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A GYAPOTTOK-BAGOL YLEPKE (HELlCOVERPA ARMIGERA
HÜBNER 1808)FEROMONCSAPDÁVALJELZETT
RAJZÁSMENETE ÉS A LÁRVÁK MEGJELENÉSÉNEK
KAPCSOLATA A VÉDEKEZÉSI DÖNTÉS SZEMPONTJÁBÓL

Dömötör István', Kiss József', Tóth István' és Szőcs Gábor"
'Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Növényvédelemtani Tanszék:
2103 Gödöllő, Péter K. u. 1.

2MTA Növényvédelmi Kutatóintézete, 1525 Budapest, Pf. 102

Célkitűzésünk az volt, hogya védekezési döntés meghozatala és annak időzítése végett megvizs-
gáljuk, hogya gyapottok-bagolylepke (Helicoverpa armigera Hb., Lepidopitera, Noctuidae) eseté-
ben mi a kapcsolat aferomoncsapdával megfigyelt rajzásgörbe és a kukoricacsöveken a hernyóné-
pesség megjelenésének/fejlődésének szezonális alakulása között. Vizsgálatainkat során nagy fogó-
kapacitású, varsás feromoncsapdákkal [Csalomon" VARL+ (MTA NK!)] követtük nyomon a raj-
zást egy kukoricatáblában úgy, hogy hetente kétszer jegyeztük fel a fogott lepkék számát (Ócsa,
2001 június l Ss-szeptember 9). Július l-től a csapdaellenőrzési napokon 4>60 kukoricacsőről
begyűjtöttük a hernyókat, majd a meghatározást követőenfejtokszélesség alapján állapítottuk meg
a gyapottok-bagolylepke hernyó inak lárvastádiumát. A feromoncsapdák három rajzást jeleztek,
amelyek közül a másodikban (július l Si-augusztus 15; csúcs: július 22) tapasztaltuk a legnagyobb
fogasi értékeket (csúcs: átlagosan 67 lepke/csapda 4 nap alatt). A kukoricacsövekenjúlius lS-én,
tehát közvetlenül a második lepkerajzás kezdetekor bukkantunk az első LJ-es hernyókra. A legtöbb
LJ-es hernyót a rajzáscsúcsot követő első felvételezési napon (azaz 3 nap múlva) találtuk, a legtöbb
Ls-es hernyót pedig a rajzáscsúcsot követő második felvételezéskor (azaz 7 nap múlva). Az
átlaghőmérséklet ekkor 21-22 oC, a relatív páratartalom pedig 65-73% között ingadozott. Ered-
ményeink arra hívják fel a figyelmet, hogy amikor avarsás feramoncsapda jelzi a második lepke-
rajzás csúcsát (3-4 naponkénti leolvasás), már meg is jelennek a kis hernyók a kukoricacsöveken,
tehát ekkorra célszerű időzÍleni a védekezést.

Az elmúlt másfél évtizedben Magyarorszá-
gon sok helyütt, különféle termesztett növény-
ben okozott jelentős gazdasági kárt a gyapot-
tok-bagolylepke (Helicoverpa armigera Hb.,
Lepidoptera, Noctuidae) (Gyulai 1994, Szeőke
1994, Szeőke 2001). A csemegekukorica-csö-
veken okozott kártételévei több cikk foglalko-
zott behatóan (Szeőke és Dulinafka 1987;
Szeőke és mtsai, 1995; Zareczky és Vörös
1994), hiszen a lárva jelenléte a terméken az át-
vételkor kizáró ok. Tekintettel arra, hogy akis

hernyók fejlődésük során hamarosan berágják
magukat a megtámadott növény belsejébe, így
pl. a kukoricacsövön a csuhélevelek alá, ahová
az inszekticid már nem (vagy szerény mérték-
ben) jut el, így az ellenük való védekezés ered-
ményességének alapfeltétele a helyes időzítés.
Az imágó rajzását feromoncsapdákkal követ-
hetjük nyomon (Nesbitt és mtsai 1980, Szőcs
és mtsai 1995). Kérdés azonban, hogy milyen
kapcsolatot mutat a feromoncsapdával megfi-
gyelt rajzásgörbe és a kukoricacsöveken a her-
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nyónépesség megjelenésének/fejlődésének sze-
zonális alakulása. Erre a gyakorlat számára is
oly fontos kérdésre a fajjal foglalkozó, egyéb-
ként meglehetősen bőséges irodalomban nem
találtunk választ. Ezért az ebben a munkánkban
ismerteteridő kísérleteinkben erre a kérdésre
kerestük a választ.

A gyapottok-bagolylepke feromoncsapdás
rajzásvizsgálatát és a lárvafelvételezését Ócsa
környékén (Pest megye) végeztük egy 3,6 ha
nagyságú, fővetésü takarmánykukorica-táblá-
ban (fajta: Norma; vetési idő: 2001 április 23),
melynek előveteménye őszi búza volt. A szom-
szédos kultúrák északon és délen kukorica, ke-
leten és nyugaton kertészeti kultúrák voltak.

2001. június 15-én két nagy fogókapacitá-
sú, varsás Csalornon" VARL+ (MTA Növény-
védelmi Kutatóintézete) csapdát (Tóth és mtsai
2000) helyeztünk ki a tábla belsejébe, egymás-
tól kb. 50 m-re. A csapdákat az állomány felső
harmadába, kb. 1,2 m-re a föld felett, két szom-
szédos kukoricaszárra erősítet-
tük. A csapdákban a feromon-
kibocsátókat július 25-én újak-
ra cseréltük ki. A csapdák fogá-
sát hetente két alkalommal
számláltuk meg, szeptember 9-
éig. A befogott lepkéket fajra és
ivarra meghatároztuk.

A lárvafelvételezést 2001
július l-én kezdtük el, a kukori-
ca címerhányása kezdetén, és
hetente két alkalommal (a csap-
daellenőrzések napján), szep-
tember 9-éig folytattuk. Felvé-
telezéskor 4 sorban, soronként
50 db, egymásól kb. 8 m-re lé-
vő kukoricanövényen véletlen-
szerűen kiválaszott kukorica-
csövet vizsgáltunk át úgy, hogy
egy növényen csak egy csövet
választottunk. Mivel a tábla
szélessége (egy sor hossza) kb.
400 m volt, így mintavételezé-
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sünk széltében felölelte az egész táblát. Minden
egyes ellenőrzési napon olyan sorokat válasz-
tottunk, ahol korábban nem végeztünk felvéte-
lezést. A kukoricacsövekröl begyűjtött lárvákat
denaturált szeszt tartalmazó üvegedénybe he-
lyeztük. A lárvák faji hovatartozását a nyakpaj-
zsukon és a testükön található tüskék alapján
határoztuk meg, a lárvastádiumokat pedig a
Scsegolev (1951) általleírt fejtokszélesség mé-
retek alapján különítettük el.

A vizsgálati időszakban a heti átlagos
hőmérsékleti és relatív páratartalom adatokat
az Országos Meteorológiai Intézettől (mérő-
hely: Kecskemét) szereztük be.

Eredmények

A vizsgálati időszak alatt avarsás fero-
moncsapdák összesen 505 darab lepkét fogtak,
ezek mindegyike hímgyapottok-bagolylepké-
nek bizonyult. Az átlagos csapdafogások sze-
zonális alakulását az 1. ábra mutatja be. A
vizsgálati időszakban Ócsán a gyapottok-ba-
golylepkének három rajzása volt. A csapda el-
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1. ábra. A Helicoverpa armigera rajzás menete varsás feromoncsapdák
fogása alapján (oszlopok), valamint a heti átlagos hőmérsékleti értékek
(min. és max.: félkövér; átlag: kövér vonalak) és a relatív páratartalom

alakulása (vonal)
Seasonal flight pattern of Helicoverpa armigera as monitored by

large-capacity funnel pheromone traps (columns), and weekly average
temperatures (min. and max: bold; average: extra bold line),

and relative humidity (line)
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lenőrzési napok tükrében az első rajzás június
27-étől július 8-áig, a második július 15-étől
augusztus 15-éig tartott, a harmadik augusztus
22-én kezdődőtt és szeptember 9-éig, a vizsga-
lati időszak végéig még nem fejeződött be tel-
jesen. A fogási csúcsot az első rajzáskor a jú-
lius l-jei, a második rajzásker a július 22-i
csapdaellenörzéskor észleltük, A harmadik raj-
záskor éles csúcsot nem tapasztaltunk. A csap-
dák a második rajzáskor sokkal több lepkét
fogtak, mint akár az első, akár a harmadik raj-
záskor. Az 1. ábrán feltüntetett, Kecskeméten
mért adatok szerint az első rajzáskor az átlagos
hőmérséklet 19-21 "C, a relatív páratartalom
59-67%, a második rajzáskor a átlagos hőmér-
séklet 21-24 "C, a relatív páratartalom
56-73%, a harmadik rajzáskor pedig az átlagos
hőmérséklet 15-22 "C, a relatív páratartalom
67-73% között ingadozott.

A lárvafelvételezés során összesen 281 da-
rab lárvát gyűjtöttünk be, ezekből 279 darab bi-
zonyult H. armigerának, mindössze 2 darab
tartozott más fajhoz (ezek a kukoricamoly
Ostrinia nubilalis Hbn. lárvái voltak).

A lárvafelvételezést július l-én kezdtük. Ek-
kor a bibeszálaknak kb. a 70-80%-a jelent meg.
Az első gyapottokbagolylepke-hernyókat két
héttel a felvételezés megkezdése után, július 1·5-
én találtuk (2. ábra). Ezek LI ill. L2 stádiumúak
voltak. A legtöbb LI-es hernyót ajúlius 22-i raj-
záscsúcsot követő első felvételezési napon, azaz
július 25-én találtuk (1,5 db hernyó / 50 kukori-
cacsö), a legtöbb L2-es hemyót pedig július 29-
én (szintén 1,5 hernyó /50 kukoricacső). A na-
pi átlaghőmérséklet ekkor 21-22 "C, a relatív
páratartalom pedig 65-73% között ingadozott.

Az első L3-as hernyókat július 25-én talál-
tuk. Július 29-augusztus 8. között átlagosan
2,5-2,8 db L3-as hemyót számláltunk 50 kuko-
ricacsövön. Az első L4-es hemyók szintén július
25-én jelentek meg, és szintén július 29-e- au-
gusztus 8-a között találtuk belőlük a legtöbbet
(3,0-4,8 db/50 kukoricacső). Az Ls-ös hernyók
zöme július 29-e-augusztus 12-e között került
elő, a maximum, 4,8 hernyó/50 kukoricacső au-
gusztus l-én volt. L

6
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2. ábra. A Helicoverpa armigera második rajzásának
menete varsás le rom on csapdák logása alapján
(az oszlopok az átlagot, a rajtuk lévő függőleges
vonal a standard errort jelentik), valamint az L,-es
(vékony vonal) és L2-es hernyók (vastag vonal)

átlagos száma 4x50 kukoricacsőben
Seasonal pattern ol the second Ilight ot Helicoverpa

armigera as monitored by large-capacity tunnel
pheromone traps (columns: average captures, bars:
standard errors), and average number ol L, (line) as

weil as ol L2 (bold line) larvae lound in 4 times
50 cobs

a-19-e között találtunk, legtöbbjük augusztus
15-én került elő (3,8 db/50 kukoricacső).

Egy kukoricacsőben általában csak egy da-
rab hernyó károsított, de előfordult olyan cső
is, amelyben két, sőt három hernyó is volt. Jú-
lius végétől egyre több olyan károsított csövet
találtunk, amelyben a károsítás látható volt, de
a hernyót nem találtuk meg. Összesen 665 da-
rab károsított kukoricacsövet találtunk, ezekből
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266 csőben volt gyapottokbagolylepke-hernyó,
kettőben pedig kukoricarnoly-hernyó. Az első
olyan csövet, amelyben csak a károsítás helye
látszott, július 25-én észleltük. A tenyészidő
végéhez közeledve ezeknek a csövek nek a szá-
ma megnövekedett, majd az olyan, amelyben
hernyót is találtunk, egyre kevesebb lett. Az
utolsó hernyókat augusztus 19-én találtuk.

Megvitatás

Avarsás feromoncsapdák három, egymás-
tól jól elkülönülő, szabályos lefutású gyapot-
tokbagolylepke-rajzast jeleztek. Ez megfelel az
eddigi hazai publikált adatoknak. Avarsás
csapdák által jelzett második rajzással egy
időben jelentek meg az Ll-es és az L2-es her-
nyók a kukoricacsövön. A rajzáscsúcs július
22-ére esett, és az ezt követő első lárvafelvéte-
lezéskor, július 25-én találtuk a legtöbb az Ll-
es hernyót. A hernyók gyors fej lődését jelzi,
hogy az ezután következő lárvafelvételezési
napon, július 29-én már az L2-es .Jiernyócsű-
csot" regisztrálhattuk. Ezek az eredményeink
egybevágnak Scsegolev (1951) megállapításá-
val: a gyapottok-bagolylepke petestádiuma
nyáron 3-4 napig tart csupán. Scsegolev (1951)
felhívja a figyelmet arra is, hogyapetestádium
hossza erősen függ a hőmérséklettől, így ősszel
7-8 napig tart. Cayrol (1972) a gyapottok-ba-
golylepke hernyójának fejlődési idejével kap-
csolatban azt írja, hogy az konstans 35 OC-on
9,6 nap, 15 OC-on 47,3 nap (egyaránt hosszú-
nappalon), vagyis szintén nagyon függ a
hőmérséklettől. A saját eredményeinkkel egy-
bevágóan Rothschild és mtsai (1982) Ausztrá-
liában azt találta, hogy amikor a ferornoncsap-
da jelezte a gyapottok-bagolylepke rajzásának
csúcsát, ezzel egy időben, éles csúcs formájá-
ban észlelték a peték számának hirtelen fel szö-
kését gyapoton. Srivastava és Srivastava
(1995) viszont Indiában azt találta, hogya fia-
tal gyapottokbagolylepke-hernyók számának
tetőzése bagolyborsón a feromoncsapda által
jelzett rajzáscsúcs után rendszerint 2 héttel je-
lentkezett. Mivel azonban hőmérsékleti adato-

kat nem közöltek, így eredményeik bajosan
vethetőek össze mások hasonló felméréseivel.

A gyapottok-bagolylepke esetében az Ll-es
hernyók ellen tudunk a legnagyobb hatékony-
sággal védekezni, hiszen ezeknek a hernyóknak
nincs kellően erős rágó szájszervük ahhoz, hogy
a csövön a csuhélevelek alá furakodjanak, így a
zsenge bibeszálakat fogyasztják, tehát inszek-
ticidekkel könnyen elérhető helyen tartózkod-
nak. Rövidesen azonban már az L3-as lárvák
lesznek többségben, amelyek ellen sokkal ki-
sebb hatékonysággal tudunk védekezni, hiszen
ezek már a csuhélevelek védettsége alatt káros í- .
tanak.

Mindezeket összefoglalva elmondható,
hogy az Ócsán 200l-ben, egy kukoricatáblá-
ban végzett kísérletünk eredményei azt jelzik,
hogy gyapottok-bagolylepke elleni védekezést
avarsás feromoncsapda által észlelt második
(júliusi) rajzáscsúcshoz célszerű időzíteni.

Hogy· a hazai csemegekukorica-termelők
minél jobban időzíthessék a gyapottok-bagoly-
lepke elleni védekezést, tervezzük, hogy vizs-
gálatainkat az ország több pontjára, és eltérő te-
nyészidejű kukoricafajtákra is ki terjesztjük. Így
részletesebb adatokat nyerhetünk az időjárási
tényezők szerepére vonatkozóan is. Tervezzük
aIinak vizsgálatát is, hogy a cső fenológiai álla-
potváltozása mennyiben befolyásolja az Ll-es
hernyók megjelenését. Nőstény lepkéket (is)
befogó csapdázási módszerek alapján felvett
rajzásgörbék egybevetése a feromoncsapdák
csak hím lepkére vontakozó adatai alapján
megrajzolt görbékkel pedig arra világíthatnak
rá, hogy segítségükkel tovább pontosítható-e az
előrejelzés. Ugyancsak időszerű a nagy fogö-
kapacitású (varsás) feromoncsapdákkal fogott
imágók száma és a lárvafertőzöttség mértéke
közötti összefüggés tisztázása is. Tervezzük,
hogy az eddigi ilyen jellegű vizsgálataikat is to-
vább fogjuk folytatni.

Köszönetnyilvánítás

A vizsgálatok az OTKA T 037355 anyagi
támogatásával készültek.
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RELATIONSHIP BETWEEN SEASONAL FLIGHT PATTERN OF THE COTTON
BOLLWORM (HELlCOVERPA ARMIGERA HÜBNER 1808), MONITORED BY
PHEROMONE TRAPS, AND THE APPEARANCE OF LARVAE, FOR CONTROL
DECISION MAKING

I. Dömötör', J. Kiss', I. Tóth' és G. Szöcs'
'Szent István University, Department of Plant Protection, H-2103 Gödöllő, Páter K. u. 1., Hungary
'Plant Protection Institute, Hungarian Academy of Sciences, H-1525 Budapest P.O.Box 102, Hungary

The aim of this study was to investigate the relationship between seasonal ftight pattern of the
cotton bolJworm (Helicoverpa armigera Hb.), monitored by pheromone traps, and the appearance
of larvae in course of the season, for control decision making. We monitored the ftight pattern by
a large-capacity funnel type of pheromone trap [Csalomon'" VARL+ (Plant Prot. Inst. Hung. Acad.
Sci.)] in a com tieid, recording captures twice a week (Ócsa, Pest county, Hungary, June 15 -
September 9,2001). From July l'h onwards, larvae found in 4 times 50 cobs were colleeted on days
of inspecting traps, their species identity were determined, and the stadium of cotton boIlworm lar-
vae were determined by measuring the width of the headcapsule. Pheromone traps indicated three
ftight periods out of which captures were highest in the second one (July 15 - August 15, peak: July
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22; pe ak capture: 67 male/trap/fo ur days). The first Ll larvae were found on July 15, just at the
time when the second flight period started. Most Ll larvae were found on the first inspection day
after the peak of pheromone trap captures (i. e. 3 days later), while most L2larvae were found on
the second inspection day after the peak of pheromone trap captures (i. e. 7 days later). During this
period of time the average temperature was 21-22 "C, while the relative humidity was 65-73%.
Our results indicate that young larvae appear in the cobs just at that time when funnel pheromone
trap captures show the second flight, what in tum means that insecticides should be sprayed at that
time.

Érkezett: 2002. április 23.


