
CONSUMO FOLIAR E DESENVOLVIMENTO DE LAGARTAS DE Spodoptera frugiperda
(Lepidopetera: Noctuidae) PARASITADAS POR Chelonus insularis

(Hymenoptera: Braconidae)1

Avaliou-se 0 consumo foliar diario de 18 lagartas de Spodoptera
frugiperda parasitadas por Chelonus insular is e 18 nao parasitadas e ali-
mentadas com discos de folhas de milho. No desenvolvimento de lagartas para-
sitadas e nao parasitadas foram avaliados a dura~ao e a medida de cada Ins -
tar, 0 comprimento eo peso de 19 lagartas parasitadas e nao parasitadas. 0
consumo total das lagartas parasitadas ate 0 62 dia de idade onde as mesmas
apenas raspavam as folhas foi de 0,534cm2 e das nao parasitadas de 0,860cm~
o consumo foliar do 72 ao 132 dia que corresponde ao consumo total pelas la-
gartas parasitadas foi de 12,21cm2, (cessaram sua alimenta~ao no 142 dia
quando iniciou-se 0 perIodo de pre-pupa) e de 60,30cm2 para as nao parasita-
das, diferen~a esta significativa ( p~ 0.05). Estas lagartas continuaram a
se alimentar ate 0 172 dia, consumindo urn total de 178,84cm2 e iniciaram 0

perIodo de pre-pupa no 182 dia de idade. Lagartas parasitadas desenvolve-
ram-se ate 0 52 Ins tar enquanto que as nao parasitadas foram ate 0 62 e ou
72 Instar. 0 12 Ins tar nas lagartas parasitadas foi 0 de maior dura~ao dife-
rindo significativamente (PS 0.05) daquele observado para as nao paras ita .,-
das. 0 valor medio da capsula cefalica no 22,32 e 52 Instares e 0 comprimen-
to do corpo no 32 e 52 difertram significativamente tendo maiores valores
nas lagartas nao parasitadas. 0 comprimento medio total das lagartas nao pa-
rasitadas foi de 15,86mm a mais do que 0 das parasitadas. A partir do 42
Instar as lagartas nao parasitadas adquiriram peso superior (p S 0.05) ao
das parasitadas. A redu~ao do peso no cicIo total das parasitadas em rela~ao
as nao parasitadas foi de 90,22%.
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