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As variedades de milho YieldGard® são variedades de milho melhoradas geneticamente para serem resistentes às
brocas (Ostrinia nubilalis e Sesamia nonagrioides). Quer dizer, que se trata de híbridos de milho onde se aplicaram técnicas de
melhoramento, com o objectivo de conseguir que a própria planta seja resistente aos danos das brocas.
Desde os anos 30 que se conhece a utilidade das proteínas Bt para o controlo de pragas. Estas proteínas designam-se assim
porque procedem do Bacillus thuringiensis, uma bacteria natural que habita no solo. As variedades YieldGard® são capazes
de produzir em pequenas quantidades uma proteína Bt (Cry1Ab), muito eficaz contra a broca mas inócua para o homem, o
gado, a restante fauna e flora, e os inimigos naturais das pragas.
Quando as pequenas larvas da broca tentam danificar a planta, ingerem a proteína Bt. Uma vez ingerida, as próprias enzimas
digestivas da broca activam a forma tóxica da proteína, que actua rapidamente danificando a larva. Assim, se consegue um
controlo muito eficaz das larvas da broca, sem risco para outros insectos benéficos e restante fauna. Esta protecção
aplica-se a toda a planta e ao longo de todo o ciclo do milho.
Os híbridos que incluem a tecnologia YieldGard® são idênticos aos híbridos convencionais, dos quais derivam, no que respeita
ao comportamento agronómico, diferenciando-se apenas dos segundos pela capacidade que têm de se proteger dos ataques
das brocas.
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