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1. INTRODUÇÃO

A cultura do milho apresenta para o Estado do Rio Grande do Sul  significativa importância sócio-econômica ocupando aproximadamente 28% do total da área de produção de grãos de primavera-verão. Várias causas são assinaladas como determinantes da deficitária produção de milho, destacando-se a ação de insetos, que sem dúvida, é um dos principais fatores que afeta a economicidade da  cultura. Neste contexto, a lagarta-da-espiga Helicoverpa zea, é considerada praga de grande importância econômica para a agricultura mundial [2]. 
As lagartas consomem os estigmas e os grãos da ponta da espiga e, algumas vezes, atacam a parte mediana. Os danos diretos são causados pelo ataque da lagarta recém-eclodida que ataca os estilo-estigmas e à medida que cresce penetra na espiga atacando os grãos em formação.
Os controle da lagarta-da-espiga têm sido realizados, basicamente, através das aplicações de inseticidas e da utilização de cultivares resistentes [2]. Assim, tem sido proposto o manejo integrado de pragas (MIP). 
Uma alternativa para criação do inseto em laboratório é a utilização de dietas artificiais, que além de proporcionarem uma adequada nutrição dos insetos, permitem diminuir grandemente a mão-de-obra nas criações, mas mantendo os requisitos mínimos de qualidade biológica. Assim, o trabalho teve como objetivo, determinar a mínima quantidade de dieta a ser colocada em recipientes de vidro para criação de H. zea. 

2. MATERIAL E MÉTODOS

As lagartas utilizadas no experimento são oriundas da criação estoque mantida em laboratório onde são mantidas em condições controladas de temperatura (25 ± 1ºC), umidade relativa (70  15%) e fotofase (14 horas).
Foram individualizadas 70 lagartas em tubos de vidro de fundo chato (2,5 cm de diâmetro x 8,5 cm de altura) contendo diferentes quantidades da dieta artificial de Greene modificada (4, 5, 6, 7 e 8 mL por recipiente). Paralelamente, para cada tratamento, separou-se uma alíquota com 10 tubos de vidro, com dieta e sem lagarta, para avaliar a perda d’água da dieta artificial.
Os parâmetros biológicos avaliados foram: duração e viabilidade das fases de larva, pré-pupa e pupa, peso de lagartas no máximo desenvolvimento, peso de pupas com 24 horas de idade, porcentagem de deformações (pupas e adultos) e razão sexual. Quando as lagartas atingiram o máximo desenvolvimento (último instar), realizou-se a pesagem de 30 lagartas. 
Posteriormente, as pupas obtidas foram separadas por sexo, sendo pesadas com 24 horas de idade. 
O delineamento experimental foi inteiramente casualizado. As análises foram realizadas pelo programa “Genes” [1] e as médias comparadas pelo teste “t” a 5% de probabilidade.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Não houve diferença significativa para a duração da fase de pré-pupa e pupa, independente da quantidade de dieta. Entretanto, houve diferença para a duração da fase larval, sendo menor nos tubos de vidro com 4 mL de dieta (Tabela 1). 
 
Tabela 1. Duração (dias) das fases de larva, pré-pupa e pupa (EP) de Helicoverpa zea em recipientes de vidro com diferentes quantidades de dieta.
Quantidade de dieta
(mL)
Larva
Pré-Pupa
Pupa
4
16,6 ± 0,121 b
(14 - 19)
2,6 ± 0,113 a
(1 - 7)
13,8 ± 0,267 a
(9 - 19)
5
17,4 ± 0,174 a
(16 - 22)
2,5 ± 0,104 a
(1 - 4)
14,3 ± 0,332 a
(9 - 22)
6
17,4 ± 0,166 a
(16 - 21)
2,6 ± 0,083 a
(1 - 4)
14,3 ± 0,246 a
(11 - 18)
7
17,4 ± 0,193 a
(15 - 22)
2,5 ± 0,091 a
(1 - 4)
14,1 ± 0,202 a
(12 - 17)
8
17,3 ± 0,223 a
(16 - 23)
2,7 ± 0,116 a
(1 - 5)
14,4 ± 0,354 a
(7 - 17)
Médias seguidas pela mesma letra nas colunas, não diferem entre si pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade.
Valores entre parênteses expressam o intervalo de variação.

Os valores obtidos para duração da fase larval, na faixa dos resultados constatados por PARRA [4] afirmando que a quantidade e qualidade do alimento consumido na fase larval afetam, entre outros aspectos, o seu tempo de desenvolvimento. Não houve diferença significativa para a viabilidade das fases de larva, pré-pupa e pupa em função da quantidade de dieta utilizada (Tabela 2).

Tabela 2. Viabilidade (%) das fases de larva, pré-pupa e pupa (EP) de Helicoverpa zea em recipientes de vidro com diferentes quantidades de dieta.
Quantidade de dieta
(mL)
Viabilidade (%)

Larva
Pré-Pupa
Pupa
4
98,6 ± 1,429*
88,4 ± 3,882
72,1 ± 5,442
5
100,0 ± 0,000
97,1 ± 2,020
75,5 ± 5,351
6
100,0 ± 0,000
98,6 ± 1,439
79,7 ± 4,877
7
100,0 ± 0,000
95,7 ± 2,456
70,1 ± 5,550
8
100,0 ± 0,000
91,4 ± 3,394
70,3 ± 5,544
*: Não significativo pelo teste “F”, a 5% de probabilidade.

No que se refere ao peso de lagartas no máximo desenvolvimento (PMD) e porcentagem de deformações, não houve diferença significativa em decorrência da variação na quantidade de dieta utilizada por tubo. Pelo teste de χ2, independente da quantidade de dieta, não houve diferenças significativas entre a razão sexual observada e esperada. Para o peso de pupas, foram constatadas diferenças significativas, havendo um menor peso, para os insetos criados de tubos com 4 mL de dieta (Tabela 3). 

Tabela 3. Peso (mg) de lagartas no máximo desenvolvimento (PMD) e de pupas, porcentagem de deformações e razão sexual (EP) de Helicoverpa zea em recipientes de vidro com diferentes quantidades de dieta.
Quantidade de dieta
(mL)
PMD
(mg)
Peso de pupas
(mg)
Deformações
(%)
Razão sexual
4
715,0 ± 13,113 a
(609 - 879)
416,6 ± 9,982 b
(344 - 951)
21,0 ± 5,212 a
0,37 n.s.
5
724,6 ± 13,668 a
(594 - 988)
446,5 ± 5,567 a
(331 - 566)
27,4 ± 5,712 a
0,45 n.s.
6
740,4 ± 14,419 a
(571 - 886)
445,2 ± 6,278 a
(328 - 554)
25,0 ± 5,455 a
0,46 n.s.
7
740,7 ± 11,789 a
(629 - 845)
447,7 ± 6,352 a
(366 - 603)
26,7 ± 5,330 a
0,48 n.s.
8
759,7 ± 16,118 a
(597 - 976)
449,9 ± 7,260 a
(302 - 612)
21,7 ± 4,996 a
0,46 n.s.
Médias seguidas pela mesma letra nas colunas, não diferem entre si pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade.
n.s.: não significativo, pelo teste χ2, a 5% de probabilidade.
Valores entre parênteses expressam o intervalo de variação.

Na Tabela 4, para machos, o peso das pupas não foi afetado em função da quantidade de dieta no recipiente. Já para fêmeas, houve diferenças significativas, constatado-se um maior peso de pupas em tubos com 7 e 8 mL de dieta. Valores intermediários foram verificados para insetos criados em tubos com 5 e 6 mL dieta.

Tabela 4. Peso de pupas (fêmeas e machos) de Helicoverpa zea em recipientes de vidro com diferentes quantidades de dieta.
Quantidade de dieta
(mL)
Peso de pupas (mg)

Machos
Fêmeas
4
416,4 ± 7,763 a
(363,0 - 951,0)
418,8 ± 9,149 b
(353,0 - 500,0)
5
437,3 ± 7,325 a
(351,0 - 549,0)
445,4 ± 9,168 ab
(331,0 - 518,0)
6
439,6 ± 7,972 a
(342,0 - 532,0)
447,5 ± 9,722 ab
(328,0 - 536,0)
7
440,5 ± 6,792 a
(366,0 - 542,0)
462,6 ± 9,747 a
(389,0 - 603,0)
8
443,1 ± 8,353 a
(350,0 - 552,0)
466,2 ± 9,935 a
(402,0 - 612,0)
Médias seguidas pela mesma letra nas colunas, não diferem entre si pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade.
Valores entre parênteses expressam o intervalo de variação.
Diferenças entre os sexos na eficiência de conversão do alimento para lepidópteros foram relatadas por SLANSKY 1985 [5]. Em virtude dessa diferença, as pupas que originarão machos e fêmeas diferem em relação ao conteúdo de proteínas e lipídios [3].
Houve diferenças significativas para a perda d’água da dieta mantida nos recipientes de vidro, sendo inversamente proporcional ao aumento da quantidade de dieta por tubo. No tubo com 4mL de dieta, houve maior perda d’água, demonstrando-se uma condição inadequada para o desenvolvimento de H. zea,  fato que tornou a dieta impalatável, provavelmente, alterando as suas características físicas. Enquanto, valores intermediários foram constatados nos tubos com 5, 6 e 7 mL que não alteraram a qualidade biológica dos insetos, caracterizando-se como volumes de dietas potenciais para serem utilizados em criações da praga. Diante dos resultados, a quantidade mínima de dieta a ser colocada nos recipientes de vidro é 5 mL, proporcionando uma redução de 37,5%.de dieta (Tabela 5).

Tabela 5. Perda d’água (g) (EP) da dieta mantida em recipientes de vidro com diferentes quantidades, durante a fase larval de Helicoverpa zea.
Quantidade de dieta (mL)
Perda d’água (g)
4
1,724 ± 0,043 a
5
  1,584 ± 0,035 ab
6
  1,541 ± 0,064 ab
7
  1,535 ± 0,058 ab
8
1,522 ± 0,039 b
Médias seguidas pela mesma letra nas colunas, não diferem entre si pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade.

4. CONCLUSÕES

O menor volume de dieta (4 mL) foi inadequado para o desenvolvimento de H. zea, pois alterou a qualidade biológica dos insetos; 
A quantidade mínima de dieta a ser colocada nos recipientes de vidro é 5 mL.
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