QUANTIDADE DE DIETA ARTIFICIAL UTILIZADO PARA CRIAÇÃO DE Spodoptera frugiperda (J.E. Smith, 1797) (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE)
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INTRODUÇÃO

A cultura do milho apresenta grande importância sócio-econômica para o Estado do Rio Grande do Sul . Porém, o ataque de pragas desfolhadoras tem causado significativa redução na produtividade. Dentre os insetos fitófagos que ataca a cultura, Spodoptera frugiperda é considerada uma das pragas mais importantes [3].
A lagarta-do-cartucho, quando pequena, raspa o limbo foliar das folhas mais novas, passando a danificar as folhas centrais da região do cartucho, que podem ser totalmente destruídos. Em ocorrências tardias, podem atacar a espiga, destruindo a palha e os grãos, além de abrirem porta para entrada de patógenos e umidade, que ocasionam o apodrecimento das mesmas. 
O controle da lagarta-do-cartucho têm sido realizado, basicamente, através da aplicação de inseticidas. O alto custo sócio-econômico destes produtos proporcionou a busca de alternativas eficientes, baseado no MIP(manejo integrado de pragas) 
Neste sentido, uma das etapas básicas é a criação dos insetos em laboratório, para que possam ser realizadas pesquisas básicas e aplicadas em laboratório e no campo [4].
Embora seja possível manter ininterruptamente os insetos durante o ano todo em alimento natural, é exigida excessiva mão-de-obra para manipulação do material biológico e das espécies vegetais utilizadas na alimentação dos insetos. Uma alternativa é a utilização de dietas artificiais, que além de proporcionarem uma adequada nutrição dos insetos, permitam diminuir grandemente a mão-de-obra nas criações [5]. Assim, o trabalho teve como objetivo, determinar a mínima quantidade de dieta a ser colocada em recipientes de vidro para criação de S. frugiperda. 

2. MATERIAL E MÉTODOS

As lagartas utilizadas são oriundas da criação de laboratório 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 [2] modificada (2, 3, 4, 5 e 6 mL por recipiente, Tabela 1). Paralelamente, separou-se uma alíquota com 10 tubos de vidro, com dieta e sem lagarta, para avaliar a perda d’água da dieta artificial de cada tratamento.
Os parâmetros 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.
A duração e viabilidade das fases de larva, pré-pupa e pupa foram determinados através de observações diárias. Quando as lagartas atingiram o máximo desenvolvimento (último instar), realizou-se a pesagem de 30 lagartas. Foi considerado início da fase de pré-pupa quando as lagartas começavam a mudar a cor do tegumento (coloração rosada) e paravam de se alimentar. 
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
A duração da fase larval foi maior nos tubos de vidro com 2 mL de dieta sendo constatado valor intermediário em recipientes contendo 5 mL. Em relação à duração da fase de pré-pupa, valores superiores foram verificados em recipientes com 5 mL e intermediários a 3, 4 e 6 mL. Não houve diferença para a duração da fase de pupa, independente da quantidade de dieta utilizada (Tabela 1). 

Tabela 1. Duração (dias) das fases de larva, pré-pupa e pupa (EP) de Spodoptera frugiperda em recipientes de vidro com diferentes quantidades de dieta.
Quantidade de dieta
(mL)
Duração (dias)

Larva
Pré-Pupa
Pupa
2
18,6 ± 0,176 a
(17,0 - 24,0)
1,1 ± 0,045 b
(1,0 - 3,0)
10,8 ± 0,131 a
(9,0 - 14,0)
3
17,6 ± 0,138 b
(16,0 - 21,0)
  1,2 ± 0,047 ab
(1,0 - 2,0)
10,5 ± 0,108 a
(9,0 - 12,0)
4
17,8 ± 0,182 b
(16,0 - 22,0)
  1,2 ± 0,051 ab
(1,0 - 2,0)
10,9 ± 0,120 a
(9,0 - 14,0)
5
  18,0 ± 0,220 ab
(16,0 - 22,0)
1,4 ± 0,088 a
(1,0 - 5,0)
10,6 ± 0,147 a
(8,0 - 13,0)
6
17,5 ± 0,153 b
(16,0 - 23,0)
  1,3 ± 0,091 ab
(1,0 - 6,0)
10,9 ± 0,134 a
(9,0 - 13,0)
Médias seguidas pela mesma letra nas colunas, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade de erro.
Valores entre parênteses expressam o intervalo de variação.

Não houve diferença 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 Spodoptera frugiperda em recipientes de vidro com diferentes quantidades de dieta.
Quantidade de dieta
(mL)
Viabilidade (%)

Larva
Pré-Pupa
Pupa
2
94,3 ± 2,794*
98,5 ± 1,515
93,8 ± 3,004
3
95,7 ± 2,438
 100,0 ± 0,000
97,0 ± 2,095
4
94,3 ± 2,794
98,5 ± 1,515
92,4 ± 3,282
5
94,3 ± 2,794
97,0 ± 2,126
90,6 ± 3,672
6
97,1 ± 2,006
94,1 ± 2,875
92,2 ± 3,381
 Pelo teste de χ2, independente da quantidade de dieta, não houve diferenças entre a razão sexual observada e esperada. Entretanto, para o peso de lagartas no máximo desenvolvimento (PMD), valor superior foi verificado em tubos com 6 mL e intermediários a 3, 4 e 5 mL. Em relação ao peso de pupas, não houve diferenças para o peso de pupas de fêmeas, porém, para machos, o peso foi superior a 3, 4, 5 e 6 mL (Tabela 3).

 Tabela 3. Peso de lagartas no máximo desenvolvimento (PMD), peso de pupas (fêmeas e machos) (g), porcentagem de deformações e razão sexual (EP) de Spodoptera frugiperda em recipientes de vidro com diferentes quantidades de dieta.
Quantidade de dieta
(mL)
PMD
(g)
Peso de pupas (g)
Razão
sexual


Fêmeas
Machos

2
0,586 ± 0,012 b
(0,500 - 0,723)
0,242 ± 0,006 a
(0,181 - 0,288)
0,225 ± 0,004 b
(0,158 - 0,263)
0,43 n.s.
3
0,623 ± 0,012 ab
(0,455 - 0,780)
0,246 ± 0,006 a
(0,142 - 0,310)
0,246 ± 0,004 a
(0,190 - 0,282)
0,54 n.s.
4
0,622 ± 0,017 ab
(0,494 - 0,883)
0,258 ± 0,007 a
(0,164 - 0,332)
0,245 ± 0,005 a
(0,209 - 0,326)
0,44 n.s.
5
0,620 ± 0,016 ab
(0,402 - 0,813)
0,261 ± 0,006 a
(0,168 - 0,315)
0,246 ± 0,005 a
(0,177 - 0,297)
0,53 n.s.
6
0,648 ± 0,016 a
(0,481 - 0,851)
0,266 ± 0,007 a
(0,207 - 0,378)
0,262± 0,005 a
(0,227 - 0,3099)
0,52 n.s.

As diferenças verificadas no presente estudo para o peso de pupas de machos e de fêmeas refletem as diferenças qualitativas na acumulação de biomassa. De acordo com [7] para lepidópteros existem diferenças entre os sexos na eficiência de conversão do alimento e, como conseqüência, as pupas que originarão machos e fêmeas diferem em relação ao conteúdo de proteínas e lipídios. Neste sentido, ressalta-se o fato de não haver influência da quantidade de dieta no peso de pupas que originarão fêmeas no presente estudo.
Houve diferenças 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 contendo 2 mL, houve maior perda d’água da dieta, enquanto que valores intermediários foram constatados nos tubos com 3, 4 e 5 mL de dieta (Tabela 4).
A inadequação do menor volume de dieta (2 mL) no desenvolvimento de S. frugiperda, se deve a maior perda d’água, fato que tornou a dieta impalatável, provavelmente, alterando as suas características físicas. Como conseqüência, houve alteração da duração da fase larval, PMD e peso de pupas (machos). Por outro lado, os tubos de vidro contendo 3, 4, 5, e 6 mL, não alteraram a qualidade biológica dos insetos, caracterizando-se como volumes de dietas potenciais para serem utilizados em criações do inseto. Diante dos resultados e considerando a necessidade de economicidade nas criações do inseto em condições de laboratório, a quantidade mínima de dieta a ser colocada nos recipientes de vidro é 3 mL (Tabela 4).

Tabela 4. Perda d’água (g) (EP) da dieta mantida em recipientes de vidro com diferentes quantidades, durante a fase larval de Spodoptera frugiperda.
Quantidade de dieta (mL)
Perda d’água (g)
2
1,233 ± 0,019 a
3
  1,220 ± 0,022 ab
4
  1,208 ± 0,028 ab
5
  1,117 ± 0,025 ab
6
1,098 ± 0,049 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 (2 mL) foi inadequado para o desenvolvimento de S. frugiperda, pois alterou a qualidade biológica dos insetos; 
A quantidade mínima de dieta a ser colocada nos recipientes de vidro é 3 mL.
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