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Introdução: O controle biológico é uma realidade no mundo moderno, como
importante componente de programas de Manejo de Pragas. Na década de 60,
desenvolveu-se técnicas de criação de insetos, as quais permitiram a produção de
milhões de indivíduos para liberações.
As espécies de Trichogramma são as mais estudadas e utilizadas no mundo,
atualmente pela sua eficiência e facilidade de criação. Com relação ao Brasil, sua
importância é relevante devido ao potencial de controle de pragas.
A capacidade de parasitismo sobre os ovos de Anagasta kuehniella é maior quando
comparamos a criação do parasitóide em outro hospedeiro alternativo. 
A A. kuehniella, tem se mostrado o hospedeiro alternativo mais adequado por produzir
parasitóides de melhor qualidade.
Os sistemas de criação de A. kuehniella em laboratório foram desenvolvidos
inicialmente em pequena escala e posteriormente em escala comercial. Aspectos de sua
biologia foram estudados em diferentes substratos alimentares.
As dietas são usadas normalmente são compostas de farinha de trigo integral (97%),
levedura de cerveja (3%), farinha de trigo (40%) e farinha de milho (60%).
As dietas constituídas de fubá de milho, farinha de trigo integral e levedura de cerveja
são tão eficientes quanto a dieta padrão (farinha de trigo integral e levedura de
cerveja).
Para a criação da A. kuehniella utiliza-se salas para desenvolvimento da fase larval,
emergência dos indivíduos, coletas de ovos, preparo de material e dieta, limpeza e
desinfecção do local.
É fundamental que sejam avaliados os aspectos relacionados ao parasitóide e ao
hospedeiro, e que a avaliação seja contínua através de um rigoroso controle de
qualidade, observando ao longo das gerações os parâmetros mencionados, e que seja
avaliado inclusive o efeito do hospedeiro na eficiência do parasitóide em campo.
A criação de um hospedeiro alternativo de qualidade resulta na obtenção de
parasitóides viáveis e eficazes no processo de controle biológico.
 Objetivo: Testar três diferentes dietas na criação de Anagasta kuehniella com o
objetivo de fornecer um hospedeiro alternativo de boa qualidade para a criação de
parasitóides controladores de pragas em eucalipto. Conclusão: Diante da necessidade
de se manter linhagens de insetos de boa qualidade para estudo e controle biológico,
além de uma alta produtividade destes insetos em condições de laboratório, novas
dietas precisam ser desenvolvidas e novos parâmetros de controle de qualidade
estabelecidos em resultado destas novas técnicas de criação.
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