
18º SEMINÁRIO DE PESQUISA & EXTENSÃO DA UEMG

 18/10/2016

CAG - CÂMARA DE AGRICULTURA ( PÔSTER )

NOME: BRENDA SILVA RIBEIRO

TÍTULO: IMPORTÂNCIA DA ÁREA DE REFÚGIO NA CULTURA DO MILHO TRANSGÊNICO

AUTORES: ELIEL ALVES FERREIRA, BRENDA SILVA RIBEIRO, BRENDA SILVA RIBEIRO, THAIANY APARECIDA RIBEIRO PEREIRA, ELIEL ALVES FERREIRA

AGÊNCIA FINANCIADORA (se houver): PAPq

PALAVRA CHAVE: ZEA MAYS, MELHORAMENTO GENÉTICO,CARACTERÍSTICAS QUANTITATIVAS

RESUMO

O Brasil é um dos maiores produtores de milho do mundo, superado apenas pelos Estados Unidos e China, em área plantada. Apesar de estar entre os maiores produtores,

detêm baixa produtividade. Entretanto, há lavouras com elevado produtividade. Estas altas produtividades, são devidos a melhoria no ambiente, como adubações equilibradas,

irrigação, controle de pragas e doenças, entre outros. Outro fator que contribui para o aumento da produtividade é o melhoramento genético, principalmente a adoção da

transgenia . Com esta tecnologia possibilitou a aplicação de herbicida de melhor valor e que agride menos o meio ambiente. Esta tecnologia também possibilitou a diminuição, e

em alguns casos o não uso, de inseticidas. Tal fato, beneficiou a saúde do homem e o meio ambiente. Uma das principais transgenias no milho é a que confere resistência às

lagartas, principalmente a Spodoptera frugiperda (lagarta do cartucho). Assim, a utilização de área de refúgio é de extrema importância para que a lagarta não se torne resistente

ao gene Bt. Contudo, o objetivo deste trabalho é avaliar o grau de compreensão e adoção de área de refúgio com milho Bt por produtores da região de Passos- MG. Para poder

atingir os objetivos propostos, está sendo realizada uma pesquisa por meio de um questionário estruturado aos estabelecimentos de revenda de produtos agropecuários e aos

produtores rurais que utilizam sementes de milho, na microrregião de Passos. As perguntas abordadas no questionário foram propostas de modo a buscar informações

relacionadas às áreas de milho transgênico Bt e de refúgio. No geral, os estabelecimentos comerciais informaram que recomendam a utilização das áreas de refúgio de forma

adequada. É importante ressaltar que os resultados são parciais, uma vez que o projeto ainda está em andamento. 
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