
EVOLUÇÃO DA OCORRÊNCIA E INTENSIDADE DE DOENÇAS FÚNGICAS FOLIARES 
E ENFEZAMENTO/VIROSES NO MILHO SAFRINHA, EM FUNÇÃO DA RESISTÊNCIA 

DAS CULTIVARES, DURANTE 24 ANOS NO ESTADO DE SÃO PAULO

Local / período: Estado de
São Paulo / 1998 a 2021
No. de ensaios/ano: 15 a 40
No.decultivares/ensaio:20a64
Avaliação de doenças:
estádio de grãos pastosos
Doenças foliares: severidade
(escala Agroceres)
Enfezamento / viroses: %
de plantas sintomáticas
Representação: médias de
cada doença por ensaio
representadas por figuras
geométricas com tamanho
proporcional à intensidade

Há um equilíbrio entre intensidade de doenças e lançamento de novas cultivares, o qual é dinâmico
e instável, ou mesmo cíclico, sendo muito auxiliado pelo constante monitoramento das doenças.
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MATERIAL E MÉTODOS

Figura 1. Distribuição e intensidade média de doenças nos ensaios no Estado de São Paulo de 1998 a 2021.

OBJETIVOS
Monitorar doenças foliares
e enfezamento / viroses
em ensaios com grande
número de cultivares de
milho safrinha.

CONCLUSÃO

Mancha de Phaeosphaeria: uma das
doenças prevalentes na maioria dos anos;

Mancha de Cercospora: entrou no
estado pela região norte em 2000 e
também tem se destacado;

Queima de túrcicum: antiga no
estado, evidenciou-se após 2008, com
o advento de híbridos transgênicos Bt;

Mancha de maydis: constatada em
2010 - tem ocorrido todos os anos;

Mancha de Kabatiella: relatada
em 2010 - ocorrência esporádica;
Ferrugens: comum, políssora e

tropical - menor severidade na
última década após retirada de
híbridos suscetíveis do comércio;

Mosaico comum (SCM): alta
incidência de 1998 a 2001, na época
controlado por resistência;

Enfezamento (CS/MBS): 1998 a 2001
- contido por resistência, novamente alta
importância desde 2017, avaliado junto
com SCM e novas viroses, Mosaico
amarelo (MaYM) e Mosaico estriado
(MSM), como Enfezamento/viroses.
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