
A utiliza9ao de dietas artificiais tern propiciado urn
avan90 muito nipido nas pesquisas entomologicas. Apesar
desse avan90, muitas dietas ainda nao sao totalmente
adequadas para uma ou outra especie de inseto. AIem disso,
muitas del as sao originarias de outros paises e as vezes com ------------ _
ingredientes que nao sao encontrados no Brasil,
necessitando adapta90es. Por causa disso, mesmo sendo
utilizada para uma mesma especie de insetos, e provavel a
ocorrencia de modifica90es incorretas provocadas por
varia90es geograficas.

o experimento foi conduzido em laboratorio do
CNPMS, em Sete Lagoas, MG, utilizando-se uma dieta
padrao modificada, introduzida dos Estados Unidos (dieta
76) e diferentes varia90es com pendao de milho da cultivar
BR 201, antes da emissao do grao de polen, em substitui9ao
ao feijao ou ao germe de trigo, conforme Tabela 76. 0
material foi secado em estufa a 45°C e finamente moido
para prepara9ao das dietas, segundo rotina de laboratorio.
Em fun9ao da adi9ao do pendao, foram necessarios alguns
ajustes, principal mente em rela9ao ao agar e a agua. As
dietas foram colocadas em peda90s de 5 g, em copos de
plastico de 50 ml, que, apos acondicionados com tampas de
acrilico, foram mantidos em salas climatizadas com
temperatura media de 27,3°C, fotofase de 12 horas e
umidade relativa de 65 ± 10 %; foram avaliados os
panlmetros sobre a biologia do inseto, sendo que as pupas
foram pesadas e medidas com seis dias de idade.

Os resultados mostrados na Tabela 77 indicam que a
substitui9ao de 20 % do germe de trigo pelo pendao (dieta
2) nao afetou significativamente os periodos larval e pupal,
bem como 0 peso da pupa do inseto; a substitui9ao total do
germe pelo pendao (dieta 4) alongou muito 0 cicIo larval e
o cicIo total. - Ivan Cruz

ASPECTOS BIOLOGICOS DE Spodoptera frugiperda
CRIADA COM DIFERENTES DIETAS ARTIFICIAIS

TABELA 76. Dietas utilizadas para alimentayao de lagartas de
Spodoptera frugiperda, em laborat6rio. CNPMS, Sete
Lagoas, MG, 1993.

Componentes Dieta Dieta Dieta Dieta Dieta Dieta
1 2 3 4 5 6

Feijao 111,0 111,0 111,0 111,0 88,8 55,5
carioca (g)
Germe de 52,8 42,24 26,4 52,8 52,8
Trigo (g)
Pendao (g) 10,56 26,4 52,8 22,2 55,5
If:vedo (g) 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8
Acido 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4
asc6rbico(g)
~ipagin (g) 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
Acido 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
sorbico (g)
Formoll0 % 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
(ml)
Agar (g) 13,7 13,7 13,7 15,0 13,7 15,4
Agua (ml) 800 800 800 875 800 900

TABELA 77. Aspectos biol6gicos' de Spodopterafrugiperda criada
com diferentes dietas artificiais. CNPMS, Sete Lagoas, MG,
1993.

Perio- Periodo Periodo Cicio Compri- Peso
do de total mento de

Dieta incu- larval pupal de pupa pupa'
bayao (dias) (dias) (dias)

(mm) (g)
(dias)'

1 3 17,8 D 10,2 A 30,9 D 16,3 D 0,226
2 3 19,3 CD 9,8 AB 32,0 C 17,1 B 0,229
3 3 21,3 BC 9,1 BC 33,0 BC 16,9 C 0,209
4 3 24,2 A 8,8 C 35,8 A 16,8 C 0,214
5 3 21,4 BC 8,9 C 32,9 BC 18,1 A 0,231
6 3 22,2 AB 9,1 BC 33,2 B 18,1 A 0,199
CV 3,95 2,94 1,23 0,46 5,98
(%)

1 Medias seguidas pel a mesma letra na coluna nao diferem significativamente
entre si, ao nivel de 5 %, segundo 0 teste de Duncan
, Nao significativo pela analise de variiincia

ASPECTOS BIOLOGICOS DE Helicoverpa zea
CRIADA COM DIFERENTES DIETAS ARTIFICIAIS

o danG causado pela lagarta da espiga, Helicoverpa
zea, tern grande importancia para a cultura de milho,
quando produzido para consumo in natura , ou destinado a
industria de conservas. Essas modalidades de explora9ao
tern crescido nos ultimos anos, aumentando tambem a
importancia da praga. Poucas sao as pesquisas
bioecologicas sobre essa praga realizadas no Brasil e urn
dos trabalhos basicos para se conhecer qualquer inseto diz
respeito a sua biologia e, mais ainda, ao desenvolvimento
de dietas artificiais, cuja utiliza9ao para diferentes pragas
tern propiciado urn avan90 muito rapido nas pesquisas
entomologicas.

o objetivo deste trabalho foi estudar a biologia da
praga H. zea comparando diferentes dietas artificiais; 0
experimento foi conduzido no laboratorio de cria9ao de
insetos do CNPMS, em Sete Lagoas, utilizando uma dieta
padrao modificada, introduzida dos Estados Unidos (dieta
1) e diferentes varia90es utilizando dietas preparadas com
pendifo de milho, em substitui9ao ao feijao ou ao germe de
trigo, conforme a Tabela 78. Nas dietas com milho, 0
pendao foi coletado antes de emitir 0 grao de polen, secado
em estufa a 45° C e finamente moido. Todas as dietas
foram preparadas seguindo uma rotina de laboratorio, com
alguns ajustes necessarios, em fun9ao da adi9ao do pendao,
principalmente em rela9ao ao agar e a agua. As dietas
foram colocadas, em peda90s de 10 g, em copos de plastico
de 50 ml, que, apos serem acondicionados, com tampas de
acrilico, foram mantidos em salas climatizadas, com
temperatura media de 27,3°C, fotofase de 12 horas e
umidade relativa de 65 ± 10 %. Avaliaram-se os parametros
referentes a biologia do inseto, sendo as pupas pesadas aos
seis dias de idade. Os resultados da Tabela 79 mostram que
com a dieta 5 ocorreu grande mortalidade larval. Nas
demais dietas utilizadas, nao houve diferen9a significativa


