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Os danos causados por insetos limitam a produtividade do milho nas regiões tropicais e
subtropicais. No Estado de Minas Gerais. a lagarta do cartucho do milho (Sf'oílllfl/emfru}iiflt!rrla) é
considerada uma das principais pragas dessa cultura. sendo responsável por uma redução de até 34
% na produção. Um dos métodos de controle é o desenvolvimento de cultivares de milho
resistentes às pragas. Entretanto, estudos sobre a herança e os mecanismos de resistência foram
conduzidos em alguns genótipos selecionados. sem contudo conhecer as causas dessa resistência
(Viana e Potenza, 2(00). Estes mecanismos de defesa natural são metabolitos secundários que são
inibidores de alimentação aos insetos-praga (Campos et al .• 1990). Portanto. o objetivo desse
trabalho foi estudar as propriedades fitoquímicas que podem ser exploradas em linhagens e
populações dê milho que estão sendo melhoradas na Embrapa Milho e Sorgo para obtenção de
cultivares resistentes àS. [rugiperda, utilizando-se o perfil cromatográfico obtido em cromatógrafo
líquido de alta eficiência (HPLC). O estudo foi realizado em plantas dos genótipos Zapalote Chico
como representante de resistência e o BR 201 como de suscepubilidade. O extrato bruto metanólico
foi obtido após a trituração e agitação com aquecimento (65 "C), durante 20 minutos, das plantas na
proporção 1:5 (peso fresco.Meõtí) (Duarte, 1999). Após evaporação do solvente o extrato foi
fracionado com hexano, acetonitrila:c1oroformio e :ígua e em seguida analisado no HPLC. A
análise do perfil cromatográfico dos genótipos mostrou diferenças qualitativas e significativas de
resistência e susceptibilidade que poderiam orientar o proce.••.so de melhoramento de.••.ses genótipos.
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