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A ocorrência de doenças na agricultura representa relevante fator de redução de 
produtividade e qualidade dos produtos, prejudicando diretamente a lucratividade (KIMATI et al., 
2011 - Manual de Fitopatologia, p.307-323). Novas tecnologias vêm sendo utilizadas no manejo de 
doenças e entre elas, está a indução de resistência que consiste na ativação de defesas presentes 
na planta, conferindo proteção a um amplo espectro de microrganismos (DURRANT; DONG, 2004 - 
Annual Review of Phytopathology, p.185-209). Entre os compostos capazes de induzir resistência 
estão os fosfitos, cuja ação tem sido demonstrada contra diversos patógenos. Isso pode estar 
relacionado à composição dos fosfitos, que contém aminoácidos e micronutrientes e possuem ação 
de indução ou são co-fatores de rotas metabólicas relacionadas à defesa vegetal. Além de sua 
aplicação isolada, a associação de tais compostos com fungicidas tem-se apresentado como uma 
alternativa muito eficiente no manejo de doenças, em virtude de ocorrer efeito aditivo ou sinérgico 
quando esses químicos são utilizados de forma conjunta (MATUCZAK, 2016 - Trabalho de Conclusão 
de Curso. p.1-40; BORIN et al., 2017 - Dissertação de Mestrado, p.1-83). 

Tendo visto a necessidade do estudo sobre produtos que possam induzir a resistência da 
cultura a fitopatógenos, o objetivo do trabalho foi avaliar a eficiência do uso de fosfito de potássio 
aplicado isoladamente e associado com fungicidas na severidade de doenças e na produtividade da 
cultura do milho safrinha. 

O experimento foi conduzido no município de São Gabriel do Oeste-MS, (19º 27’ 32”S; 54º 
36’41W’’ e 664,8 m de altitude) em Latossolo Vermelho Distrófico de textura argilosa (EMBRAPA, 
2018 - https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1094003). 
Foram avaliados cinco tratamentos (T1 = testemunha; T2 = Fluxapiroxade [167 g.i.a.L-1] + 
Piraclostrobina [333 g.i.a.L-1] – V8 | Azoxistrobina [120 g.i.a.L-1] + Tebuconazol [200 g.i.a.L-1] – Pré-
VT; T3 = T2 + Fosfito de potássio [260 g.i.a.L-1]; T4 = T2 + AminoFosfito de Cobre [125 g.i.a.L-1]; T5 = 
T2 +  Fosfito de PotássioCuNi [350 g.i.a.L-1]) dispostos no delineamento experimental de blocos 
casualizados com quatro repetições.  

Cada parcela foi constituída de seis linhas de 9,0 m de comprimento, espaçadas a 0,50 m. A 
área útil foi constituída das quatro linhas centrais, excluindo-se 1,0 m de cada extremidade. O 
híbrido de milho foi o híbrido Fórmula VIP2. A semeadura foi realizada no dia 04/03/2021, 
utilizando-se uma semeadora a vácuo da marca Jumil em área sob plantio direto com 250 kg ha-1 da 
formulação NPK 10-15-15 e adubação de cobertura com 130 kg ha-1 da formulação 30-00-20 
realizada em dois períodos distintos. Para a pulverização dos tratamentos empregou-se o 
implemento de aplicação de parcelas experimentais, denominado ‘Sider’, pressurizado por ar 
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atmosférico, munido de seis pontas de pulverização espaçadas a 0,45 m, á uma pressão de trabalho 
de 4 bar, obtendo-se volume de 150 L ha-1. As aplicações foram realizadas em V8 e em pré-
pendoamento. 

Avaliou-se severidade de helmintosporiose (Exserohilum turcicum), a partir da folha principal 
da espiga, em 10 plantas seguidas das linhas centrais de cada uma das unidades experimentais com 
notas de 0 a 54% de acordo com a escala diagramática proposta por Lazaroto et al., (2012, Ciência 
Rural, p. 2131-2137). Os grãos colhidos foram pesados e ajustados para 13% de umidade para 
aferição da produtividade (kg ha-1) e do peso de mil grãos (g). Os dados obtidos a partir das 
avaliações, foram submetidos à análise de variância e as médias foram comparadas pelo teste de 
Tukey (p < 0,05) pelo Software AgroEstat (2010). 

Para a variável severidade de helmintosporiose, houve efeito significativo entre os 
tratamentos avaliados (Tabela 1), sendo que o tratamento T3 apresentou o menor valor de 
severidade e o maior nível de controle da doença (31,21%), e assemelhou-se aos tratamentos T2, 
T4 e T5. Fernandes e Oliveira (2000 – Embrapa, CNPMS, Circular Técnica, p. 1-80), estudando as 
principais doenças da cultura do milho no Brasil, concluíram que essa doença tem sido maior em 
períodos de safrinha e as perdas podem atingir 50% ou mais em ataques antes do período de 
floração. Para Silva et al., (2018 - Scientia Agraria Paranaensis, p. 127-138.), que avaliaram o uso de 
fungicidas concomitante ao fosfito de potássio, concluíram que o tratamento se mostrou eficiente 
frente aos demais e, segundo os autores, presume-se que a aplicação adequada de fosfito pode 
diminuir a severidade de helmintosporiose. 

 
Tabela 1. Valores médios de severidade de helmintosporiose (Exserohilum turcicum), produtividade 
e peso de mil grãos em função dos tratamentos aplicados na cultura do milho safrinha. São Gabriel 
do Oeste/MS, 2021. 

Tratamentos Severidade (%) Produtividade (kg ha-1) PMG (g) 
T1 24,35 b 5578,18 a 221,52 a 
T2 19,07 ab 6039,57 a 236,87 a 
T3 16,75 a 6729,52 a 221,85 a 
T4 18,82 ab 5925,78 a 233,03 a 
T5 18,97 ab 6174,08 a 228,63 a 
F 4,77* 0,50NS 0,74NS     

CV (%) 13,21 14,35 6,89 
CV: Coeficiente de Variação; Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey (p ≤ 0,05); *: 
significativo ao nível de 5% de probabilidade; NS: Não significativo.  
 

Para a variável produtividade, não houve diferença significativa entre os tratamentos 
avaliados (Tabela 1), entretanto, o tratamento T3 apresentou numericamente uma diferença de 
aproximadamente 19 sacas em relação à testemunha. Incrementos de produtividade na cultura da 
soja com utilização de fosfitos via foliar foram demonstrados por Thao e Yamakawa (2009 - Soil 
Science Plant Nutrition, p.228-234), a qual, segundo os autores, foi causada devido à redução na 
severidade de doenças frente ao efeito protetor da adubação foliar a base de fosfito. 

A variável peso de mil grãos também não demonstrou diferença estatística entre os 
tratamentos avaliados. Segundo Ohland et al. (2005 - Ciência e Agrotecnologia, p. 538-544), a massa 
de grãos é uma característica influenciada pelo genótipo, pela disponibilidade de nutrientes e pelas 
condições climáticas durante o estádio de enchimento dos grãos. 

Conclui-se que a associação do fosfito de potássio a fungicidas afetou positivamente a 
severidade de helmintosporiose, porém, não afetou estatisticamente as variáveis produtividade e 
massa de mil grãos. Assim, mais estudos devem ser realizados para esclarecer as dúvidas que ainda 
existem em relação ao efeito do fosfitos no controle de helmintosporiose e na produtividade da 
cultura do milho. 


