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1.113 Desenvolvimento das fases imaturas de Spodopterafrugiperda (}.E. Smith) (Lep-
idoptera: Noctuidae) em milho convencional e Bt.

Sousa F.F.l, Mendes S.M.2, Santos C.A.3, Araújo 0.G.3 e Nazaret A.M.4

A utilização atual de culturas expressando toxinas Bt é uma das mais significativas mu-
danças nas práticas de manejo desde os inseticidas sintéticos. Uma das vantagens desta
tecnologia sobre inseticidas convencionais é a alta especificidade da proteína inseticida.
Doses potencialmente subletais de toxina em híbridos de milho Bt podem atrasar o de-
senvolvimento das larvas podendo dessincronizar o desenvolvimento destes indivíduos
em relação àqueles que se desenvolvem em plantas suscetíveis. O objetivo deste trabalho
foi determinar se a sobrevivência em plantas de milho Bt afeta o desempenho fisiológico
de S.frugiperda. Larvas neonatas da lagarta-do-cartucho provenientes de populações co-
letadas em diferentes regiões do Estado de Minas Gerais em lavouras de milho Bt e con-
vencional foram individualizadas em secções foliares de plantas convencionais e Bt. O
alimento foi trocado periodicamente. Foram avaliados tempo de desenvolvimento larval,
tempo de desenvolvimento pupal, e tempo de desenvolvimento total da fase imatura.
O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado (DIC) com 24
tratamentos e 72 repetições. Os dados foram submetidos à análise de variância e teste
de LSD.O tempo de desenvolvimento larval foi maior para as populações tratadas com
folha de milho Bt, comparados com as alimentadas com milho convencional. A maio-
ria das populações coletadas em milho convencional apresentou maior tempo de desen-
volvimento pupal quando tratadas com milho convencional. O tempo de desenvolvi-
mento total foi maior para todas as populações tratadas com milho Bt. Houve atraso no
desenvolvimento dos indivíduos que sobreviveram e chegaram à fase adulta para todas
as populações quando tratadas com milho Bt. Este atraso pode alterar as taxas de seleção
da resistência por aumentar o acasalamento preferencial entre indivíduos resistentes.
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