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A seleção de genótipos detentores de resistência genética constitui o método mais promissor no 

controle de grãos avariados por infecção fúngica. Entre os fungos mais recorrentes associados ao 

“complexo de grãos ardidos” estão os fungos do gênero Fusarium, responsáveis pelo 

apodrecimento de espigas de milho e produção de micotoxinas como as fumonisinas (substâncias 

nocivas à saúde de humanos e animais). Além das implicações na qualidade sanitária dos 

derivados do milho, os efeitos do desenvolvimento fúngico inclui à redução na produtividade dos 

grãos, fato este, estritamente associado à redução no peso das espigas ainda em condições de 

campo como resultado da estagnação do mecanismo de carreamento de fotoassimilados 

destinados ao enchimento dos grãos, impactando negativamente a competitividade dos 

produtores pela depreciação comercial do produto.  Os objetivos deste estudo foram: i) definir 

genótipos resistentes à severidade da podridão-rosada-da-espiga (Fusarium spp.) em 1ª e 2ª safra 

e ii) inferir sobre o efeito do atraso da colheita na ocorrência da doença. Para avaliação de 

possíveis fontes de resistência, em condições naturais de infecção, foram utilizados 37 genótipos 

de milho pipoca contidos no Banco Ativo de Germoplasma da Universidade Estadual do Norte 

Fluminense Darcy Ribeiro. A avaliação da reação dos genótipos foi realizada no campo 

experimental do Colégio Estadual Agrícola Antônio Sarlo em Campos dos Goytacazes, norte do 

estado do Rio de Janeiro. O estudo ocorreu em duas estações anuais distintas, correspondentes a 

1ª safra e 2ª safra, sendo a colheita da 1ª safra postergada em 30 dias. Os experimentos foram 

implantados em blocos casualizados, com 37 genótipos e 04 repetições totalizando 148 unidades 

experimentais. A quantificação da severidade da podridão-rosada-da-espiga foi realizada com 

auxílio de escala diagramática. As informações foram submetidas à análise de variância e ao 

teste de comparações múltiplas de médias Scott-knott a 5% de probabilidade pelo software 

Genes. A análise de variância apontou diferenças significativas no efeito de Genótipos e na 

interação Genótipo x Ambiente. Considerando o teste de médias, na 1ª safra apenas 32,42% dos 

genótipos estudados apresentaram níveis satisfatórios de resistência, enquanto que na 2ª safra 

37,84% dos genótipos responderam à severidade de Fusarium spp. Assim, considerando os 

genótipos promissores em ambas as épocas, apesar da postergação da colheita na 1ª safra, têm-se 

as linhagens L65, L71, L77 e L80, as quais não diferiram estatisticamente da testemunha o 

híbrido triplo IAC 125. Portanto, é possível concluir que há materiais vegetais promissores no 

banco ativo de germoplasma da UENF quanto ao enfoque à resistência genética ao Fusarium 

spp., e que postergar a colheita influi negativamente sobre a sanidade das espigas de milho 

pipoca. 
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