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A cultura do milho possui um intenso complexo de pragas, destacando-se 

como  principal  praga  do  milho,  a  lagarta-do-cartucho.  O  controle  adotado  no 

manejo  deste  inseto-praga  é  basicamente  o  químico,  sendo  assim,  a  fim  de 

reduzir  os  impactos  negativos  causados  pelo  mesmo,  os  mecanismos  de 

resistência apresentam-se como importantes instrumentos na busca de fontes de 

resistência de plantas a insetos e conferem características desejáveis a híbridos 

provenientes  de  cruzamentos  de  linhagens  endogâmicas.  O  objetivo  deste 

trabalho é selecionar linhagens endogâmicas de milho resistentes ao ataque da 

lagarta-do-cartucho.   O  experimento  será  conduzido  na  safra  de  2017/18, 

utilizando 300 linhagens de milho, em delineamento em blocos ao acaso, com 20 

plantas por parcela, que serão avaliadas através de uma escala de danos visuais 

descrita  por  Davis  e  Williams (1989),  a  fim de  identificar  as  linhagens menos 

atacadas ou tolerantes a lagarta do cartucho. Posteriormente, as linhagens serão 

analisadas  quanto  aos  mecanismos  de  resistência  não  preferência  para 

alimentação e antibiose. Após a seleção das linhagens de milho realizadas pelos 

testes em laboratório,  estas serão levadas para o campo, afim de avaliar  seu 

comportamento  na  presença  ou  ausência  do  controle  químico,  em  diferentes 

estádios  de  desenvolvimento  da  cultura.  Serão  efetuadas  aplicações  quando 

aproximadamente 17% das plantas apresentaram sintomas de folhas raspadas, 

segundo a escala de danos visuais  proposta por  Davis  e  Williams (1989).  Os 

resultados obtidos serão submetidos a análise de variância, utilizando o teste F, 

seguindo o modelo de blocos ao acaso, em esquema de parcelas subdivididas. E 

os  valores  dos  danos  nos  tratamentos  referentes  à  presença  e  ausência  do 

controle químico serão analisados pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade. 

Espera-se  encontrar  variabilidade  genética  nas  linhagens  endogâmicas 



analisadas  para  resistência  natural  à  injuria  foliar  causada  pela  lagarta-do-

cartucho.


