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O nitrogênio tem uma importante participação no metabolismo e na sín-
tese de proteínas, estando relacionado com o incremento da produção e com
a quantidade de proteínas nos grãos.

Problemas de estrcsses arnbicntais como déficit hídrico, cncharcarnen-
to, solos com altos níveis de alumínio. baixa fertilidade, intensa Iixiviação e
"aixos teores de bases trocáveis íntcragcm constantemente com o nitrogênio,

'-últerferindo na utilização deste elementu pela cultura do milho e, consequen-
temente, diminuindo sua produção. Assim, acreditá-se que plantas eficientes
na utilização do nitrogênio possam apresentar também mecanismos eficientes
a diferentes tipos de estresses pois os processos metabólicos são interligados,
o que torna complexo a seleção de plantas. Em geral, esta seleção implica
aspectos de identificação da variabilidade genética para os caracieres; tipo
de herança envolvida na idcntilicação dos mecanismos fisiológicos de tolcrân-
cía e sua correlação com a produtividade; identificação das modificaçócs mor-
fol6gicas c anatômicas das plantas devido ao estrcssc, e a sua possihilidade
de utilização no melhoramento, na identificação dos parãrnctros de seleção
e sua interação com os ambientes; e finalmente, possihilidade de que alguns
mecanismos de tolerância a um estresse esteja relacionado com outros cstresses,

Para a solução destes problemas foram realizados uma série de experi-
mentos que serão discutidos nesse trabalho onde podem ser divididos em 4
itens principais: (1) seleção em duas populações de milho (nitrodente e nitro-
flint) utilizando técnicas tradicionais de melhoramento; (2) avaliação genéti-
ca, fisiológica e bioquímica em um amplo germoplasma; (3) identificação de
novas fontes genéticas a partir do resgate de variedade locais e (4) perspecti-
va a seleção genética utilizando parâmetros bioquímicos, com ênfase na de-
terminação da atividade das enzirnas envolvidas no metanoíísmo do nitrogê-
nio além de outros parâmetros, .
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MAIZE BREEDlNG FOR NITROGEN UTILIZATION
EFFICIENCY UNDER STRESS CONDITIONS
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Nitrogen is ímportant in protein syrnhesísand metabolísm, being rela-
ted to graín yield as well as the protcin content in the grains. Environ rnen ta I
stress, as drought, waterlogge, high levels of alurniniurn, bare soils with high
leaching and low CEC (Cation Exchange Capacity), have bcen shown to be
related with nitrogen utilization in maize, resulting in production decreasing.
It is expected, that plants efficient in nitrogen utilization could better growth
under different environmental conditions, since the metabolic process to over-
come stress are related to amonia assirnilation and that fact rnake plant bre-
eding somewhat complicated. In general, plant selection involves in identif-
ying genetics varíabiliry, inheritance involved in physíologícat rnechanisms for
stress tolerance and its relationship with yíeld. Plant selection also involves
plant anatomy, plant morfology, due to stress conditions, and its possibility
to be used in plant breeding to identify screening pararneters, relating to the
environment as well the possibility of some mechanisms of tolerance for one
kind of stress beeing related other stresses in order to solve these problems,
series of experiments were carred out and the results will be discussed in four
parts: (1) selection in two maize populations (nitrodent and nitroflínt), by using
traditional breeding tecnics, (2) physiological and biochemical genetic evalua-
tíon in an ample germoplasm, (3) identification of newgenetic SOUI'Ses.frorn
local varieties and (4) perspective of genetic selection by using biochernical
parameters, such as amonia assirnilating enzyme activities.
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