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ABSTRACT

Occurrence
of the parasi toid Dettmeria euxestae Borgmeier, 1935
(Hymenoptera: Eucoilidae)
in Euxesta e~uta Loew, 1868
(Diptera: Otitidae) in Sete Lagoas region, MG
Dettmeria euxestae Borgmeier,
1935 was found as a parasi
te of Euxesta e~uta Loew, 1868 in Sete Lagoas region, MG,Bra=
zil. The percentage
of parasitism was 29%.
Euxesta e~uta
val, ataca a parte
bundante em locais

Loew, 1868 é um diptero que, na fase
larapical da espiga de milho, sendo mais
ade clima úmido ou em cultúras irrigadas.

Segundo FRIAS (1981), o desenvolvimento
deste
inseto
é
favorecido em espigas que já possuam urna infestação de lagartas de He~iothis e aquelas cujos grãos já tenham
atingido
a
fase leitosa. SILVA et a~.
(1968) afirmam que larvas
de
E.
e~uta perfuram e destroem os grãos de milho verde já atacadas
por lagartas, mas não relatam quais as espécies de
lagartas,
e são os únicos autores na literatura consultada a
citarem Dettme
ria euxestae Borgmeier,
1935 corno parasita de Euxesta spp.
Em uma área de milho doce irrigada no Centro Nacional de
Pesquisa de Milho e Sorgo, Sete Lagoas, MG, coletaram-se
vá
rias espigas infestadas com larvas de E. e~uta, que foram le=
vadas para o laboratório,
sendo as mesmas colocadas em
frascos de vidro com tampa telada, com capacidade para 2000 mt. A
pós as larvas atingirem a fase de pupa, estas foram colocadas
individualmente
em copos plásticos observando-se
a emergência
dos adultos e para$itóides.
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Constatou-se
a presença de urna única espécie de
parasitÕide, D. euxestae nas 138 larvas observadas.
A emergênciades
te parasitõide
coincidiu com a fase de pupa do hospedeiro,
e~
mergindo apenas um parasitõide
de cada pupa. A percentagem
de
parasitismo
encontrada
foi de 29%.
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