Criação do Bicho da Seda

Bicho-da-seda
Produção de casulos formados pela lagarta da espécie Bombyx mori
é opção de renda em propriedades familiares próximas a tecelagens
de seda
Neste mês, completam-se 200 anos da chegada ao Rio de Janeiro da família
real portuguesa. Esse fato provocou grandes mudanças no Brasil, tratado
até então como uma mera colônia extrativista para abastecer Portugal. Com
os pés em terras brasileiras, logo o príncipe-regente dom João começou a
tomar medidas que abriram oportunidades para o desenvolvimento de
novas atividades agrícolas por aqui - como a sericicultura, a criação do
bicho-da-seda.
Atualmente, essa atividade é recomendada sobretudo para gerar renda
adicional em pequenas propriedades familiares, que têm à disposição novas
tecnologias desenvolvidas pela Apta - Agência Paulista de Tecnologia dos
Agronegócios. No estado de São Paulo, a sericicultura está concentrada em
municípios como Bastos, Gália, Duartina e Fernão, entre outros. No Paraná,
na região de Maringá. O bicho-da-seda (Bombyx mori) produz um casulo do
qual se extrai os fios para formar um tecido de toque suave, cobiçado no
mundo inteiro e que nunca sai da moda. O trabalho minucioso e delicado
das lagartas da espécie já é explorado pelo homem há muito tempo.
Historiadores relatam que, há cerca de 4.600 anos, a seda proveniente do
inseto já era explorada para a confecção de roupas da nobreza do império
chinês.

SUPORTE onde as lagartas tecem os casulos
O ciclo de desenvolvimento do bicho-da-seda vai da eclosão do ovo até a
transformação da lagarta em mariposa. O período em que vive como a
lagarta é dividido em cinco fases ou idades, durante as quais é sempre
alimentada com folhas da amoreira (Morus spp.).
Quando atinge tamanho que varia de sete a oito centímetros e não come
mais, o bicho-da-seda deve ser transferido para o "bosque", um suporte
para o inseto tecer o fio. Num movimento constante da cabeça, a lagarta
produz um casulo em volta de si, a partir de um fio contínuo de cerca de
1,2 metro.
No interior de um galpão, chamado de sirgaria, o manejo do inseto é feito
sobre esteiras, que também são conhecidas como camas de criação. O local
deve ser limpo, livre de contaminação e com boa circulação de ar. Além
disso, é preciso controlar a temperatura e a umidade relativa do ar do
ambiente, mantendo-o em níveis adequados a cada idade do bicho através
de abertura de janelas, para assegurar o bom trabalho dos bichinhos
operários.
Raio X
CRIAÇÃO MÍNIMA: meio hectare
INVESTIMENTO INICIAL: em torno de 45 reais a caixa com 33 mil
lagartas, além da formação do amoreiral e construção do galpão
RETORNO: safra de 70 quilos pode render 500 reais
REPRODUÇÃO: de 400 a 500 ovos por mariposa

Mãos à obra
BARRACÃO com folhas de amoreira, para alimentar as lagartas
INÍCIO - adquira o bicho-da-seda já na fase da lagarta, quando medem
pouco mais de 1,5 centímetro. A dedicação do produtor no trato do inseto é
muito importante para obter casulos de qualidade, o que define o preço
pago ao criador (o quilo pode ser cotado a mais de seis reais).
AMBIENTE - nos primeiros sete dias de vida, durante a primeira e a
segunda idade da lagarta, a temperatura ideal para o local de criação é de
26 a 27 graus e umidade relativa do ar de 90%. Na terceira e quarta
idades, são recomendados de 24 a 25 graus e umidade de 75%, enquanto
na quinta idade o ideal é 23 graus e umidade de 70%.
ESTRUTURA - as lagartas são criadas sobre esteiras dentro de barracões,
com medidas que podem variar de acordo com o espaço disponível. Um
galpão de nove metros de comprimento por seis de largura, por exemplo,
pode ser considerado para uma pequena propriedade agrícola, rendendo até
70
quilos
de
casulo
por
mês
durante
a
safra.
INTEGRAÇÃO - há empresas no mercado que disponibilizam ao produtor
interessado toda a estrutura de apoio para a criação, inclusive as lagartas.
Fornecem insumos para a desinfecção das instalações e mudas de
amoreiras, além de assistência técnica em todo o processo de produção.
ALIMENTAÇÃO - para o desenvolvimento da lagarta, é necessário fornecer
folhas de amoreira. A Apta multiplica e disponibiliza cultivares desenvolvida
pelo Instituto de Zootecnia de São Paulo, de elevada produção e valor
nutritivo. Entre os mais destacados estão IZ56/4, IZ15/7, IZ13/6, IZ10/4,
IZ40,
PROPAGAÇÃO - o cultivo de amoreiras é feito por estacas, que podem
produzir folhas por um período de 15 a 18 anos para alimentar o bicho-daseda. O corte deve ser diário, para oferecer às lagartas refeição fresca. As
folhas devem ser oriundas de plantações livres de pragas, doenças e
impurezas,
nem
mesmo
terra.
REPRODUÇÃO - ocorre na fase adulta da mariposa, que surge a partir da
transformação da lagarta dentro do casulo. Após o acasalamento, a fêmea
inicia a postura dos ovos, que chega a somar de 400 a 500 unidades.
Fonte: http://criacaodeanimais.blogspot.com

