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A praga do milho de ocorrência mais frequente no Brasil, é a lagar-
ta do cartucno Spodoptel'a frugipel'da. Seu ataque pode causar redução na pro-
dução em até 347.. O controle químico émbora eficiente muitas vezes torna-se
oneroso para o pequeno produtor, além de acarretar problemas de poluição am-
biental. O u~o de cultivares resistentes como método de controle alternativo
ou complementar desta praga deve ser procurado. O objetivo do trabalho foi
avaliar a variabilidade genética da população de milho CMS 39 usando-se 360
progênies de meio irmãos ao ataque da S. frugiperda.

Foi estudado o efeito das diferentes progênies na biologia do inse-
to em testes de confinamento. Dez lagartas de 19 instar foram individualmen-
te confinadas em copos plásticos, fechados com tampas de acrílico e alimenta
das com pedaços de folhas, folhas e.st as de cada progênie colhidas no campo e
trocadas a cada 3 dias. O experimento foi dividido em 3 etapas sendo 120 pr~
gênies por etapa. Após completado o ciclo larval, as pupas foram pesadas.
>"qliaram-se também o número de dias para completar o período larval, viabi-

~ade das pupas e se~agem dos. adultos.
Foi verificada uma ampla variabilidade genética nas progênies. Para

ciclo larval a variação foi de 14 a 20 dias; para o ciclo pupal foi de 7,3 a
10 dias e para o peso pupal· a variação foi de 0,14 a 0,25 mg. Houve alonga-
mento do período larval e pupal para algumas progênies; para outras ocorre-
ram alongamento do período larval e diminuição no peso pupal e ainda em ou-
tras houve alongamento do periodo·pupal e diminuição do peso das pupas.
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