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RESUMO 
 

Dentre os principais patógenos da cultura do milho, o fungo Fusarium verticillioides se destaca como um 
importante causador de podridões radiculares, morte de plântulas, podridões de espiga e de colmo. O objetivo 
desse trabalho foi avaliar a resistência genética de genótipos de milho comum e milho pipoca à severidade 
da Podridão de Fusarium na espiga. O patógeno F. verticillioides foi inoculado nas plantas no estádio de grão 
leitoso pelo método de injeção de uma suspensão de microconídios. A avaliação da severidade da Podridão 
foi realizada após a maturação dos grãos. Diferentes níveis de resistência à doença foram verificados, com 
níveis de severidade variando de 1,33 a 47,38%, que separou os genótipos em dois grupos distintos de 
resistência, em ambos os tipos de milho. Os resultados obtidos são importantes para o estudo de estratégias 
de manejo da Podridão de Fusarium baseadas na resistência genética. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Doença; Microconídios; Zea mays. 
 

1         INTRODUÇÃO 
 

O milho (Zea mays L.) está entre as culturas mais produzidas em todo o mundo. 
Muitos problemas relacionados ao monocultivo do milho se destacam, como a ocorrência 
de doenças fúngicas, como aquelas causadas por Fusarium verticillioides, patógeno 
responsável por causar danos como podridão radicular, morte de plântulas e podridão de 
espiga e de colmo, que reduzem a produtividade da cultura e a qualidade dos grãos 
(MULKVOLD, 2003). No Brasil, a ocorrência do patógeno atinge todas as regiões 
produtoras de milho (NERBASS et al., 2008). 

Por ser um país de clima tropical e apresentar duas safras ao longo do ano, alguns 
agravantes auxiliam o favorecimento da doença, como por exemplo, a quantidade de restos 
culturais que cobrem o solo, que se torna a principal fonte de inóculo para epidemias, e 
também a extensa área de cultivo (BEZUIDENHOUT et al., 1988).  

Entretanto, há uma carência de informações dessa doença também para genótipos 
de milho pipoca. Além dessa falta de informações específicas, há também um número 
restrito de cultivares disponíveis para o cultivo. Essa escassez está diretamente relacionada 
à adaptabilidade e estabilidade das cultivares que estão disponíveis frente às variações 
ambientais. Estudos devem ser feitos a fim de identificar genótipos apropriados a 
determinadas regiões e condições ambientais, para contribuir com acréscimos substanciais 
na produção (NUNES et al., 2002). Portanto, o objetivo do trabalho foi avaliar a resistência 
genética de genótipos de milho comum e milho pipoca em relação à Podridão de Fusarium 
na espiga, causada pelo fungo F. verticillioides, um dos principais patógenos da cultura.  
 
2      MATERIAIS E MÉTODOS 
 

O experimento foi conduzido na Fazenda Experimental de Iguatemi – FEI, 
pertencente a Universidade Estadual de Maringá – UEM. Foram semeadas 27 linhagens 
de milho comum e 22 de milho pipoca, que apresentam amplitude para a variação das 
características de resistência a F. verticillioides. Os materiais foram semeados em 
delineamento experimental em blocos casualizados, com duas repetições.  
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As unidades experimentais constituíram-se de linhas de 6 metros com espaçamento 
de 90 centímetros entre si, sendo que, do total de plantas, apenas 10 foram inoculadas. 
Para a inoculação do patógeno nas espigas, uma mistura de três isolados de F. 
verticillioides, oriundos da Coleção de Fungos do Laboratório de Fitopatologia da UEM, 
foram utilizados. Os isolados foram cultivados em meio de cultura Spezieller Nährstoffarmer 
Ágar (SNA) em placas de Petri para a produção dos microconídios. A inoculação ocorreu 
de acordo com a data de florescimento de cada genótipo, entre 12 a 16 dias após o 
lançamento do estigma, dependendo do material, através de duas injeções na espiga: uma 
na ponta e outra na parte média da espiga.  

Após a colheita, realizada aos 47 dias após a primeira inoculação, as espigas foram 
separadas e submetidas à avaliação de severidade, que consistiu na porcentagem dos 
grãos manchados, necrosados ou mofados em cada uma das espigas de cada tratamento. 
Assim, a severidade de um tratamento foi determinada pelas médias das severidades de 
todas as espigas do tratamento. Posteriormente, os dados foram submetidos à análise de 
variância e ao teste de agrupamento de médias dos tratamentos no Programa R através do 
pacote ‘ExpDes.pt’, pelo Teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. 
 

3      RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A análise estatística apontou diferenças entre os diferentes genótipos do presente 
estudo em relação à severidade da Podridão de Fusarium (Tabela 1).  
 
Tabela 1: Severidade de genótipos de milho comum e milho pipoca à Podridão de Fusarium. Médias 
seguidas de uma mesma letra pertencem ao mesmo agrupamento. 

 

Genótipos de milho 
comum 

Severidade do milho 
comum (%) 

Genótipos de milho 
pipoca 

Severidade do milho 
pipoca (%) 

Avant-13H5.4-21 
Flash-20H11.1-46 

DKB350-19H9.1-43 
Pop102-166.5 

DKB747-36H17.2-82 
Avant-12H5.3-18 

GP15 
Tork-54H20.3-146 
AG8080-8H3.2-6 

DKB747-41H17.3- 101 
A2560-63H23.2-170 

AG2560-66H23.4-179 
Pop102-91.2 

GP11-1 
Flash-22H11.1-52 

DKB747-50H17.6-130 
Tork-55H20.3-149 
Tork-5H20.2-136 

DKB350-76H30.1-213 
30F33-70H23.1-191 
AG8080-7H-3.1-3 

Pop102-90.1 
Fort-87H6.4-248 

DKB350-78H30.1-219 
DKB747-45H17.5-115 
Speed-81H33.1-230 
30F33-71H26.2-194 

1,33 a 
1,73 a 
2,48 a  
2,82 a 
3,11 a 
3,14 a 
3,30 a 
3,37 a  
5,23 a 
6,65 a 
6,84 a  
7,13 a 
7,79 a 
8,52 b 
9,90 b 

10,00 b 
11,73 b 
12,58 b 
14,32 b 
16,46 b 
18,37 b 
22,20 b 
25,53 b 
26,05 b 
29,95 b 
31,48 b 
47,38 b 

Viçosa-L77 
P6-11 
P9-1-3 

Beijaflor-L54 
P1-19 
P9-1-2 

P20 
P8-1-5-5 
P7-2-3 

Ângela-L66 
Viçosa-L75 

P7-4-11 
P-18 

Viçosa-L88 
P7-2-4 
P9-4-5 

Beijaflor-L59 
P8-1-5-13 

P1-17 
P9-1 
P19 
P8-2 

1,38 a 
1,61 a 
1,81 a 
2,18 a 
2,73 a 
2,82 a 
3,61 a 
3,73 a 
4,20 a 
4,46 a 
4,92 a 
4,98 a 
5,18 a 
5,34 a 
8,11 b 
9,61 b 
9,90 b 

10,51 b 
12,21 b 
15,35 b 
21,34 b 
24,78 b 
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Os genótipos de milho comum foram agrupados em dois grupos distintos, bem como 
os genótipos de milho pipoca. Entre todos os materiais, a severidade da doença variou de 
1,3 a 47,3%, com uma média de 12,5% para milho comum, e de 1,38 a 24,78%, com uma 
média de 7,3% para o milho pipoca. 

Um fato interessante observado é que a severidade máxima do milho pipoca 
observado foi de 24,7%, enquanto a do milho comum foi 47,3%, apresentando quase o 
dobro da maior quantidade observada no milho pipoca. Isso pode ser explicado pelo fato 
de que esse tipo de milho possui um endosperma mais rígido do que os outros, o que 
dificulta o desenvolvimento da doença. Tal fato também foi verificado por Presello et al. 
(2007).  

Sabe-se que a presença de um endosperma mais duro é um fator que interfere na 
infecção de F. verticillioides (HOENISCH e DAVIS, 1994). Portanto, genótipos de milho 
pipoca tendem a desenvolver menos doença que os de milho comum. 
 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A busca por genótipos de milho comum e milho pipoca resistentes ao patógeno 
Fusarium verticillioides é uma medida de controle da Podridão de Fusarium que pode ser 
adotada em conjunto com outros métodos de controle, podendo ser um fator determinante 
para a ocorrência da doença, além da temperatura, umidade, danos de insetos e outros 
patógenos presentes. 
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