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Introdução – Tamarixia radiata é o parasitoide de maior importância para o controle biológico de 
Diaphorina citri, inseto vetor do ag ente causal do Huanglongbing - HLB ( Candidatus liberibacter 
spp.). Objetivo – estabelecer uma colônia-mãe, visando a cr iação semi massal de  T. radiata. 
Material e Métodos – Ramos de murta, Murraya paniculata, infestados por D. citri foram coletados 
em campo. Esse material foi acond icionado em tubos de e nsaio para a obtenção do parasitoide T. 
radiata (etapa A). Foram utilizadas gaiolas de  criação, co ntendo cinco mudas de murta e m cada 
uma, infestadas por ninfas de D. citri. Os adultos de  T. radiata obtidos em cada gaiola foram 
transferidos para gaiolas subsequentes totalizando 11 gaiolas no período de seis meses. Utilizou-se 
mel de abelha e pólen de mamona, Ricinus communis, na proporção de 2:1, como dieta do adulto de 
T. radiata (etapa B). Em ambas as etapas, o trabalh o foi dese nvolvido no Laboratório de 
Entomologia da Embrapa Mandioca e Fruticu ltura, sob condições controladas: 25±2°C, umidade 
relativa de 70±10% e fotoperiodo de 14:10 (L:E). Resultados – Na etapa A, obteve-se emergência 
de 26 adultos de T. radiata a partir de 63 ninfas de D. citri, correspondendo a uma taxa de 41% de 
parasitismo. Esse mate rial foi utilizado para o estabelecimento da co lônia-mãe do parasitoide. No 
período de janeiro a julho de 20 15 obteve-se um total 2.355 adult os de T. radiata (etapa B). 
Conclusões – A colônia semi massal de T. radiata encontra-se estabelecida. 
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