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RESUMO 
 
Para alcançar altos tetos produtivos na cultura do milho, a manutenção de folhas e 
colmos sadios durante seu ciclo é fundamental. O presente trabalho teve como 
objetivo avaliar o fungicida piraclostrobina + fluxanopiraxade, do grupo das 
estrobilurinas e carboxamidas, sobre a cultura do milho. Realizou-se a semeadura 
do hibrido AG9025 PRO3, avaliando-se após a aplicação de fungicida em pré-
pendoamento, os componentes: peso de grãos por espiga, nº de grãos por espiga, 
nº fileiras, nº grãos por fileira, peso (g) de grãos por planta. A produtividade estimada 
em kg-ha, diâmetro de colmo, além de medir o índice de severidade dos dois 
tratamentos quanto às doenças: Mancha Branca e Helmintosporiose. O hibrido 
AG9025 PRO3 teve resposta positiva à aplicação de fungicida quando foi verificada 
sua produtividade de 27 sc –ha  a mais onde utilizou-se o defensivo. Outros aspectos 
tais como espessura de colmo, eficiência no controle das doenças estudadas, 
também foram pontos onde o fungicida teve efeito benéfico. 
 
Palavras chave: Zea mays. Doenças foliares. Controle químico. 
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ABSTRACT 
 
Is essential ensuring stems and leaves healthy in order to achieve high corn yields.   
The objective of this agronomic article is to evaluate the fungicide pyraclostrobin + 
fluxanopiraxade from the group of strobiliurins and carboxamides on corn. 
The AG9025 PRO3 hybrid sowing was carried out, evaluating after the application of 
pre-weighing fungicide, the components: weight of grains per corn cob, number of 
grains per corn cob, number of rows, number of grains per row, estimated 
productivity in kg -ha, in addition to measuring the severity of both treatments for 
diseases: white spot and helminthporporosis. The AG9025 PRO3 hybrid had a 
positive response to the application of fungicide when it verified its productivity of 27 
sc-ha improviment where the pesticide was used.  
Other aspects, such as thickness of cumm, efficiency in desease control, were 
situations where the fungicide had a beneficial effect. 
 
Key words: Zea mays. leaf diseases. chemical control. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
A cultura do milho (Zea mays) é fundamental para a alimentação mundial, 

pois além de alcançar o patamar de ser o cereal mais produzido no mundo, destaca-

se por estar inserido em diferentes formas de consumo humano e animal. Além do 

uso na alimentação, pode ser utilizado na fabricação de combustíveis, bebidas, 

polímeros, produtos de beleza. 

O Brasil destaca-se na produção desta cultura, na safra de verão 

2018/2019 alcançou algo em torno de mais de 100 milhões de toneladas (CONAB, 

2019). 

Para atender a demanda e abastecer todo esse mercado, a agricultura 

predispõe de ferramentas para aumentar o teto produtivo da cultura, tais como 

biotecnologias, uso de irrigação, e não menos importante a proteção de cultivos. 

Doenças podem causar perdas de até 80% no cultivo do milho. (CASELA, et al., 

2006). 

A adoção do uso de fungicidas nas grandes culturas vem sendo cada vez 

mais estudada, a importância de se ter conhecimento sobre posicionamento nas 

aplicações para que se tenha a máxima eficiência no combate ás doenças que 

podem vir a afetar a produtividade, é indispensável. 

Muitas vezes na cultura do milho o produtor não adota o uso de fungicida, 

pelo fato de o custo da lavoura ser elevado, o preço de venda do produto não é 

sempre satisfatório, e por ser uma cultura com  riscos, ou ainda pelo fato de ocorrer  

amassamento e ter que adotar aplicação aérea com o uso de aviação agrícola. 

Porém, o uso de princípios ativos eficientes na cultura do milho, assim como em 

outras culturas, é de suma importância para prevenir e/ou combater doenças, e 

então manter a lavoura sadia para alcançar viabilidade econômica.  

Tendo-se como base de que uma planta bem nutrida, sadia e protegida 

está mais preparada para enfrentar uma epidemia de patógenos, caso contrário 

pode ocorrer sintomas como a consequência da interferência nos processos de 

absorção de água e nutrientes (REIS, et. al, 2004). Doenças diminuem a área foliar 

das plantas, segundo Fischer (1984) uma redução de 50% da radiação incidente 15 

dias antes e 15 dias depois do florescimento pode provocar uma redução de 40 a 

50% no rendimento de grãos. 

 Os danos causados pelas doenças foliares, como Mancha Branca 

(Phaeosphaeria) e Helmintosporiose (Helminthosporium turcicum), em milho são 

indiretos, através da redução da área foliar, ficando a planta debilitada é mais 

vulnerável à entrada de patógenos apodrecedores de colmos e raízes (FORNASIERI 

FILHO, 1992). 

A Mancha Branca é uma doença necrotrófica. As lesões iniciais 
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apresentam um aspecto de encharcamento (anasarca), tornando-se necróticas com 

coloração palha de formato circular a oval com 0,3 a 2 cm de diâmetro. Alta 

precipitação, alta umidade relativa (>60%) e baixas temperaturas noturnas em torno 

de 14º C são favoráveis à doença. Plantios tardios favorecem a doença. Há o 

envolvimento da bactéria Pantoeae ananas nas fases iniciais da doença. Já 

Helmintosporiose (Helminthosporium turcicum) caracteriza-se por causar lesões 

alongadas, elípticas, de coloração cinza ou marrom e comprimento variável entre 2,5 

a 15cm. A doença ocorre inicialmente nas folhas mais basais. O patógeno sobrevive 

em folhas e colmos infectados, sendo assim também necrotrófico. A disseminação 

ocorre pelo transporte de conídios pelo vento a longas distâncias. Temperaturas 

moderadas (18-27º C) são favoráveis à doença bem como a presença de orvalho. O 

patógeno tem como hospedeiros o sorgo, o capim sudão, o sorgo de halepo e o 

teosinto (CASELA,et al., 2006). 

O colmo nas plantas de milho serve para dar sustentação a planta, além 

de alocar reservas temporariamente, para posteriormente translocar para o grão, 

mas em situações de estresse, o colmo mostra maior participação do que em 

ambientes favoráveis, ou seja, maior quantidade de fotoassimilados é transferida do 

colmo para os grãos em situação onde o ambiente é desfavorável, quando as folhas 

são menos saudáveis com algum patógeno, como mostram em alguns trabalhos 

Allison e Watson (1966) . 

O uso de fungicidas é uma das alternativas para o uso em lavouras 

sustentáveis para combater as doenças e seus danos diretos e também indiretos, 

como a integridade do colmo. (REZENDE, 2014). 

Dentre os grupos de fungicidas, as estrobilurinas atuam na inibição da 

respiração mitocondrial, ligando-se ao citocromo bc1 e bloqueando a cadeia de 

transporte de elétrons, impedindo a síntese de ATP em patógenos. (FERNANDÉZ-

ORTUÑO et al., 2008). 

Outro grupo que vem sendo utilizado nos últimos anos na cultura do milho 

é as carboxamidas as quais inibem a enzima succinato desidrogenase (SDH) 

através da ligação ao sítio de ligação da ubiquinona, afetando o metabolismo 

respiratório dos fungos (HUANG; MILLAR, 2013) 

O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da aplicação da mistura dos 

princípios ativos piraclostrobina+fluxapiroxade, dos grupos químicos estrobilurinas e 

carboxamidas, contidos no produto de nome comercial Orkestra, e sua influência na 

produtividade, diâmetro de colmo, além da eficiência no controle das doenças 

foliares  Phaeosphaeria e H. turcicum , visto que estas são as doenças foliares de 

maior incidência na região dos Campos de Cima da Serra na cultura do milho. 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 
O experimento foi conduzido á campo, na propriedade de um produtor na 

Fazenda do Espeto, localizado na localidade de Morro Grande, interior de Vacaria-
RS, onde a altitude é de 971m, O solo é classificado como Latossolo vermelho 
distrófico típico. 

Total da área de experimento conta com 0,1 ha. O delineamento 
experimental utilizado foi inteiramente casualizado, composto por 2 tratamentos com 
11 observações cada. Sendo cada observação composta por uma planta de milho. 
Realizou-se a coleta dos dados das plantas escolhidas aleatoriamente de cada 
tratamento. Os tratamentos foram descriminados da seguinte forma: 
 

1- 0,35 L-ha de Orkestra (piraclostrobina + fluxapiroxade) .  
 
2- Testemunha (sem aplicação de fungicida). 

 
O fungicida utilizado é de ação protetora e sistêmica, dos grupos químicos 

estrobilurina (Piraclostrobina, 333 g-L de i.a.) e carboxamida (Fluxapiroxade, (167 g-L 
de i.a.) de nome comercial Orkestra, da empresa multinacional Basf. A dose foi de 
0,35 L-ha. No caso da parcela da lavoura que recebeu fungicida, realizou-se a 
aplicação em pré-pendoamento seguindo a escala Ritchie & Hanway (1992). A 
aplicação foi realizada com o uso de um pulverizador autopropelido, com uma vazão 
de 120,0 L-ha  

O experimento foi conduzido sob consulta de técnicos, tendo atenção 
para atender o máximo possível das premissas para um manejo eficiente, mas 
sempre se aproximando o máximo da realidade dos produtores da região.O talhão 
onde realizou-se o experimento, foi dessecado com o uso de herbicida do i.a. 
Cletodim na dose de 0,4 L-ha ; Saflufenacil na dose de 100 g-ha; Glifosato 1,5 kg-ha 

.Em  mistura com os herbicidas  adicionou-se  óleo mineral (1 L-ha). A dessecação 
em pós- emergência do milho utilizou-se Glifosato na dose de 1,5 kg-ha + Atrazina na 
dose de 5,0 L-ha. 

A semeadura do milho realizou-se no dia 21/09/2018, com o uso de uma 
semeadora com distribuição á vácuo John Deere 1111, com espaçamento de 0,50 m 
entre linhas e com uma população média de 73.113 mil sem-ha . O híbrido utilizado 
foi o AG9025 PRO3, da empresa Agroceres o qual tem como características ciclo 
superprecoce, com florescimento em média com 83 dias, com maturidade relativa de 
130 dias.  

Como adubação de base adotou-se 400 kg-ha  do adubo formulado NPK 
08-16-24 na linha. A adubação de cobertura com o uso de (N) na forma de uréia com 
concentração de 45%, com uma dose de 350 kg-ha, sendo dividida em duas 
aplicações, sendo uma em estádio V3 e a segunda em V6, seguindo a escala 
fenológica adotada por Ritchie & Hanway (1992). 

O controle de pragas mastigadoras começou a ser realizado 
preventivamente com o uso de inseticida fisiológico Teflubenzuron, na dose de 100 
ml-ha aplicado juntamente com os herbicidas utilizados na dessecação em pré-
plantio. 
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A cultivar utilizada conta com a biotecnologia VTPRO3, onde o híbrido é 
resistente á pragas de raízes como a larva alfinete (Diabrotica speciosa) e pragas de 
parte aérea como lagartas (Spodoptera frugiperda, Elasmopalpus 
lignosellus,Helicoverpa zea, Diatraea saccharalis) . O uso de TSI (Tratamento 
industrial de sementes) também foi outra ferramenta no manejo integrado de pragas, 
pois as sementes passaram por tratamento com Dermacor (clorantraniliprole) na 
dose de 80 ml para cada 60 mil sementes. Foi realizado o monitoramento da área 
para avaliar a necessidade de aplicação de inseticidas em pós-emergência, 
seguindo a escala adaptada por Davis; Williams (1992) (aplicar quando >10% de 
plantas com dano 3) não havendo assim necessidade de aplicação. 

Foram realizadas as seguintes determinações: 
i) Diâmetro de colmo: Medição do colmo (em mm) das plantas 

através do uso de paquímetro digital, realizada feita após 
R6, nas plantas devidamente marcadas e identificadas por 
fitas com um número; 

ii) Número de fileiras: Contou-se o número de fileiras de cada 
espiga de ambos os tratamentos;  

iii) Grãos por fileira: Contou-se o número de grãos por fileira de 
cada espiga de ambos os tratamentos;  

iv) Número de grãos por espiga: Realizou-se a contagem de 
grãos de cada espiga de ambos os tratamentos; 

v) Nota Doença : Para avaliar a presença das doenças foliares 
como Phaeosphaeria e H. Turcicum ,a severidade utilizou-se 
a escala diagramática apresentada por Azevedo & Leite 
(1995), a qual mostra níveis de sintomas de 0 a 5, onde: 0= 
ausência de sintoma; 1= 10% da área foliar da planta com 
sintoma da 2= 20% da área foliar afetada; 3= 60% da área 
foliar atacada; 4= 80% da área foliar atacada; 5= 100% da 
área foliar com sintoma da doença. Foi designada uma só 
nota para a severidade das duas doenças em conjunto; 

vi) Peso de grãos por planta (PGPP) (g): Colheu-se separado 
as espigas de cada tratamento para a determinação de 
umidade e posteriormente o peso de grãos por planta em (g) 
a 13% de umidade.  

Para que pudéssemos estimar o stand de plantas, realizou-se contagem  
em 10 metros com o uso de fita métrica; após multiplicou-se pelo número 
de metros lineares referentes ao espaçamento, estimando assim a 
população de plantas finais por hectare. A produtividade foi estimada (em 
kg-ha) através do peso de grãos de cada espiga. Multiplicou-se o PGPP 
(kg)  pela população de plantas finais, descontando uma perda de colheita 
de -15%. 
Os dados foram submetidos a análise de variância pelo teste F, utilizando 

o programa estatístico SAS. 
  



    12 
 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

As variáveis estudadas e medidas se comportaram de maneira diferente 
entre si, pois algumas foram significativas e outras não, como mostra a tabela 1. 

 
Tabela 1- Avaliação de diâmetro de colmo em (mm), nota doença (0 a 
5), número de fileiras, número de grãos e PGPP (peso de grãos por 
planta)  (g) a 13% de umidade. 

Variável 
Com 
Fungicida 

Testemunha 
CV Significância 

Colmo 29,9 27,0 9,99 0,0067** 

Nota Doença 0,9 2,2 50,85 0,0008** 

Nº Fileiras 14 14 11,64 0,6112 

Grãos Fileira 36 34 9,70 0,2052 

Grãos Espiga 520 474 11,46 0,0751 

PGPP  249,9 223,5 10,28 0,0194* 

Fonte: Autor (2019) 
Dados seguidos de ** foram significativos a 1%. 
Dados seguidos de * foram significativos a 5%. 
CV – Coeficiente de Variação. 
PGPP- Peso de grãos por planta 

 
Para a variável diâmetro de colmo a aplicação de fungicida a base de 

piraclostrobina + fluxapiroxade teve uma resposta positiva em relação a testemunha 
pois manteve  uma média de 29,9  contra 27,0 mm respectivamente. Outro fator 
relevante é que a variabilidade é menor no tratamento 1 (como mostra o gráfico 1). 
Isso pode ser explicado pelo fato das plantas tornarem-se menos suscetíveis a 
ataque de patógenos e não havendo assim a necessidade de alocação de reservas 
do colmo (REZENDE, 2014). 

Essa manutenção de folhas verdes e do aparato fotossintético por mais 
tempo estão intrinsicamente ligados à redução de chances de ocorrências de 
diminuição da densidade do colmo (ALVIM et al., 2011). 
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Gráfico 1. Distribuição de dados referente a 
diâmetro de colmo (mm) com (T1) e sem 
fungicida (T2). 

 
Fonte: Autor (2019). 
Foi utilizado o programa estatístico SAS. 

 
Para a variável nota de doença, por ser um dado estimado pela 

subjetividade do avaliador, manteve um alto coeficiente de variação, como mostra o 
gráfico 2. Porém podemos destacar que as plantas onde não realizou-se a  
aplicação de piraclostrobina + fluxapiroxade obteve-se maior incidência de doenças 
conforme a metodologia  de  escala diagramática apresentada por Azevedo & Leite 
(1995) . 
 

Gráfico 2. Distribuição de dados referente à 
nota de doença. 

 
Fonte: Gráfico gerado pelo programa estatístico SAS, a 
partir de dados coletados pelo autor (2019). 

 
Para número de fileiras por espiga, número de grãos por fileira e número 

de grãos por espiga, o fungicida não teve interferência como encontrado por Vilela 
et. al ( 2012). Tendo médias similares e próximas entre si para ambos os 
tratamentos. Devido ao número de fileiras das espigas e grãos por espiga estar 
intimamente relacionado à outros fatores, como adubação nitrogenada, 
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espaçamento entre plantas, pluviosidade na floração, momento de aplicação de 
uréia e genética do híbrido, não foi possível isolar o efeito dos tratamentos do efeito 
do erro experimental (ambiente). 

Para os valores da variável de peso de grãos (corrigido a 13% de 
umidade) observou-se que as plantas que tiveram aplicação de fungicida tiveram 
uma média de 249 g de grãos por espiga contra 223 g da testemunha. Nota-se 
também no grãfico 3 que as plantas do tratamento 1 tiveram uma variancia menor 
entre si de peso de grãos em relação a testemunha.  
 

Gráfico 3. Distribuição de dados para peso (g) 
a 13% de umidade. 

 
Fonte: Gráfico gerado pelo programa estatístico SAS, a 
partir de dados coletados pelo autor (2019). 

 
Assim chegamos a uma produtividade estimada de 257 sc-ha  onde 

utilizou-se fungicida e de 230 sc-ha  da testemunha. Uma diferença de 27 sc-ha entre 
os tratamentos, como mostra tabela 2. Isto se deve ao fato do uso de fungicida 
proteger a plantas de patogenos, manter o colmo mais espesso, assim como manter 
o aparato fotossintético concordando com Duarte et. al (2009) que tiveram 
resultados positivos com uso de fungicidas. 

Vilela et. al ( 2012) não encontraram diferenças de  produtividades com o 
uso de fungicidas compostos por outros grupos químicos.  Estudos realizados com 
uso de fungicida em outras culturas nos mostram que além da manutenção da área 
foliar verde, e integridade do colmo é perceptível, que o manejo de doenças não foi o 
único fator responsável pela alta produtividade. Fleitas et al. (2015) observaram que 
a aplicação foliar de fluxapiroxade em trigo resultou em maior produtividade e maior 
teor de proteína em grãos, atribuindo os resultados a um possível efeito fisiológico 
da carboxamida. Semelhantemente, Kandel et al. (2016), avaliando estratégias de 
manejo químico na cultura da soja, também observaram incrementos de 
produtividade mediante a pulverização de fluxapiroxade, não relacionados ao 
controle de patógenos. 
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Tabela 2. Comparativo de médias de PGPP, população e produtividade para T1 e 
Testemunha. 

 T1  

COM FUNGICIDA  

TESTEMUNHA 

SEM FUNGICIDA 

PGPP (KG) 0,24 0,22 

POPULAÇÃO PLANTAS (mil-ha) 73000 73000 

PRODUTIVIDADE ESTIMADA (KG) 18177 16279 

DESCONTO 15% DE PERDAS 15450,45 13837,15 

PRODUTIVIDADE ESTIMADA (SC-

ha) 

257,5 230,6 

PGPP=PESO DE GRÃOS POR PLANTA (13% DE UMIDADE) 

Fonte: Autor (2019) 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Diante deste exposto, a aplicação foliar de fungicida a base de 
piraclostrobina + fluxapiroxade sobre o híbrido AG9025 PRO3 em pré pendoamento, 
teve um incremento na produtividade de 27 sacos-ha em relação à testemunha, além 
de manter diâmetros de colmo maiores e controlar efetivamente as doenças Mancha 
Branca (Phaeosphaeria) e Helmintosporiose (Helminthosporium turcicum) na safra 
verão 2018/2019.  
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6 ANEXOS 

6.1 Comunicado técnico adaptado as normas da revista Pesquisa 
Agropecuária Gaúcha Departamento de Diagnóstico e Pesquisa 
Agropecuária - (SEAPDR). 

 
Influência do uso de fungicida piraclostrobina + fluxapiroxade na cultura do milho 

 

   Alberto Jacques Oliboni
1
 , Rogerio Ferreira Aires

2
 

 

 

Resumo - Para alcançar altos tetos produtivos na cultura do milho, a manutenção de folhas e colmos 

sadios durante seu ciclo é fundamental. O presente trabalho teve como objetivo avaliar o fungicida 

piraclostrobina + fluxanopiraxade, do grupo das estrobilurinas e carboxamidas, sobre a cultura do 

milho. Realizou-se a semeadura do hibrido AG9025 PRO3, avaliando-se após a aplicação de fungicida 

em pré-pendoamento, os componentes: peso de grãos por espiga, nº de grãos por espiga, nº fileiras, nº 

grãos por fileira. A produtividade estimada em kg-ha, diâmetro de colmo, além de medir o índice de 

severidade dos dois tratamentos quanto às doenças: Mancha Branca e Helmintosporiose. O hibrido 

AG9025 PRO3 teve resposta positiva à aplicação de fungicida quando foi verificada sua produtividade 

de 27 sc –ha  a mais onde utilizou-se o defensivo. Outros aspectos tais como espessura de colmo, 

eficiência no controle das doenças estudadas, também foram pontos onde o fungicida teve efeito 

benéfico. 

 

Palavras chave: Zea mays. Doenças foliares. Controle químico. 

 

Influence of the use of piraclostrobine and fluxapiroxade fungicide on corn crop 

 

Abstract - Is essential ensuring stems and leaves healthy in order to achieve high corn yields.  The 

objective of this agronomic article is to evaluate the fungicide pyraclostrobin + fluxanopiraxade from 

the group of strobiliurins and carboxamides on corn, measuring some yield components and a severity 

of leaf diseases in both treatments. The AG9025 PRO3 hybrid sowing was carried out, evaluating after 

the application of pre-weighing fungicide, the components: weight of grains per corn cob, number of 
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2
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grains per corn cob, number of rows, number of grains per row, estimated productivity in kg -ha, in 

addition to measuring the severity of both treatments for diseases: white spot and helminthporporosis. 

The AG9025 PRO3 hybrid had a positive response to the application of fungicide when it verified its 

productivity of 27 sc-ha improviment where the pesticide was used. Other aspects, such as thickness of 

cumm, efficiency in desease control, were situations where the fungicide had a beneficial effect. 

 

Key words: Zea mays . Leaf diseases. Chemical control. 

 

Introdução 

A cultura do milho (Zea mays) é fundamental para a alimentação mundial, pois além de 

alcançar o patamar de ser o cereal mais produzido no mundo, destaca-se por estar inserido em 

diferentes formas de consumo humano e animal. Além do uso na alimentação, pode ser utilizados na 

fabricação de combustíveis, bebidas, polímeros, produtos de beleza. 

O Brasil destaca-se na produção desta cultura, na safra de verão 2018/2019 alcançou algo 

em torno de mais de 100 milhões de toneladas (CONAB, 2019). 

A adoção do uso de fungicidas nas grandes culturas vem sendo cada vez mais estudada, a 

importância de se ter conhecimento sobre posicionamento nas aplicações para que se tenha a máxima 

eficiência no combate ás doenças que podem vir a afetar a produtividade, é indispensável. 

Muitas vezes na cultura do milho o produtor não adota o uso de fungicida, pelo fato de o 

custo da lavoura ser elevado, o preço de venda do produto não é sempre satisfatório, e por ser uma 

cultura com riscos, ou ainda pelo fato de ocorrer  amassamento e ter que adotar aplicação aérea com o 

uso de aviação agrícola. Porém, o uso de princípios ativos eficientes na cultura do milho, assim como 

em outras culturas, é de suma importância para prevenir e/ou combater doenças, e então manter a 

lavoura sadia para alcançar viabilidade econômica.  

Tendo-se como base de que uma planta bem nutrida, sadia e protegida está mais 

preparada para enfrentar uma epidemia de patógenos, caso contrário pode ocorrer sintomas como a 

consequência da interferência nos processos de absorção de água e nutrientes (REIS, et. al, 2004). 

Doenças diminuem a área foliar das plantas, segundo Fischer (1984) uma redução de 50% da radiação 

incidente 15 dias antes e 15 dias depois do florescimento pode provocar uma redução de 40 a 50% no 

rendimento de grãos. 

 Os danos causados pelas doenças foliares, como Mancha Branca (Phaeosphaeria) e 

Helmintosporiose (Helminthosporium turcicum), em milho são indiretos, através da redução da área 

foliar, ficando a planta debilitada é mais vulnerável à entrada de patógenos apodrecedores de colmos e 

raízes (FORNASIERI FILHO, 1992). 

A Mancha Branca é uma doença necrotrófica. As lesões iniciais apresentam um aspecto 

de encharcamento (anasarca), tornando-se necróticas com coloração palha de formato circular a oval 

com 0,3 a 2cm de diâmetro. Alta precipitação, alta umidade relativa (>60%) e baixas temperaturas 
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noturnas em torno de 14º C são favoráveis à doença. Plantios tardios favorecem a doença. Há o 

envolvimento da bactéria Pantoeae ananas nas fases iniciais da doença. Já Helmintosporiose 

(Helminthosporium turcicum) caracteriza-se por causar lesões alongadas, elípticas, de coloração cinza 

ou marrom e comprimento variável entre 2,5 a 15 cm. A doença ocorre inicialmente nas folhas mais 

basais. O patógeno sobrevive em folhas e colmos infectados, sendo assim também necrotrófico. A 

disseminação ocorre pelo transporte de conídios pelo vento a longas distâncias. Temperaturas 

moderadas (18-27º C) são favoráveis à doença bem como a presença de orvalho. O patógeno tem 

como hospedeiros o sorgo, o capim sudão, o sorgo de halepo e o teosinto (CASELA; FERREIRA; 

PINTO, 2006). 

O colmo nas plantas de milho serve para dar sustentação a planta, além de alocar reservas 

temporariamente, para posteriormente translocar para o grão, mas em situações de estresse, o colmo 

mostra maior participação do que em ambientes favoráveis, ou seja, maior quantidade de 

fotoassimilados é transferida do colmo para os grãos em situação onde o ambiente é desfavorável, 

quando as folhas são menos saudáveis com algum patógeno, como mostram em alguns trabalhos 

Allison e Watson (1966) . 

O uso de fungicidas é uma das alternativas para o uso em lavouras sustentáveis para 

combater as doenças e seus danos diretos e também indiretos, como a integridade do colmo. 

(REZENDE, 2014). 

Dentre os grupos de fungicidas, as estrobilurinas atuam na inibição da respiração 

mitocondrial, ligando-se ao citocromo bc1 e bloqueando a cadeia de transporte de elétrons, impedindo 

a síntese de ATP em patógenos. (FERNANDÉZ-ORTUÑO et al., 2008). 

Outro grupo que vem sendo utilizado nos últimos anos na cultura do milho é as 

carboxamidas as quais inibem a enzima succinato desidrogenase (SDH) através da ligação ao sítio de 

ligação da ubiquinona, afetando o metabolismo respiratório dos fungos (HUANG; MILLAR, 2013.) 

O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da aplicação da mistura dos princípios ativos 

piraclostrobina+fluxapiroxade, dos grupos químicos estrobilurinas e carboxamidas, contidos no 

produto de nome comercial Orkestra, e sua influência na produtividade, diâmetro de colmo, além da 

eficiência no controle das doenças foliares  Phaeosphaeria e H. turcicum , visto que estas são as 

doenças foliares de maior incidência na região dos Campos de Cima da Serra na cultura do milho. 

  

Materiais e métodos 

 

O experimento foi conduzido á campo, na propriedade de um produtor na Fazenda do 

Espeto, localizado na localidade de Morro Grande, interior de Vacaria-RS, onde a altitude é de 971 m, 

O solo é classificado como Latossolo vermelho distrófico típico. 

Total da área de experimento conta com 0,1 ha. O delineamento experimental utilizado 

foi inteiramente casualizado, composto por 2 tratamentos com 11 observações cada. Sendo cada 
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observação composta por uma planta de milho. Realizou-se a coleta dos dados das plantas escolhidas 

aleatoriamente de cada tratamento. Os tratamentos foram descriminados da seguinte forma: 

1- 0,35 L
-ha 

de Orkestra (piraclostrobina + fluxapiroxade) .  

2- Testemunha (sem aplicação de fungicida). 

O fungicida utilizado é de ação protetora e sistêmica, dos grupos químicos estrobilurina 

(Piraclostrobina, 333 g
-L

 de i.a.) e carboxamida (Fluxapiroxade, (167 g
-L

 de i.a.) de nome comercial 

Orkestra, da empresa multinacional Basf.A dose foi de 0,35 L
-ha.

 No caso da parcela da lavoura que 

recebeu fungicida, realizou-se a aplicação em pré-pendoamento seguindo a escala Ritchie & Hanway 

(1992). A aplicação foi realizada com o uso de um pulverizador autopropelido, com uma vazão de 

120,0 L
-ha

  

O experimento foi conduzido sob consulta de técnicos, tendo atenção para atender o 

máximo possível das premissas para um manejo eficiente, mas sempre se aproximando o máximo da 

realidade dos produtores da região.O talhão onde realizou-se o experimento, foi dessecado com o uso 

de herbicida do i.a. Cletodim na dose de 0,4 L
-ha

 ; Saflufenacil na dose de 100 g
-ha

; Glifosato 1,5 kg
-ha 

.Em  mistura com os herbicidas  adicionou-se  óleo mineral (1 L
-ha

). A dessecação em pós- emergência 

do milho utilizou-se Glifosato na dose de 1,5 kg
-ha 

+ Atrazina na dose de 5,0 L
-ha

. 

A semeadura do milho realizou-se no dia 21/09/2018, com o uso de uma semeadora com 

distribuição á vácuo John Deere 1111,  com espaçamento de 0,50 m entre linhas e com uma população 

média de 73.113 mil sem
-ha

 . O híbrido utilizado foi o AG9025 PRO3, da empresa Agroceres o qual 

tem como características ciclo superprecoce, com florescimento em média com 83 dias, com 

maturidade relativa de 130 dias.  

Como adubação de base adotou-se 400 kg
-ha

  do adubo formulado NPK 08-16-24 na 

linha. A adubação de cobertura com o uso de (N) na forma de uréia com concentração de 45%, com 

uma dose de 350 kg
-ha

, sendo dividida em duas aplicações, sendo uma em estádio V3 e a segunda em 

V6, seguindo a escala fenológica adotada por Ritchie & Hanway (1992). 

O controle de pragas mastigadoras começou a ser realizado preventivamente com o uso 

de inseticida fisiológico Teflubenzuron, na dose de 100 ml
-ha

 aplicado juntamente com os herbicidas 

utilizados na dessecação em pré-plantio. 

A cultivar utilizada conta com a biotecnologia VTPRO3, onde o híbrido é resistente á 

pragas de raízes como a larva alfinete (Diabrotica speciosa) e pragas de parte aérea como lagartas 

(Spodoptera frugiperda, Elasmopalpus lignosellus,Helicoverpa zea, Diatraea saccharalis) . O uso de 

TSI (Tratamento industrial de sementes) também foi outra ferramenta no manejo integrado de pragas, 

pois as sementes passaram por tratamento com Dermacor (clorantraniliprole) na dose de 80 ml para 

cada 60 mil sementes. . Foi realizado o monitoramento da área para avaliar a necessidade de aplicação 

de inseticidas em pós-emergência, seguindo a escala adaptada por Davis; Williams (1992) (aplicar 

quando >10% de plantas com dano 3) não havendo assim necessidade de aplicação. 

Foram realizadas as seguintes determinações: 
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i) Diâmetro de colmo: Medição do colmo (em mm) das plantas através do uso de 

paquímetro digital, realizada feita após R6, nas plantas devidamente marcadas e identificadas por fitas 

com um número; 

ii) Número de fileiras: Contou-se o número de fileiras de cada espiga de ambos os 

tratamentos;  

iii) Grãos por fileira: Contou-se o número de grãos por fileira de cada espiga de ambos os 

tratamentos;  

iv) Número de grãos por espiga: Realizou-se a contagem de grãos de cada espiga de 

ambos os tratamentos; 

v) Nota Doença : Para avaliar a presença das doenças foliares como Phaeosphaeria e H. 

Turcicum ,a severidade utilizou-se a escala diagramática apresentada por Azevedo & Leite (1995), a 

qual mostra níveis de sintomas de 0 a 5, onde: 0= ausência de sintoma; 1= 10% da área foliar da planta 

com sintoma da 2= 20% da área foliar afetada; 3= 60% da área foliar atacada; 4= 80% da área foliar 

atacada; 5= 100% da área foliar com sintoma da doença. Foi designado uma só nota para a severidade 

das duas doenças em conjunto; 

vi) Peso de grãos por planta (g) - (PGPP): Colheu-se separado as espigas de cada 

tratamento para a determinação de umidade e posteriormente o peso de grãos por planta em (g) a 13% 

de umidade.  

Para que pudéssemos estimar o stand de plantas, realizou-se contagem das mesmas em 10 

metros com o uso de fita métrica; após multiplicou-se pelo número de metros lineares referentes ao 

espaçamento, estimando assim a população de plantas finais por hectare. A produtividade foi estimada 

(em kg-ha) através do peso de grãos de cada espiga. Multiplicou-se o peso de grãos (corrigido 13% de 

umidade) pela população de plantas finais, descontando uma perda de colheita de -15%. 

 

Resultados e discussões 

 

As variáveis estudadas e medidas se comportaram de maneira diferente entre si, pois 

algumas foram significativas e outras não, como mostra a tabela 1. 

 

Tabela 1. Avaliação de diâmetro de colmo em (mm), nota doença (0 a 5), número de fileiras, número 

de grãos e PGPP (g) a 13% de umidade. 

Variável Com Fungicida Testemunha CV Significância 

Colmo 29,9 27,0 9,99 0,0067** 

Nota Doença 0,9 2,2 50,85 0,0008** 

Nº Fileiras 14 14 11,64 0,6112 

Grãos Fileira 36 34 9,70 0,2052 
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Grãos Espiga 520 474 11,46 0,0751 

PGPP 249,9 223,5 10,28 0,0194* 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019).  

Dados seguidos de ** foram significativos a 1%. 
Dados seguidos de * foram significativos a 5%. 

CV – Coeficiente de Variação. 

PGPP- Peso de grãos por planta 

Para a variável diâmetro de colmo a aplicação de fungicida a base de piraclostrobina + 

fluxapiroxade teve uma resposta positiva em relação a testemunha pois manteve  uma média de 29,9 

contra 27,0 mm respectivamente. Outro fator relevante é que a variabilidade é menor no tratamento 1 

(como mostra o gráfico 1). Isso pode ser explicado pelo fato das plantas tornarem-se menos suscetíveis 

a ataque de patógenos e não havendo assim a necessidade de alocação de reservas do colmo 

(REZENDE, 2014). 

Essa manutenção de folhas verdes e do aparato fotossintético por mais tempo estão 

intrinsicamente ligados à redução de chances de ocorrência da densidade do colmo (ALVIM et al., 

2011). 

 

Figura 1. Distribuição de dados referente a diâmetro de colmo (mm) com (T1) e sem fungicida (T2). 

Gráfico gerado pelo programa estatístico SAS, a partir de dados coletados pelo autor (2019). 

 

Para a variável nota de doença, por ser um dado estimado pela subjetividade do avaliador, 

manteve um alto coeficiente de variação, como mostra a figura 2. Porém podemos destacar que as 

plantas onde não realizou-se a  aplicação de piraclostrobina + fluxapiroxade obteve-se maior 

incidência de doenças conforme a metodologia  de  escala diagramática apresentada por Azevedo & 

Leite (1995) . 
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Figura 2. Distribuição de dados referente à nota de doença. 

Gráfico gerado pelo programa estatístico SAS, a partir de dados 

coletados pelo autor (2019). 

 

Para número de fileiras por espiga, número de grãos por fileira e número de grãos por 

espiga, o fungicida não teve interferência como encontrado por Vilela et al ( 2012). Tendo médias 

similares e próximas entre si para ambos os tratamentos. Devido ao número de fileiras das espigas e 

grãos por espiga estar intimamente relacionado à outros fatores, como adubação nitrogenada, 

espaçamento entre plantas, pluviosidade na floração, momento de aplicação de uréia e genética do 

híbrido, não foi possível isolar o efeito dos tratamentos do efeito do erro experimental (ambiente). 

Para os valores da variável de peso de grãos (corrigido a 13% de umidade) observou-se 

que as plantas que tiveram aplicação de fungicida tiveram uma média de 249 g de grãos por espiga 

contra 223 g da testemunha. Nota-se também na figura 3 que as plantas do tratamento 1 tiveram uma 

variancia menor entre si de peso de grãos em relação a testemunha.  

 

 

Figura 3. Distribuição de dados para peso (g) a 13% de umidade. 

Gráfico gerado pelo programa estatístico SAS, a partir de dados coletados pelo 
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autor (2019). 

 

Assim chegamos a uma produtividade estimada de 257 sc
-ha

  onde utilizou-se fungicida e 

de 230 sc
-ha

  da testemunha. Uma diferença de 27 sc
-ha

 entre os tratamentos, como mostra tabela 2. Isto 

se deve ao fato do uso de fungicida proteger a plantas de patogenos, manter o colmo mais espesso, 

assim como manter o aparato fotossintético concordando com Duarte, Juliatti, Freitas (2009) que 

tiveram resultados positivos com uso de fungicidas. 

Vilela et al. ( 2012) não encontraram diferenças de  produtividades com o uso de 

fungicidas compostos por outros grupos químicos.  Estudos realizados com uso de fungicida em outras 

culturas nos mostram que além da manutenção da área foliar verde, e integridade do colmo é 

perceptível, que o manejo de doenças não foi o único fator responsável pela alta produtividade. 

Fleitas,Gerard , Simón (2015) observaram que a aplicação foliar de fluxapiroxade em trigo resultou 

em maior produtividade e maior teor de proteína em grãos, atribuindo os resultados a um possível 

efeito fisiológico da carboxamida. Semelhantemente, Kandel et al. (2016), avaliando estratégias de 

manejo químico na cultura da soja, também observaram incrementos de produtividade mediante a 

pulverização de fluxapiroxade, não relacionados ao controle de patógenos. 

Tabela 2. Comparativo de médias de PGPP, população e produtividade para T1 e Testemunha. 

 T1  

COM FUNGICIDA  

TESTEMUNHA 

SEM FUNGICIDA 

PGPP (KG) 0,24 0,22 

POPULAÇÃO PLANTAS (mil
-ha

) 73000 73000 

PRODUTIVIDADE ESTIMADA (KG) 18177 16279 

DESCONTO 15% DE PERDAS 15450,45 13837,15 

PRODUTIVIDADE ESTIMADA (SC
-ha

) 257,5 230,6 

PGPP=PESO DE GRÃOS POR PLANTA (13% DE UMIDADE) 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Considerações Finais 

 

Diante deste exposto, a aplicação foliar de fungicida a base de piraclostrobina + 

fluxapiroxade sobre o híbrido AG9025 PRO3 em pré pendoamento, teve um incremento na 

produtividade de 27 sacos
-ha

 em relação à testemunha, além de manter diâmetros de colmo maiores e 

controlar efetivamente as doenças Mancha Branca (Phaeosphaeria) e Helmintosporiose 

(Helminthosporium turcicum) na safra verão 2018/2019.  
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