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MATERIAL E MÉTODOS

TIPO DE EXPERIMENTO:

Único, cultivares de ciclo predominantemente precoce e com tecnologias convencional e transgênica.

REGIÕES E NÚMERO DE ENSAIOS COLHIDOS (1)

Região 2021 2 anos
Vale do Paranapanema (VALE) 8 (7) 10
Norte/Noroeste (N/NE) 3 (1) nenhum
Total 11 (8) 10
(1) Número entre parêntese indica os ensaios colhidos e incluídos na análise conjunta regional

DELINEAMENTO E PARCELA EXPERIMENTAL:

Blocos ao acaso com 4 repetições, exceto Palmital e Cruzália onde foram 8 repetições;

4 linhas de 5,0m de comprimento (útil = 2 linhas centrais).

ESPAÇAMENTO E POPULAÇÃO DE PLANTAS:

Espaçamento entre linhas de 80 cm, com exceção de Guaíra (60 cm);

População inicial de 57.500 plantas ha-1, com exceção de Capão Bonito (62.500 plantas ha-1) e Guaíra (78.000

plantas ha-1)

TRATAMENTO DE SEMENTES:

Cruizer (Tiametoxam) ou tratamento industrial com Cruizer, Fortenza (Cyantraniliprone) + Cruizer, Poncho

(Clotianidina) ou Poncho + Dermacor (Clorantraniliprole).

CONTROLE QUÍMICO DE DOENÇAS:
Apenas em três locais no VALE: Cruzália e Palmital com, duas aplicações (pré e pós-florescimento) de 350

ml/ha Orkestra (fluxapiroxade + piraclostrobina) mais 3 kg/ha de Unizeb Gold (Mancozeb), e Bernardino de

Campos com uma aplicação (estádio V9/V10) de 750 mL/ha de Nativo (trifloxistrobina+ tebuconazol).

CONTROLE DE PERCEVEJOS E LAGARTAS NA PARTE AÉREA:
Média de duas aplicações de inseticidas, sendo que no VALE foi pelo menos uma aplicação para percevejo e

cigarrinha do milho.

NÚMERO DE CULTIVARES:

36, do quais 29 comuns nas duas regiões.

AVALIAÇÕES

Parâmetros agronômicos (análises individuais e conjuntas regionais em um e dois anos, utilizando o programa

SAS

Percentagem de plantas com enfezamento/viroses, incidência e severidade de doenças foliares.



Cultivares de milho safrinha avaliadas no estado de São Paulo em 2021

Tipo Transgênico
Cultivar (1) Empresa Região cruzamento (2) Bt Glifosato
3754 PWU Pioneer Estado HS Sim Sim
70XB04 Semeali Estado HT Sim Sim
AG 7098 PRO2 Agroceres N/NE HS Sim Sim
AG 9035 PRO3 Agroceres Estado HS Sim Sim
AL Avaré CATI Estado V Não Não
Al Paraguaçu CATI Estado V Não Não
AS 1820 Pro3 Agroeste Estado HS Sim Sim
AS 1800 PRO3 Agroeste Estado HS Sim Sim
AS 1822 PRO3 Agroeste Vale HT Sim Sim
AS 1868 PRO3 Agroeste Estado HS Sim Sim
BM 790 PRO3 Biomatrix N/NE HS Sim Sim
BM 880 PRO3 Biomatrix N/NE HS Sim Sim
B 2782 PWU Brevant Estado HS Sim Sim
SHS 8706 PRO3 Santa Helena N/NE HS Sim Sim
DKB 255 PRO3 Dekalb Estado HS Sim Sim
DKB 335 PRO3 Dekalb Estado HS Sim Sim
DKB 360 PRO3 Dekalb Estado HS Sim Sim
DKB 380 PRO3 Dekalb Estado HS Sim Sim
FS 505 PWU Forseed Estado HS Sim Sim
FS 575 PWU Forseed Estado HS Sim Sim
FS 670 PWU ForSeed Estado HS Sim Sim
FS 700 PWU ForSeed Estado HS Sim Sim
Galo VIP3 HO SeedCorp Estado HS Sim Sim
Touro VIP3 HO SeedCorp Vale HS Sim Sim
IAC 8046X IAC Estado TC Não Não
AGN 2M01 PRO3 Jmen Estado HS Sim Sim
AGN 2M66 PRO3 Jmen Estado HS Sim Sim
AGN 2M88 PRO3 Jmen Estado HS Sim Sim
AGN 2M77 PRO3 Jmen Vale HS Sim Sim
JM 2M91 PRO3 Jmen N/NE HS Sim Sim
K 9660 PRO2 KWS Estado HS Sim Sim
K 9606 VIP3 KWS Vale HS Sim Sim
KWS 8774 PRO3 KWS Vale HS Sim Sim
K 7500 VIP3 KWS Estado HS Sim Sim
LG 36790 PRO3 Limagrain Estado HS Sim Sim
MG 545 PWU Morgan Estado HS Sim Sim
MG 593 PW Morgan Estado HS Sim Sim
MG 408 PW Morgan N/NE HS Sim Sim
NS 80 VIP3 Nidera Estado HS Sim Sim
NS 90 PRO2 Nidera Estado HS Sim Sim
NS 91 VIP2 Nidera Estado HS Sim Não
NS 73 VIP3 Nidera Vale HS Sim Sim
SX 8555 Vip3 Semeali Vale HS Sim Sim
Feroz VIP3 Syngenta N/NE HS Sim Sim

(1) Grifo = avaliado em 2020 e 2021; (2) HS = híbrido simples, HT = híbrido triplo, HSm = híbrido simples
modificado, TC = híbrido top cross, HD = híbrido duplo, HI = híbrido intervarietal e V = variedade.



Quadro 1. Caracterização dos experimentos de milho safrinha desenvolvidos por região em 2021

(1) Não incluído Votuporanga (semeado em 04/03/2021) e Pindorama (semeado em 09/03/21) devido perda total por seca; (2)Produtores: Mário Inaconi, Ibirarema;
Octaviano Raymundo Camargo Silva, Bernardino de Campos; João Dalpoz, Cândido Mota; Virgílio Rui, Pedrinhas Paulista; Júlio e Sílvio Ciavolella, Cruzália; Bruno
e Herberte Schelegel, Maracaí; (3) Aplicação de estrobilurinas + triazois com mancozeb ou carboxamida nos estádios de pré e/ou pós-florescimento (4) Quantidade de
nitrogênio + K2O.



Quadro 2. Caracteres agronômicos das cultivares precoces de milho safrinha avaliados em cinco ambientes na
região paulista do Vale do Paranapanema em 2021(1)

(1) Locais: Bernardino de Campos, Cruzália, Ibirarema, Maracaí e Pedrinhas Paulista; (2) Rendimento de grãos na espigas com palha, exceto em Macaraí; (3) Plantas acamadas e quebradas; (4) Dias após

semeadura, exceto em Bernadino; (5)Teor de água nos grãos na colheita; (6) Médias seguidas pela mesma letra não diferem pelo teste Scott-Knott.



Quadro 3. Produtividade média das cultivares de milho safrinha avaliados no Vale do Paranapanema em 2021 (1)

(1) N° = Posição relativa decrescente do cultivar; * NS 91 VIP2 não foi avaliado em Capão Bonito.



Quadro 4. Caracteres agronômicos de cultivares de milho safrinha avaliados em 10 ambientes na região
paulista do Vale do Paranapanema em 2020 e 2021 (1)

(1) Locais: Bernardino de Campos, Cruzália, Ibirarema, Maracaí e Pedrinhas Paulista; (2) HS = híbrido simples, HD =
hibrído duplo, TP = Híbrido top cross e V = variedade; (3) Rendimento de grãos na espigas com palha, exceto Maracaí
(2020); (4)Plantas acamadas e quebradas; (5) Dias após semeadura, exceto em Bernadino (2020 e 2021); (6) Umidade
= teor de água nos grãos na colheita; (7) Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey a
5%.



Quadro 5. Caracteres agronômicos das cultivares de milho safrinha avaliados em Guaíra, na Região
Norte, em 2021

(1) Plantas acamadas e quebradas não avaliadas devido baixa ocorrência; (2) Dias após semeadura; (3) Teor de água nos
grãos na colheita



Doenças



DOENÇAS DO MILHO SAFRINHA NO ESTADO DE SÃO PAULO - 2021

As doenças podem causar diversos níveis de danos à produtividade, desde pequenos até
muito elevados, dependendo basicamente de três fatores: resistência e/ou tolerância da cultivar,
ambiente favorável e presença de inóculo do patógeno, agente causal da doença.

Quanto à resistência e/ou tolerância, é importante que sejam utilizadas pelos agricultores
cultivares com maior resistência e/ou tolerância às moléstias com histórico de elevada ocorrência ou
mais favorecidas na região e época de cultivo.

Em relação ao ambiente predisponente, as doenças foliares, como manchas e ferrugens,
cujos agentes causais são disseminados principalmente pela chuva e pelo vento são, de modo geral,
favorecidas pela presença de umidade elevada ou, até mesmo, água líquida, por períodos curtos ou
prolongados, variando quanto à faixa de temperatura mais adequada, que pode ser amena ou mais
elevada e esta faixa ainda pode se expandir além dos intervalos mais propícios se a umidade for
muito favorável.

Já quanto às doenças transmitidas por insetos, as principais condições ambientais
predisponentes são, sobretudo, as que favorecem seus insetos vetores. São as doenças causadas por
molicutes, o enfezamento pálido ou corn stunt (CS), causado pelo Spiroplasma kunkelii, e o
enfezamento vermelho ou maize bushy stunt (MBS), associado ao Candidatus Phytoplasma asteris,
que muitas vezes ocorrem simultaneamente entre si e à virose risca, causada pelo Maize rayado fino
virus, e também é comum infecção conjunta com o mosaico “estriado”, cujo agente causal é o
Maize striate mosaic virus, identificado recentemente no Brasil, todos transmitidos pela cigarrinha
Dalbulus maidis. Além disso, é, da mesma forma, frequente a ocorrência destes enfezamentos e
viroses concomitantemente com outras viroses, como o mosaico comum (Sugarcane mosaic virus)
e o mosaico amarelo (Maize yellow mosaic virus), ambos transmitidos por pulgões.

Com respeito à presença e quantidade de inóculo, esta pode ser bastante influenciada pelo
cultivo de híbridos suscetíveis tanto em lavouras próximas como distantes, dependendo da
possibilidade de disseminação de cada doença a diferentes distâncias e da quantidade de propágulos
dispersos em cada epidemia.

Desta forma, no momento de escolha de híbridos e variedades para cultivo é importante o
conhecimento da resistência destas cultivares às principais doenças da região, das condições
predisponentes à sua ocorrência e da previsão climática e também é útil saber da maior ou menor
possibilidade da presença de inóculo, dependendo da resistência genética às doenças das cultivares
com maior área plantada. Estas informações agregam conhecimento quanto à possível necessidade
de manejo adicional, como uso de defensivos agrícolas, para se obter uma boa produtividade.

Para o controle de doenças do milho, o método mais importante, efetivo e recomendado é
uso de cultivares com maior resistência às principais doenças de ocorrência regional. Outras
medidas de controle, como químico, biológico ou cultural, devem ser utilizadas preferencialmente
de forma complementar. O controle químico adicional mais efetivo das doenças fúngicas foliares é
dado pela prevenção da infecção e colonização das plantas pelos seus agentes causais, com



fungicidas, e o manejo adicional mais adequado dos enfezamentos, com inseticidas químicos e/ou
biológicos, é feito sobretudo pelo tratamento de sementes e proteção das plantas, ainda bem jovens,
da transmissão e infecção.

Neste trabalho foram conduzidos estudos com o objetivo de monitorar a ocorrência natural e
avaliar a intensidade de doenças foliares e de enfezamentos e viroses nas principais regiões
produtoras de milho safrinha do Estado de São Paulo visando fornecer informações sobre a
resistência de cultivares de milho a estas doenças.

MATERIAL E MÉTODOS

A avaliação da resistência de cultivares de milho às doenças foliares e aos enfezamentos e
viroses foi realizada em seis locais, sendo cinco ensaios conduzidos na região do Vale do
Paranapanema e dois na Região Norte/Noroeste do Estado de São Paulo. Em ambas as regiões
foram conduzidos experimentos com 36 cultivares.

A quantificação de cada uma das doenças foi realizada nos locais onde sua ocorrência se deu
com intensidade suficiente para discriminar diferenças entre os tratamentos. Estimou-se a
severidade das doenças foliar com auxílio da escala diagramática Agroceres, através de notas de 1 a
9, correspondendo a 0; 1; 2,5; 5; 10; 25; 50; 75 e mais de 75% de área foliar afetada. Os
enfezamentos e viroses foram avaliados através de contagem de plantas sintomáticas e obtenção da
incidência, dada pela porcentagem de plantas afetadas. Foi considerada uma avaliação das doenças
por ensaio.

As doenças foliares foram quantificadas na região do Vale do Paranapanema, geralmente
quando as plantas se apresentavam no estádio de grãos leitosos a pastosos, mas em estádios
anteriores em Cruzália (grãos leitosos) e em Palmital (enchimento de grãos) em vista da ocorrência
de geadas, que inviabilizaram avaliações posteriores.

A avaliação da incidência dos enfezamentos e viroses foi realizada, via de regra, no estádio
de grãos leitosos a pastosos ou pastosos, de forma conjunta, pela frequente ocorrência simultânea de
várias destas doenças na mesma planta e pela dificuldade de identificação visual segura de cada
doença individualmente. Em Maracaí, a avaliação foi mais tardia e se baseou principalmente na
aparência das espigas; nos demais locais, os sintomas foram observados na planta toda. Utilizou-se
o teste de Scott-Knott para comparação de médias de intensidade de doenças.

RESULTADOS

Na maior parte dos ensaios conduzidos em 2021 ocorreram condições climáticas bastante
adversas, havendo seca e geada severas, que desfavoreceram não somente o desenvolvimento das
doenças, como também o do milho, prejudicando a obtenção de resultados em diversas localidades.
Em Capão Bonito também houve chuva de granizo, além das geadas.



Na região Norte/Noroeste, as chuvas se concentraram no início do ciclo das plantas, havendo
seca mais acentuada e prolongada nos estádios posteriores da cultura nessa região que no Médio
Vale do Paranapanema, onde também houve deficiência hídrica muito elevada, sobretudo nos meses
de abril e maio, contudo ocorreu uma chuva intensa ao fim de maio.

As temperaturas foram mais elevadas na região Norte/Noroeste, mas três geadas com
duração de um a dois dias ocorreram entre o início e o final do mês de julho em ambas as regiões,
sendo mais pronunciadas no Médio Vale do Paranapanema, onde chegaram a ser inferiores a -4°C
em alguns locais.

As seguintes doenças foliares foram observadas de forma generalizada no Médio Vale do
Paranapanema, com severidade variável conforme o local: a mancha foliar de Phaeosphaeria ou
mancha branca (P. maydis), a queima de túrcicum (Exserohilum turcicum), a mancha de
Cercospora (C. zeina / C. zeae-maydis / C. sorghi var maydis) e a mancha de Bipolaris (B. maydis).
Houve também a ferrugem comum (Puccinia sorghi) em severidade baixa em algumas localidades.
Em Capão Bonito verificaram-se a queima de túrcicum e a mancha de Phaeosphaeria, em baixa
severidade.

Constatou-se ainda o carvão comum (Ustilago maydis) em Ibirarema, nas espigas de alguns
híbridos, principalmente AGN 2M77 PRO3, IAC 8046 X, DKB 360 PRO3, K 9660 PRO2, MG 593
PW, DKB 335 PRO3, LG 36790 PRO3, AGN 2M01 PRO3 e AL Paraguaçu.

O enfezamento e as viroses desenvolveram-se em alta intensidade nos ensaios da região
Norte/Noroeste, mas foram avaliados apenas em Guaíra e Mococa, pois nas demais localidades as
plantas não chegaram a se desenvolver ou a doença se confundiu com a seca prematura das plantas,
em virtude do acentuado estresse hídrico. No Médio Vale do Paranapanema, o enfezamento e as
viroses também evoluíram bastante e de forma generalizada, entretanto foram avaliados apenas em
Maracaí, Ibirarema e Bernardino de Campos, pois os danos causados pelas geadas levaram à
interrupção das avaliações em várias das localidades onde os ensaios foram semeados
posteriormente a estes, e a seca também dificultou a identificação das doenças. As avaliações
ficaram um pouco prejudicadas em Maracaí, pela seca, e em Bernardino de Campos pela forte
geada e também pela seca.

Os resultados das avaliações de intensidade de doenças nos ensaios estão apresentados nos
Quadros 1 a 6.



Quadro 1. Severidade da mancha de Phaeosphaeria em cultivares de milho safrinha avaliadas na
região do Vale do Paranapanema do Estado de São Paulo em 2021

(1)Notas de 1 a 9 correspondendo, respectivamente, às porcentagens de 0; 1; 2,5; 5; 10; 25; 50; 75 e
mais de 75% de área foliar afetada pela mancha de Phaeosphaeria. Médias seguidas por letras distintas, na
mesma coluna, diferem entre si ao nível de 5% de significância pelo teste de Scott-Knott (Análise dos
dados de Ibirarema transformados em "1/(x^1/2)"). C.V. = coeficiente de variação.



Quadro 2. Severidade da mancha de Cercospora em cultivares de milho safrinha avaliadas na
região do Vale do Paranapanema do Estado de São Paulo em 2021

(1)Notas de 1 a 9 correspondendo, respectivamente, às porcentagens de 0; 1; 2,5; 5; 10; 25; 50; 75
e mais de 75% de área foliar afetada pela mancha de Cercospora. Médias seguidas por letras distintas,
na mesma coluna, diferem entre si ao nível de 5% de significância pelo teste de Scott-Knott (Análise
dos dados de Ibirarema transformados em "1/x"). C.V. = coeficiente de variação.



Quadro 3. Severidade da queima de túrcicum em cultivares de milho safrinha avaliadas na
região do Vale do Paranapanema do Estado de São Paulo em 2021

(1)Notas de 1 a 9 correspondendo, respectivamente, às porcentagens de 0; 1; 2,5; 5; 10; 25; 50; 75
e mais de 75% de área foliar afetada pela queima de túrcicum. Médias seguidas por letras distintas, na
mesma coluna, diferem entre si ao nível de 5% de significância pelo teste de Scott-Knott (Análise dos
dados de Ibirarema transformados em "1/x"). C.V. = coeficiente de variação.



Quadro 4. Severidade da mancha de Bipolaris em cultivares de milho safrinha avaliadas na
região do Vale do Paranapanema do Estado de São Paulo em 2021

(1)Notas de 1 a 9 correspondendo, respectivamente, às porcentagens de 0; 1; 2,5; 5; 10; 25; 50; 75 e
mais de 75% de área foliar afetada pela mancha de Bipolaris. Médias seguidas por letras distintas, na
mesma coluna, diferem entre si ao nível de 5% de significância pelo teste de Scott-Knott (Análise dos
dados de Ibirarema transformados em "1/(x^1/2)"). C.V. = coeficiente de variação.



Quadro 5. Incidência de plantas com enfezamento e viroses em cultivares de milho safrinha
avaliadas na região do Vale do Paranapanema do Estado de São Paulo em 2021

(1)Porcentagem de plantas com sintomas de enfezamento e/ou viroses com ou não seca prematura.
Médias seguidas por letras distintas, na mesma coluna, diferem entre si ao nível de 5% de
significância pelo teste de Scott-Knott (Análise dos dados de Bernardino de Campos transformados
em "(x+k)^1/2" com k = 1 e de Ibirarema em "Log x" na base 10). C.V. = coeficiente de variação.



Quadro 6. Incidência de plantas com enfezamento e viroses em cultivares de milho
safrinha avaliadas na região Norte-Noroeste do Estado de São Paulo em 2021

(1)Porcentagem de plantas com sintomas de enfezamento e/ou viroses com ou não seca prematura.
Médias seguidas por letras distintas, na mesma coluna, diferem entre si ao nível de 5% de
significância pelo teste de Scott-Knott (Análise dos dados de Guaíra transformados em "Log x" na
base 10 e de Mococa em "(x+k)^1/2" com k = 1). C.V. = coeficiente de variação.
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