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Os programas de melhoramento de plantas têm desenvolvido pesquisas visando à obtenção de 

linhagens resistentes ou tolerantes a doenças, de forma a produzir cultivares que abranjam 

maiores territórios e produtividades mais atrativas. Dentre as doenças que acarretam prejuízo no 

milho está a helmintosporiose comum, causada por Exserohilum turcicum. As perdas provocadas 

pela helmintosporiose comum dependem da severidade e do estádio de desenvolvimento da 

cultura na época de infecção. O presente trabalho teve como objetivo avaliar dez linhagens S6 de 

milho, desenvolvidas pelo Programa de Melhoramento de Milho da Universidade Federal da 

Grande Dourados – UFGD, quanto à severidade a helmintosporiose comum. O experimento foi 

instalado na safra 2015/16 em área experimental localizada na unidade II da UFGD. O 

delineamento utilizado foi parcelas subdivididas no tempo, onde as parcelas foram representadas 

pelas linhagens e as subparcelas pelas diferentes épocas de avaliação da doença. A unidade 

experimental constituiu-se de uma parcela de duas linhas de três metros, espaçadas em 0,90 m 

entre fileiras e 0,20 m entre plantas. No momento do plantio aplicou-se 300 kg ha-1 de NPK (08-20-

20). A severidade de helmintosporiose foi avaliada sob condições naturais de infecção, em cinco 

avaliações, realizadas em intervalos de sete dias, iniciados no estádio V8. Em cada parcela foram 

amostradas dez plantas. Para auxilio na estimativa de severidade utilizou-se a escala diagramática 

com notas de 1 (0% de doença)  a 9 (acima de 90% de doença). As notas de severidade foram 

transformadas para 𝑎𝑟𝑐 sen√𝑥. Posteriormente, realizou-se a análise de variância seguida pelo 

teste de Tukey a 5% de probabilidade. As médias obtidas para severidade foram sempre inferiores 

a 1,6; demostrando que há possibilidade de seleção de linhagens com tolerância/resistência ao 

patógeno em estudo. Não houve diferença significativa entre as linhagens para severidade a 

helmintosporiose. Entretanto, foi constatada diferença significativa para a fonte de variação épocas. 

O teste de comparação de médias indicou menor severidade da doença no início das avaliações, a 

qual aumentou progressivamente conforme o estádio de maturação das plantas. A elevada 

tolerância ao patógeno em estudo indica a possibilidade de obtenção de resistência genética em 

híbridos resultantes destas linhagens. 
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