebuconazole + Carbendazin
Carbendazin
Carbendazin
Tebuconazole + Azoxytrobim +
óleo mineral(*)
Epixcononazole + Azoxytrobim +
óleo mineral(*)
Flutriafol + Azoxytrobim + óleo
mineral(*)
(Azoxytrobin + Cyproconazole) +
óleo mineral(*)
(Epoxiconazole + Pyraclostrobin)

Rival 200EC + Mancozeb br
Testemunha
(*)
Nimbus a 1% V/V.

Tebuconazole + Mancozeb br

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na TAB. 2 observa-se a porcentagem da média de
infestação das doenças foliares no milho (Cercosporiose,
Ferrugem comum e Phaeosphaeria), na cultura do milho,
nos estádios R3 e R6.
Cercosporiose e haeosphaeria no estádio R3
De acordo com os resultados apresentados (TAB.
2), todos os tratamentos tanto para cercosporiose como
para mancha de Phaeosphaeria R3 diferiram
estatisticamente ao nível de 5% da testemunha, sendo que
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Doses
(g ou kg i. a ha-1)
(kg ou L ha-1)
160
0,8
200
1,0
100 + 250
0,50 + 0,50
160 + 400
0,8 + 0,8
400
0,8
500
1,0
80 + 60
0,40 + 0,24 + 0,6
37,5 + 60

0,30 + 0,24 + 0,6

62,5 + 60

0,50 + 0,24 + 0,6

60 + 80

0,3 + 0,6

99,7 + 87,5

0,75

160 + 1,6
--

0,8 + 2,0
--

onde aplicaram os fungicidas tebuconazole + azoxytrobin
+ óleo mineral, e o epiconazole + azoxytrobin + óleo
mineral demonstraram tendência de menor % de incidência
para estas doenças foliares que os demais fungicidas
estudados.
Esses resultados apresentados para Phaeosphaeria
concordam com os obtidos por Pinto (2004) em que os
fungicidas mancozeb+azoxistrobin foram eficientes no
controle de mancha de Phaeospharia maydis, mas com
relação ao fungicida tebuconazole discorda com Pinto
(2004) que o tebuconazole diferiu estatisticamente da
testemunha. E os resultados apresentados para a doença da
Cercospora concordam com Pinto (2004) que quando
aplicados os fungicidas propiconazole, difeconazole,
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azoxistrobin e tebuconazole foram eficientes no controle
de cercosporiose.
Ferrugem em R3
De acordo com os resultados apresentados na TAB.
2, pode-se observar que todos os fungicidas estudados

diferem estatisticamente da testemunha ao nível de 5%
embora o tratamento onde se utilizasse o tebucinazole +
carbendazin apresentou menor taxa de infestação que com
a aplicação de carbendozin isolado, e os demais fungicidas
estudados não mostraram diferença significativas ao nível
de 5%, em relação a ambos.

TABELA 2 – Resultados médios da percentagem de controle das doenças foliares Cercosporiose, Ferrugem comum e
Phaeosphaeria com aplicação de fungicidas em milho.
% de ataque de
% de ataque de
% de ataque de
Tratamentos (g.i.a./ha)
Cercosporiose
Ferrugem Comum
Phaeosphaeria
R3
R6
R3
R6
R3
R6
(*)
Tebuconazole - 160
11,81b
48,92ab
6,20bc
2,11d
13,45b
31,58ab
Tebuconazole - 200
Tebuconazole +
Carbendazin – 100 + 250
Tebuconazole + Carbendazin - 160
+ 400
Carbendazin - 400
Carbendazin - 500
Tebuconazole +
Azoxytrobim + óleo mineral(*) – 80
+ 60 + 1%v/v
Epixcononazole +
Azoxytrobim+óleo mineral(*) –
37,5+60+1%v/v
Flutriafol + Azoxytrobim + óleo
mineral(*) - 62,5+60+1%v/v
Azoxytrobin +
Cyproconazole + óleo mineral(*)
60+80+1%v/v
Epoxiconazole +
Pyraclostrobin - 99,7 + 37,5
Tebuconazole + Mancozeb – 160 +
1,6 kg
Testemunha

16,26b

54,55ab

7,17bc

2,28d

14,45b

32,05ab

10,00b

46,84ab

5,35c

4,50bcd

12,51b

32,45ab

7,17b

36,29b

6,20bc

2,56d

15,31b

33,04a

6,19b

41,93b

8,46bc

12,97b

11,27b

33,10a

7,01b

44,35b

9,64b

12,09bc

12,83b

32,45ab

4,26b

39,86b

5,72bc

6,10bcd

7,32b

25,10ab

4,92b

41,44b

8,16bc

7,74bcd

7,04b

25,31ab

5,28b

40,39b

6,33bc

3,28cd

11,10b

29,21ab

7,71b

37,21b

7,19bc

2,57d

10,22b

22,49ab

10,32b

34,79b

8,85bc

10,56bcd

11,16b

22,65ab

15,91b

42,48b

6,90bc

7,46bcd

6,92b

18,36b

35,54a

67,35a

20,19a

22,81a

27,67a

35,53a

DMS
12,66
22,74
4,03
9,21
12,06
14,11
CV(%)
46,01
20,46
19,65
49,25
38,67
19,61
(*)
Médias na mesma coluna com a mesma letra não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey ao nível de 5%.
Cercosporiose em R6
De acordo com os resultados na TAB. 2, no estádio
R6, que para a infestação de Cercosporiose pode-se
verificar que os fungicidas tebuconazole + carbendozin, e
Carbendozin isolado, nas doses de 400 e 500gi.a/ha L/ha,
respectivamente, tebuconazole + azoxytrobin+ óleo
mineral, epixconazole + azoxytrobin + óleo mineral,
flutriofol + azoxytrobin + óleo mineral, azoxytrobin +
cyproconazole + óleo mineral, epoconazole +
pyraclostrobin e tebuconazole + mancozeb, diferiram
estaticamente ao nível de 5% da testemunha, já as
aplicações de tebuconazole, nas doses de 160 e 200 gi.a/ha
respectivamente, e tebuconazole + carbendozin, não
diferem estatisticamente ao nível de 5% da testemunha,
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sendo que o fungicida epixconazole+azoxytrobin
demonstrou menos tendência de incidência desta doença
em relação aos demais fungicidas estudados.
Ferrugem em R6
De acordo com os resultados TAB. 2, no estádio
R6, observou-se que a percentagem de infecção de
ferrugem que todos os fungicidas estudados diferem
estatisticamente ao nível de 5% da testemunha, e os
fungicidas com tendência de menor incidência foram o
fungicida tebuconazole, nas doses de 160 e 200gi.a/ha,
respectivamente, e da aplicação do fungicida azoxytrobin +
cyproconazole+óleo mineral a 60+80 gi.a/ha.
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Phaeosphaeria em R6
De acordo com os resultados apresentados na TAB.
2, no estádio R6, pode-se verificar que para a
Phaeosphaeria, que os fungicidas estudados não diferem
estatisticamente ao nível de 5% da testemunha, com
exceção do tratamento terbuconazole + mancozeb, que
apresentou com menos % de tendência de infestação, sem
apresentar diferem estatisticamente ao nível de 5% dos
demais fungicidas estudados, com exceção dos fungicidas
tebuconazole + carbendazin, e carbendazin isolado, e a
testemunha sem aplicação.
Produtividade
Os resultados obtidos em relação à produtividade
são apresentados na TAB. 3 e FIG. 1.
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Podemos observar que não houve diferença
significativa entre os tratamentos testados, concordando
com os trabalhos de Barros (2007) e produtividade de
milho com aplicação de diferentes fungicidas, porém
podemos verificar no trabalho apresentado que se obteve
um incremento de produtividade em todos os tratamentos
com aplicação de fungicidas quando comparados com a
testemunha sem aplicação, entre 39,89% a 11,11%
podendo ser destacado a aplicação de flutriofol +
azoxytrobin + óleo mineral que obteve um incremento de
produtividade de 31,17 Sc/ha (39,89% de aumento em
relação à testemunha) justificando-se assim o uso destes
fungicidas na cultura do milho, pois o custo por/ha foi de
R$ 57,72+ R$ 30,00 do custo dos fungicidas= R$ 87,72
obtendo-se uma receita liquida de R$ 655,2/ha,
considerando-se o preço por saca de milho a R$ 21,00.
(valores obtidos em outubro de 2008).

TABELA 3 - Produtividade dos grãos do milho submetido a diferentes tratamentos.
Doses
Percentagem
Médias
Tratamentos
(g i. a ha-1)
Relativa
kg ha-1
Sc ha-1
Flutriafol + Azoxytrobim + óleo
62,5 + 60
104,17
138,89
6.250a(**)
mineral(*)
Tebuconazole + Azoxytrobim + óleo
80 + 60
100,00
133,33
6.000a
mineral
Tebuconazole + Carbendazin
100 + 250
100,00
133,33
6.000a
(Azoxytrobim + Ciproconozole) +
60 + 80
100,00
133,33
6.000a
óleo mineral(*)
Tebuconazole + Mancozeb
160 + 1,6 kg
100,00
133,33
6.000a
(Epixcononazole + Azoxytrobim) +
37,5 + 60
95,83
128,90
5.750a
óleo mineral
Carbendazin
400
95,83
128,90
5.750a
Carbendazin
500
95,83
128,90
5.750a
Tebuconazole
200
91,67
122,23
5.500a
Epoxiconazole + Pyraclostrobin
99,75 + 87,5
91,67
122,23
5.500a
Tebuconazole + Carbendazin
160g + 400
86,67
115,56
5.250a
Tebuconazole
160
83,33
111,11
5.000a
Testemunha
--75,00
100,00
4.500a
Média Geral
--93,92
--5.635
ns
DMS = 2.188
F para tratamentos não significativo= 1,24.
(*)
C. V. (%) = 15,5
Óleo mineral= Nimbus a 1% v/v.
(**)Médias na mesma coluna seguidas por letras iguais não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de
significância.

CONCLUSÃO
É viável a utilização de fungicidas foliares na
cultura do milho, pois embora em relação à produtividade
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média não tenha havido diferenças estatísticas entre os
tratamentos avaliados podendo-se verificar que todos
obtiveram um incremento de produtividade em relação à
testemunha (FIG. 1).
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FIGURA 1 - Ilustra a Produtividade dos Grãos de Milho em Sc/ha.
Para o controle de Cercosporiose em R3 os
melhores fungicidas foram tebuconazole + azoxytrobin +
óleo mineral, e epixconazole + azoxytrobin + óleo mineral
e para R6 foi o fungicida (epoxconazole + pyraclostrobin).
Para o controle da ferrugem em R3 os fungicidas
que destacaram foram tebuconazole + carbendazin 500
gi.aha-1, e para R6 foram os fungicidas tebuconazole a 160
e 200 g i. a. ha-1 e tebuconazole+carbendazin a 160+400
gi.aha-1, e (azoxytrobin + cyproconazole)+óleo mineral.
Para controle da Phaeosphaeria em R3 foram os
fungicidas tebuconazole + azoxytrobin + óleo mineral e
epixconazole + azoxytrobin + óleo mineral e tebuconazole
+ mancozeb, e para R6 foi a mistura dos fungicidas
tebuconazole + mancozeb.
Considerando o custo por hectare de fungicidas,
pode-se concluir que em todos os tratamentos houve um
ganho em reais para o produtor.
Considerando-se que a pesquisa com fungicidas
para o controle das doenças foliares para a cultura do
milho de safrinha encontra-se no início, sugere-se que
sejam realizadas mais estudos para poder realizar as
devidas recomendações de uso, para as diferentes
condições edafoclimáticas e manejo adotado na cultura do
milho.
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