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A partir da década de 90, as doenças tornaram-se uma grande preocupação para técnicos e 

produtores de milho. Entre as doenças mais importantes destaca-se a Mancha de Phaeosphaeria 

e, com potencial para se tornar importante, a Mancha de Physoderma. A resistência genética 

sempre foi a primeira opção para o controle dessas enfermidades, atuando, atualmente em 

conjunto com o controle químico. O objetivo deste trabalho foi identificar genótipos resistentes 

às doenças em questão, entre 50 linhagens de milho. Na Fazenda de Ensino Pesquisa e Extensão 

da UNESP – Campus de Ilha Solteira, localizada em Selvíria–MS, foi feita a avaliação para 

severidade das doenças, em blocos casualisados com três repetições, em quatro épocas. A 

parcela foi uma linha de 8m com 40 plantas e espaçamento de 0,45m entre linhas. As 

semeaduras ocorreram em 20/01, 20/02, 24/03 e 17/04/2014, em semeadura direta, sob irrigação 

(pivô central) e adubação com 250 kg/ha da fórmula 8-28-16. Em cobertura foram aplicados 250 

kg/ha de ureia. Foram realizadas avaliações aos 45, 60, 75 e 90 dias após semeadura, 

determinando-se a severidade das doenças com base no percentual de sintomas de cada planta da 

parcela, de acordo com a escala do Guia Agroceres de Sanidade, atribuindo-se as notas 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 e 9, correspondente a 0, 1, 10, 20, 30, 40, 60, 80 e mais de 80% de sintomas no limbo e 

bainha das folhas, respectivamente. Para Physoderma, apenas a primeira época, com menor 

intensidade da doença, discriminou os genótipos. A época quatro com maior intensidade da 

doença, não discriminou significativamente os genótipos. As notas médias variaram de 1,22 a 

2,55, considerando todas as épocas, com média de 1,30, 1,24, 1,24 e 1,84, respectivamente, para 

as quatro épocas. Para Phaeosphaeria, apenas a quarta época, com maior pressão da doença, não 

discriminou significativamente os genótipos. As notas variaram de 1,22 a 2,92, considerando 

todas as épocas, com médias de 1,26, 1,30, 1,33 e 1,51, respectivamente, para as quatro épocas. 

Apenas com estas quatro épocas não foi possível uma identificação precisa das linhagens mais 

resistentes para as doenças. A maior nota em todas as épocas indica que todos os genótipos 

seriam considerados resistentes para as doenças. Também ficou claro que um pequeno aumento 

na pressão das doenças torna as diferenças não significativas. Avaliação em mais épocas poderá 

auxiliar na discriminação das linhagens, permitindo verificar maior amplitude de variação para 

identificar aquelas resistentes. Também pode ser considerada a possibilidade das linhagens 

possuírem o mesmo nível de resistência em pressões altas da doença. Isso será resolvido com a 

inclusão no experimento de um genótipo conhecidamente suscetível, não disponível no 

momento. 
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