
ESTUDO DA HERANGA DE RESIS'r£NCIA DE GEN6TIPOS DE MIlJIO AO ATAQUE DA LAG~
TA-DO-CARTUCHO, Spodoptera frugiperda.

A lagarta-do-cartucho, Spodoptera frugiperda, e uma das princi-
pais pragas da cultura do milho no Brasil. Visando a obten~ao de informa-
~oes referentes a heran~a de resistencia des sa praga. 10 popula~oes de mi
lho (CMS l4C, CMS 23, Zapalote Chico, CMS 01, CMS 02, CMS OS, CMS 06, CMS
11, CMS 15 e CMS 28), com diferentes niveis de resistencia e seus cruza-
mentos foram avaliados em urn ensaio dialelico com delineamento latice tri
plo 7 x 8, no ana agricola 1990/91, em Sete Lagoas,MG. Os danos foliares
foram avaliados atraves de uma escala visual de notas variando de 0 ( sem
lesoes) e 9 (grandes lesoes). Apesar de 0 nivel medio de danos ter sido
moderado (3,8), a analise dialelica ( metoda 2, modelo 1 de Griffing) foi
significativa. A variabilidade genetica dessa caracteristica foi predomi-
nantemente causada por efeitos nao aditivos, pois a media dos quadrados
dos efeitos da capacidade especifica de combina~ao (CEC) foi 3 vezes su-
perior a da capacidade geral de combina~ao (CGC). As popula~oes Zapalote
chico (-0,5) e CMS 01 (0,2) apresentaram os maiores valores absolutos pa-
ra CGC. Altos valores para heterose em rela~ao ao pai mais resistente
(hpr) foram encontrados, tanto para maior resistencia quanta para maior
susceptibilidade, em cruzamentos de pais resistentes x resistentes, resis
tentes x susceptiveis e susceptiveis x susceptiveis. Os 3 hibridos com
maiores efeitos positivos de CEC - CMS 01 x CMS 02, CMS 06 x CMS 23 e CMS
l4C x CMS 28 - tambem foram os mais susceptiveis. Os 3 hibridos com maio
res efeitos positivos de CEC - CMS 01 x CMS 02, CMS 06 x CMS 23 e CMS l4c
x CMS 28 - tambem foram os mais susceptiveis, com media e hpr para danos
foliares de 5,4 e 26%, 4,6 e 24% e 4,6 e 11%, respectivamente. 0 hibrido
mais resistente, Zapalote Chico x CMS l4C, com dano medio de 2,5, aprese~
tou hpr de -21% e pode ser utilizado como fonte de resistencia. Duas com-
bina~oes reconhecidamente superiores para produ~ao, CMS 05 x CMS 06 e CMS
11 e CMS 28, apresentaram dano medio de 3,2, igual ao Zapalote Chico, po-
pula~ao resistente, mas com inumeras caracteristicas agronomicas indesej~
veis.
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