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RESUMO
Vãrios autores têm demonstrado que o gorgulho do milho, Sitophilus

zeamais, Motschulsky, 1855, distingue um genõtipo resistente (linhagem,
.hlbrido, população) de um susceptlvel, se lhe for dado livre escolha.
Entretanto, a capacidade do gorgulho de identificar grãos susceptlveis e
rejeitar os grãos resistentes dentro de uma mistura de grãos tem sido
pouco explorada. Assim, numa população de milho, onde existe variabili-
dade genetica para resistência no grão ao gorgulho, seria desejãvel i-
dentificar e multiplicar os grãos resistentes. O presente trabalho teve
por objetivo testar a habilidade do gorgulho do milho em identificar
os grãos susceptlveis misturados com grãos resistentes, visando defi-
nir uma tecnica de seleção para grãos resistentes. Vinte genõtipos dife
rentes, incluindo linhagens e populações resistentes e susceptlveis,fo~
ram individualmente marcados e misturados em 4 repetições. Esta mistura
de grãos foi infestada com gorgulhos por 15 dias. Apõs este perlodo os
gorgulhos foram retirados e os diversos materiais separados de acordo
com a marca feita nos grãos. Esperou-se pela emergência da la. geração
de gorgulhos, e, contou-se o n9 de gorgulhos nascidos e o n9 de grãos
não danificados remanescentes da mistura. Verificou-se que os gorgulhos
localizaram os grãos susceptlveis e utilizaram a maioria deles para ali
mentação e oviposição, danificando-os. Grande parte dos ~rãos resisten~
tes permaneceram intactos e viãveis. Portanto, na misturà, a frequência
de grãos resistentes aumentou e, a de grãos susceptlveis decresceu. O
teste de germinação, apõs a infestação, indicou que o material resisten
te produziu maior n9 de plantas do que o material susceptlvel. -
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