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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, estando presente em mais de 380 mil propriedades rurais. Várias causas são assinaladas como determinantes da deficitária produção de milho, destacando-se as perdas de pré-colheita decorrentes do ataque das pragas, que ocasionam danos pela destruição de folhas, hastes, espigas e grãos [5].
A ação de insetos é um dos principais fatores que afeta a produtividade das lavouras de milho, por impedir o melhor aproveitamento do potencial produtivo dos híbridos atualmente disponíveis. Neste sentido, destaca-se Helicoverpa zea e Spodoptera frugiperda, por causarem danos diretos e indiretos a cultura.
H. zea é conhecida como lagarta-da-espiga, considerada de grande importância econômica para a agricultura mundial [3]. Nos Estados Unidos, os prejuízos causados chegam a 14% em milho doce e em certas condições, exigem aplicações de inseticidas a cada 24 ou 48 horas [2]. No Brasil, de acordo com GASSEN [3] os prejuízos na produção são inferiores a 5%.
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 aos estigmas e posteriormente aos grãos em formação por ocasião da penetração das lagartas no interior da espiga. Danos indiretos são conseqüência dos orifícios deixados pela lagarta que vai ao solo pupar, favorecendo a penetração de microorganismos causadores de podridões e/ou de outras pragas, como o gorgulho (Sitophilus zeamais) e a mosca da espiga (Euxesta sp.) [4].
 S. frugiperda é conhecida como lagarta-do-cartucho, cujas formas jovens raspam o parênquima foliar, produzindo o sintoma conhecido por “raspagem”. As lagartas maiores se instalam preferencialmente no cartucho do milho, podendo também atacar a espiga [2]. 
Observações feitas em áreas de produção de sementes de milho híbrido em estágio de enchimento de grãos na região noroeste do Rio Grande do Sul, nos meses de janeiro e fevereiro principalmente, verificou-se um ataque intenso das lagartas na espiga e inflorescência masculina das plantas, em função de encontrarem as folhas em grau avançado de acúmulo de fibras que dificultariam ou até impediriam a conclusão do ciclo da praga. Esse ataque ainda se deve ao fato de nessa época se encontrar poucas plantas hospedeiras em estado adequado para sua alimentação nestas áreas, a pressão populacional da praga ser elevada e as áreas com plantas em crescimento vegetativo serem bem reduzidas.
Até o momento, não há informação inerente à duração das fases larvais bem como o consumo de grãos por ambas as pragas a fim de estimar as perdas decorrentes do ataque às espigas. Neste sentido, o objetivo do trabalho foi avaliar a duração da fase larval e o consumo de grãos de milho convencional por machos e fêmeas de H. zea e S. frugiperda em diferentes estágios de desenvolvimento larval, possibilitando quantificar o número de grãos consumidos por espiga necessários para concluírem seu ciclo. 


MATERIAL E MÉTODOS

As lagartas de S. frugiperda foram coletadas no município de Pelotas (RS) e as de H. zea em áreas de produção de sementes de milho híbrido no município de Santo Augusto (RS), ambas mantidas em dieta artificial de Greene modificada, em condições controladas de temperatura (25 ± 1ºC), umidade relativa (70  15%) e fotofase (14 horas). Após a obtenção dos adultos os mesmos foram mantidos em gaiolas cilíndricas de PVC (20 x 20 cm), revestidas internamente com papel jornal, fechadas na parte superiores com tecido tipo “tule” (substrato de oviposição). Utilizou-se como alimento solução aquosa de mel a 10%. Diariamente as posturas foram recolhidas e acondicionadas em sacos plásticos em câmara climatizada.  Após a eclosão foram individualizas 50 lagartas em tubos de vidro de fundo chato(2,5 cm de diâmetro x 8,5 cm de altura), contendo grãos leitosos próximos à maturação fisiológica do híbrido de milho Tork, onde essas diariamente foram submetidas à medição de cápsula cefálica em microscópio estereoscópio. A partir do 4º instar a cada 24 horas o alimento foi fornecido e retirado, pesando-o em ambas as operações a fim de determinar a quantidade de grão consumido, obtendo-se dessa forma a quantidade diária consumida possibilitando assim determinar o consumo por instar. Paralelamente, separou-se uma alíquota de 10 tubos, com alimento e sem lagarta, visando determinar o peso fresco inicial do grão fornecido aos insetos. Por ocasião da fase de pupa, realizou-se a sexagem visando determinar o consumo de grãos por machos e fêmeas. 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


A duração média da fase larval de H. zea foi relativamente maior que a  duração da fase larval de S. frugiperda para ambos os sexos quando alimentadas com grãos de milho, não havendo diferenças com relação a duração dessa fase entre machos e fêmeas de ambas as pragas (Tabelas 1 e 2).

      Tabela 1. Duração da fase larval (dias), por ínstar e por sexo, de lagartas de Helicoverpa zea criadas em grãos de milho convencional.
Instar
Duração (dias)
Duração média

Fêmeas
Machos

1 a 3º
10,0  0,000
10,0  0,000
10,0  0,000
4º
3,2  0,324 b A
2,7  0,286 b A
2,9  0,217 b
5º
7,0  0,333 a A
7,3  0,194 a A
7,2  0,174 a
Total
20,2  0,364  A
20,0  0,348  A
20,1  0,251
Médias seguidas pela mesma letra minúscula nas colunas ou maiúsculas nas linhas não diferem entre si pelo teste de “t” a 5% de probabilidade.

Tabela 2. Duração da fase larval (dias), por ínstar e por sexo, de lagartas de Spodoptera frugiperda criadas em grãos de milho convencional.
Instar
Duração (dias)
Duração média

Fêmeas
Machos

1 a 3º
8,0  0,000
8,0  0,000
8,0  0,000
4º
1,6  0,176 c A
1,3  0,151 c A
1,4  0,109 c
5º
1,8  0,176 b A
2,0  0,246 b A
1,8  0,153 b
6º
3,7  0,242 a A
3,8  0,289 a A
3,6  0,176 a
Total
14,4  0,242    A
15,0  0,376   A
14,8  0,217
Médias seguidas pela mesma letra minúscula nas colunas ou maiúsculas nas linhas não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

H. zea por apresentar maior duração da fase larval, ocasionou um consumo muito maior de grãos principalmente no último instar. Sendo o consumo médio de H. zea durante todo seu ciclo foi de 2.740 gramas, equivalendo a 17 grãos inteiros da parte mediana superior da espiga (Tabela 3). 

Tabela 3. Consumo de grão de milho convencional (g) por ínstar e por sexo para lagartas de Helicoverpa zea.
Ínstar
Consumo (g)
Consumo médio

Fêmea
Macho

1 a 3º
--
--
--
4º
0,491  0,024 b A
0,435  0,036 b A
0,457  0,024 b
5º
2,086  0,200 a A
2,410  0,127 a A
2,283  0,112 a
Total
2,577  0,192   A
2,845  0,128   A
2,740  0,109
Médias seguidas pela mesma letra minúscula nas colunas ou maiúsculas nas linhas não diferem entre si pelo teste de “t” a 5% de probabilidade.

Para S. frugiperda foi constatado um consumo médio de 1,630 gramas, o que equivale a 10 grãos inteiros da parte mediana superior da espiga (Tabela 4), demonstrando assim que mesmo não sendo uma praga que ataca preferencialmente as espigas, quando isso ocorrer os danos são consideráveis principalmente em áreas destinadas à produção de semente de milho híbrido.

Tabela 4. Consumo de grão de milho convencional (g) por ínstar e por sexo para lagartas de Spodoptera frugiperda.
Ínstar
Consumo (g)
Consumo médio

Fêmeas
Machos

1 a 3º
--
--
--
4º
0,269  0,023 c A
0,212  0,025 c A
0,236  0,017 c
5º
0,406  0,402 b A
0,361  0,028 b A
0,380  0,023 b
6º
0,959  0,034 a A
1,053  0,057 a A
1.013  0,033 a
Total
1,634  0,057    A
1,627  0,046    A
1,630  0,032
Médias seguidas pela mesma letra minúscula nas colunas ou maiúsculas nas linhas não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

Outro problema do ataque de S. frugiperda refere-se ao fato da lagarta penetrar na parte superior da espiga, passando a se alimentar dos grãos e por ocasião da fase de pupa ocorrer no solo ela perfura a parte debaixo da espiga para sair, deixando uma porta de entrada para o ataque de outras pragas como Euxesta sp., Sitophilus sp. e microorganismos causadores de doenças, constatações feitas nestas áreas.
  

4. CONCLUSÃO

H. zea e S. frugiperda provocam uma perda de 2,74 e 1, 63 gramas por espiga atacada respectivamente.
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