
ESTUDO DOS MECANISMOS DE RESISTtNCIA EM POPULAÇÕES DE NILHO SF.LECIONAU
COMO FONTES D": RESISTf!:NCIA À Spodoptera frugiperda (LEPIf)()PTERA:NOCTUI

1991

iana, P.A.l & Potenza, M.R.2

Entre as principais pragas de milho, destaca-se a lagarta no cartu-
cho, Spodoptera truç i pe râe . O d.esenvolvimento de cul"tivares de milho reSIS-
tentes a esta praga é um dos métodos rle controle dos mais desejáveis devido
ao baixo custo e não contaminnr a natureza. Após a seleção de materiais
com fontes de resistência ao inseto, o progresso do programa é grandemente
favorecido quando se conhece os mecanismos dessa resistência. Este tra~a ;
lho teve como objetivo estudar os mecanismos ne resistência (antibiose e
nao preferência) em populações de milho selecionados no CNPMS/ulBRAPA como
fontes de resistência à s. frugiperda.

Os experimentos foram conduzidos em laboratório e em casa de vege-
tação, utilizando as entradas CMS 14C, CNS 23, CMS 24, Zapalote Chico que
foram selecionados como resistentes à S.frugiperda, sendo o híbrido BR 7.01
a cultivar padrã9. Avaliou-se o período larval e pupal, peso de lagartas e
pupas, comprimento de lagartas, consumo de alimento, número de posturas e
ovos, período de pré-oviposição e oviposição, razão sexual, viabilidade de
pupas e preferência alimentar ~ para oviposição.

Os resultados mostraram que a população CMS 14C foi o menos adequa-
do·ao desenvolvimento da 5. frugiperda , prologando significativamente a f~
se larval e o ciclo do inseto, afetando negativamente o peso de lagartas e
pupas. As lagartas apresentaram um baixo Índice de aproveitâmento alimentar.
Observou-se· uma menor pceferência alimentar de lagartas recém-eclodidas pe-
lo Zapalote Chico, considerando a .região do cartucho da planta. Testes ne
preferência para oviposição, mostraram que o CMS 14C foi o menos preferirlo
e o CMS 23 e BR 201 os mais preferidos.
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