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RESUMO – Em Mato Grosso do Sul, a cultura do milho é de grande importância econômica, 

tanto para alimentação humana quanto para alimentação animal e entre os fatores que podem 

reduzir a sua produtividade, destacam-se as doenças de etiologia variada. O carvão comum do 

milho, doença causada por Ustilago maydis, manifesta-se nas espigas e não permite que sejam 

gerados grãos pois, em seu lugar, há o desenvolvimento das estruturas do fungo. O estado 

nutricional das plantas pode estar intimamente relacionado com a sanidade e a produtividade. O 

objetivo deste trabalho foi avaliar a incidência do carvão comum em plantas de milho cultivadas 

sob a influência de silício e doses de nitrogênio. O experimento foi conduzido na Fazenda 

Escola da UFMS, em Terenos, MS, em um Latossolo Vermelho, com textura muito argilosa. 

Utilizou-se o delineamento de blocos ao acaso, em esquema fatorial (4x2) + 1 com quatro 

repetições e os fatores foram: doses de nitrogênio em cobertura (50, 100, 150 e 200 kg.ha-1) e 

aplicação foliar de silicato de potássio (0 g.ha-1; 250g.ha-1), com um tratamento adicional 

considerado como controle (testemunha). As parcelas experimentais tinham seis linhas, 

espaçadas em 0,6 m, com cinco metros de comprimento. Houve a semeadura do híbrido 

superprecoce SYN 555 em fevereiro de 2018/19 para se obter a população final de 70 mil 

plantas por hectare. Quando as plantas estavam no estádio V6, houve a adubação nitrogenada 

em cobertura e a aplicação de silício. No estádio fenológico R5 foi avaliada incidência do 

carvão-do-milho, ou seja, o percentual de plantas com espigas com os sintomas típicos da 

doença em condições de infecção natural. Os dados foram submetidos à análise de variância e 

as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Havendo significância no 

fator doses de nitrogênio, seria realizada análise de regressão. Não houve interação significativa 

entre os fatores, porém, constatou-se que a incidência de carvão do milho no tratamento 

controle foi 48% superior (P<0,05) em relação aos demais tratamentos. 
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