
UTIUZAÇÃO DE PARÂME1ROS BIOQUÍMICOS NA SELEçÃO
DE MILHO PARA CONDIÇÕES DE ESTRESSE

l/JOSÉ RONALDO MAGALHÃES & 2/ALTAIR TOLEDO MACHADO

Foram realizados estudos em diferentes gcnótipos de milho, relacionan-
do formas de nitrogênio com toxicidadc de amônia. doença de raizes, simula-
ção de encnarcarnento, toxicidadc de alumínio e condições de estresse para
seca. Crescimento da planta, produção de grãos. pH da Rizosfcra, atividade
da nitrato redutase, amônia livre; arninoácidos livres e cnzimas de assimilação

'- Je amônia em folhas, foram analisadas. variação genética foi observada entre
os gcnótípos de milho estudados com relação aos parâmetros bioquimicos
analisados, indicando que alguns desses parãmetros poderão ser utilizados
em programas de melhoramento genético visando a seleção de milho para
condições de esiresse. Os dados sobre esses parámetros bioquímicos serão
discutidos.
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BIOCHEMJCAL PARAMETERS SELECTING
MAIZE FOR STRESS CONDITIONS

l/JOSÉ RONALDO MAGALHÃES & 2/ALTAIR TOLEDO MACHADO

Studics have been carried out on differcnt maize gcnotypes, rclating
nitrogen forms with arnrnonia toxicity, root diseascs, simulatcd watcrloggcd,
aluminun toxicity and drought sircss condiiion. PIam growth, grain yicld, rnyzos-
phere pH, nitrate reductase acríviry, trcc ammonia, rrcc amino acids, and arn-
monia assimilating enzyrncs in leaves, were anaíyzco. Gcnetic variation was

'---..-- observed among the rnaize genotypcs studicd, conccrning lhe biochcrnical pa-
rameters analyzed, indicating some of rnosc parameters as a helpful tooí to
be used in a brceding program for sclccring rnaízc for stress condiuons, Thc
~ta with focus on such biochemical paramelcrs will be discussed .
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