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o desenvolvimento de dietas artificiais e de técnicas de criação
massa! de insetos tem crescido bastante nos últimos anos. Atualmente, aiém
da simples criação de um inseto, deve-se preocupar também com a qualidade
dos mesmos. O inseto criado em laboratório, em dieta artificial, muito prov~
velmente sofrerá modificações drásticas na sua bioecologia. Tais modiíica-
ções serão maiores, ã medida que aumenta a taxa de endogamia, podendo os in-
setos criados não serem úteis ao fim proposto para eles. O objetivo do pre-
sente trabalho foi comparar duas gerações de Spodop cera [ruo iperda , sendo

uma de campo e outra de laboratório mantida em dieta artificial, por 16 ger~
ções. O experimento foi conduzido em laboratório, em condições controladas
de temperatura (25 ~ 20C) e fotoÍase de 12 horas. Foi utilizada uma postura
de campo e outra de laboratório, utilizando de cada postura, 72 larvas, divi
didas em 8 repetições, com 9 larvas cada uma, sendo estas alimentadas com fo
lhas de milho (BR 105) e/ou dieta artificial ã base de feijão e germe de tri
go. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado.

Foi observado um menor período larval para insetos criados em fo-
lhas, independente da geração estudada. Insetos de campo, criados em íolhas
apresentaram um período larval médio de 18,7 dias enquanto que os insetos de
laboratório criados também em folha apresentaram um período de 17,9 dias; o
maior período larval foi obtido para os insetos de campo criado em dieta ar-
tificial (21,2 dias). O período pupal variou de 9,4 a 9,9 dias, sendo menor
para os insetos de campo criados em folhas e maior para aqueles criados em
dieta. Os maiores pesos de pupas foram obtidos para os insetos criados em
dieta artificial, independente da geração estudada.
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