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TÓM TẮT 

Đặc điểm sinh học của sâu cuốn lá vừng Antigastra catalaunalis (Duponchel) được nghiên cứu trên giống vừng 
Sesamum indicum (L.) địa phương (hạt đen) trong phòng thí nghiệm. Kết quả cho thấy, trưởng thành sâu cuốn lá 
vừng đẻ trứng sau vũ hóa 2-5 ngày. Sâu non có 5 tuổi. Thời gian phát dục các pha ngắn (trứng, sâu non, nhộng, 
trưởng thành tương ứng là: 3,04; 11,54; 4,65 và 3,38 ngày). Vòng đời trung bình 22,28±3,16 ngày ở điều kiện nhiệt, 
ẩm độ trung bình 29,2oC, 75,1%. Thời gian sống của trưởng thành khoảng 2-9 ngày, sức đẻ trứng trung bình 62,8 - 
116,0 quả/cái tùy thuộc vào yếu tố thức ăn thêm. Tỷ lệ nở của trứng 83%, tỷ lệ vũ hóa đạt 88,4% đối với những cá 
thể nuôi từ trong phòng thí nghiệm và 91,0% đối với những cá thể thu từ ngoài đồng. Tỷ lệ giới tính cân đối (48,3-
48,6% đực và 51,4-51,7% cái).  

Từ khóa: Pyralidae, sức sinh sản, tỷ lệ trứng nở, tỷ lệ giới tính, vòng đời. 

Some Biological Characteristics of Sesame Leaffoder  
Antigastra catalaunalis (Duponchel) (Lepidoptera: Pyralidae) 

 ABSTRACT 

The biological characteristics of sesame leaf roller Antigastra catalaunalis (Duponchel) was studied on 
Sesamum indicum (L.) local variety (black seed) under laboratory and field condition during August, September 2012. 
The research results shown that, pre-adult period about 2-5 days. There were five larval instars. Developmental 
period is rather short (egg, larva, pupa, adult pre-oviposition was 3.04, 11.54, 4.65 and 3.38 days respectively. 
Average life cycle’s 22.28±3.16 days at condition of average temperature and humidity of 29.2oC and 75.1%.The life 
span and oviposition capacity of the adult was 2-9 days and laid about 62.8-116.0 eggs/female depends on food 
supplement. Mean of egg hatching ratio 83%. Adult emergence ratio was 88.4% from those reared in lab. condition to 
91.0% from the individuals collected from field. Sex ratio was about 48.3-48.6% male and 51.4-51.7% female. 

Keywords: Egg hatching ratio, life cycle, oviposition capacity, Pyralidae, sex ratio.  

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

 Vừng Sesamum indicum L. (Pedaliaceae) 
đã được gieo trồng rất lâu đời và được cho là có 
nguồn gốc từ Châu Phi (Ram và cộng sự, 1990), 
là cây công nghiệp ngắn ngày, có hàm lượng 
dinh dưỡng cao. Trong hạt vừng chứa khoảng 
50% dầu, 25% protein, 5% chất khoáng, 1% 
canxi, 3% axit, 4% chất xơ v.v... (Nguyễn Vy và 
cộng sự, 1996). Do vậy, vừng được sử dụng trong 

chế biến nhiều loại thực phẩm (Morris, 2002). 
Tuy nhiên, cũng như bao cây trồng khác, cây 
vừng bị nhiều loài sâu hại tấn công, làm giảm 
năng suất và chất lượng hạt (Egonyu et al., 
2005). Song mới chỉ một số tác giả viết tổng hợp 
tài liệu về sâu hại vừng (Biswas et al., 2001; Rai 
et al., 2001). Trong số những loài sâu hại trên 
cây vừng, sâu cuốn lá (đục ngọn/đục quả) 
Antigastra catalaunalis (Dup.) là một trong 
những loài sâu hại nguy hiểm, ảnh hưởng lớn đến 
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năng suất (Singh et al, 1985, 1986; Singh, 2003; 
Chaudhry et al., 1989; Baskaran et al., 1991; 
Egonyu et.al, 2009). Ở Việt Nam sâu cuốn lá 
vừng gây hại khá phổ biến, song cho tới nay, rất 
ít các công trình nghiên cứu một cách đầy đủ và 
hệ thống. Kết quả của bài báo này, nhằm đóng 
góp những dẫn liệu khoa học trong phòng chống 
sâu cuốn lá vừng có hiệu quả.  

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 
Giống vừng hạt đen địa phương được sử 

dụng làm vật liệu để nghiên cứu sâu cuốn lá 
vừng (Antigastra catalaunalis (Duponchel)). 

Sâu cuốn lá vừng: Thu bắt sâu non tuổi lớn 
(tuổi 4-5) loài A. catalaunalis ở ruộng vừng về 
nuôi tiếp trong phòng thí nghiệm bằng hộp mica 
có kích thước 8×10cm (Φ×h) trong có lót giấy hút 
ẩm, ngọn vừng sạch có quấn bông vào cuống giữ 
ẩm để làm thức ăn. Hàng ngày quan sát và thay 
thức ăn 2 ngày một lần cho đến khi chúng hóa 
nhộng. Thu nhộng cho vào hộp mica có kích 
thước 8×10cm (Φ×h). Theo dõi cho đến khi 
chúng vũ hoá trưởng thành. Từng cặp trưởng 
thành đực, cái vũ hóa cùng ngày vào lồng có 
kích thước 40×40×50(cm) (L×W×H) trong có 
chậu cây vừng (2-3 cây với chiều cao 15-20cm) 
để chúng giao phối đẻ trứng. Thức ăn cho trưởng 
thành là dung dịch mật ong 10%. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

* Nghiên cứu thời gian phát dục các pha 
- Pha trứng: Thu những lá vừng có trứng 

được đẻ cùng ngày cho vào đĩa petri có lót giấy 
thấm nước, hàng ngày quan sát 2 lần (sáng 7-
8h, chiều 15-16h) cho tới khi trứng nở. Tổng số 
trứng theo dõi là 100 quả. 

- Pha sâu non: Những cá thể sâu non nở ra 
được chuyển sang các hộp petri trong có lá 
vừng non được giữ ẩm bằng bông thấm nước 
quấn vào cuống lá, mỗi hộp một con. Tổng số 
sâu non được nuôi từ tuổi 1 là 50 cá thể. Hàng 
ngày quan sát sự lột xác chuyển tuổi và thay 

thức ăn mới. Thí nghiệm theo dõi cho đến khi 
chúng lột xác hóa nhộng. 

- Pha nhộng: Những sâu non hóa nhộng 
cùng ngày cho vào cùng hộp mica có kích thước 
6×8cm (Φ×h), trong có lá vừng để che bớt ánh 
sáng. Theo dõi, ghi chép số liệu từng cá thể cho 
đến khi chúng hóa trưởng thành. Số cá thể theo 
dõi N=30. 

- Trưởng thành: Những cặp trưởng thành 
(đực, cái) vũ hoá cùng ngày được cho vào lồng 
lưới có kích thước 40×40×50(cm) (L×W×H) trong 
có chậu cây vừng (2-3 cây với chiều cao khoảng 
15-20cm). Mỗi lồng thả 1 cặp. Thức ăn cho 
trưởng thành là dung dịch nước đường 10%. 
Hàng ngày quan sát cho đến khi thấy xuất hiện 
quả trứng đầu tiên. Số cặp trưởng thành theo 
dõi N = 15. 

* Nghiên cứu thời gian sống của trưởng 
thành và sức đẻ trứng dưới ảnh hưởng của 
yếu tố thức ăn thêm 

Thí nghiệm bố trí 3 công thức: (1) Dung 
dịch nước đường 50%; (2) Dung dịch nước đường 
10% và (3) Nước lã (đối chứng). Hàng ngày thay 
chậu cây vừng mới, lấy chậu cây vừng cũ đã tiếp 
xúc với cặp trưởng thành ra quan sát dưới kính 
lúp tay, đếm số trứng được đẻ ra hàng ngày của 
mỗi cặp. Thí nghiệm theo dõi cho đến khi trưởng 
thành cái chết sinh lý. Số cặp trưởng thành theo 
dõi mỗi công thức: N=15. 

* Nghiên cứu tỷ lệ trứng nở  
Theo dõi 100 quả trứng của 15 cặp trưởng 

thành thí nghiệm ở tháng 8 và 100 trứng của 
tháng 9 năm 2012 (2 lứa khác nhau) cho đến khi 
trứng nở. Ghi chép số liệu để tính toán. 

* Nghiên cứu tỷ lệ vũ hóa và tỷ lệ giới tính 
Thu sâu non tuổi lớn ở ngoài đồng về cho 

vào hộp mica 8×10cm (Φ×h), nuôi tập thể (10 
con/hộp) đến khi vào nhộng rồi vũ hóa trưởng 
thành. Quan sát sự sai khác về hình thái giữa 
các cá thể để xác định giới tính. Thí nghiệm 
tương tự đối với các cá thể nuôi ở trong phòng 
thí nghiệm. 
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3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Thời gian phát dục các pha của sâu 
cuốnlá vừng A. catalaunalis 

Kết quả nghiên cứu thời gian phát dục các 
pha của loài sâu cuốn lá vừng A. catalaunalis 
được trình bày ở bảng 1. 

Số cá thể theo dõi mỗi pha N=30 (riêng pha 
trứng N=100) 

Số liệu bảng 1 cho thấy, thời gian phát dục 
của sâu cuốn lá vừng A. catalaunalis khá ngắn, 
trong điều kiện nhiệt-ẩm độ trung bình 29,2oC 
và 75,1%, vòng đời của sâu cuốn lá vừng A. 
catalaunalis dao động trong khoảng 16,5 - 31,5 
ngày, trung bình 22,28 ± 3,16 ngày. Trong đó, 
thời gian phát dục của trứng, sâu non, nhộng và 
trưởng thành tiền đẻ trứng tương ứng là 3,04; 
11,54; 4,65 và 3,38 ngày. 

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi tương tự 
với kết quả nghiên cứu gần đây nhất của Nayer 
et al. (2013) về thời gian phát dục các pha của 
sâu cuốn lá vừng A. catalaunalis. Theo các tác 
giả này, thời gian phát dục tương ứng của trứng, 
sâu non, nhộng, trưởng thành là 2,45; 10,2±1,05; 
4,9±0,21; 1,1±0,25 ngày. Trưởng thành sống 
6,18±0,2 ngày. Kết quả này cũng tương tự như 
của các tác giả Selvanarayanan and Baskaran 
(2000), thời gian phát dục của trứng, sâu non, 

nhộng là 2,4; 10,8; 4,5; trưởng thành sống 5,9 
ngày. Vòng đời 21,26 ± 0,64 ngày.  

Kết quả nghiên cứu của Singh et al. (1992), 
thời gian phát dục các pha của sâu cuốn lá vừng 
trong các tháng nghiên cứu (tháng 6 năm 1988 
và tháng 1 năm 1989) tương ứng là: trứng 2,1-
7,1 ngày, sâu non 9,8-28,3, nhộng 5,4-14,0; 
trưởng thành tiền đẻ trứng 2,0 - 6,5 ngày. Vòng 
đời 18,0 ngày ở điều kiện nhiệt ẩm độ của tháng 
6/1988 và 49,4 ngày ở tháng giêng 1989. So với 
kết quả nghiên cứu của chúng tôi ở điều kiện 
nhiệt ẩm độ trung bình là 29,2oC, 75,1% (tháng 
8), vòng đời của sâu cuốn lá vừng giao động 16,5 
- 31,5 ngày, trung bình 22,28 ngày; dài hơn kết 
quả nghiên cứu của Singh và cộng sự (1992) 
(nuôi vào tháng 6 năm 1988) 4,5 ngày. Song lại 
ngắn hơn rất nhiều (27,12 ngày) so với kết quả 
nghiên cứu này khi nuôi ở điều kiện mùa đông 
(tháng 1 năm 1989). 

Còn theo kết quả nghiên cứu của Ahirwar et 
al. (2010), thời gian phát dục các pha của sâu 
cuốn lá vừng A. catalaunalis tương tự với kết quả 
nghiên cứu của chúng tôi trừ pha tiền nhộng 
(pha trứng phát dục 2-3 ngày, sâu non 10-15 
ngày, tiền nhộng 2-8 ngày, nhộng 4-12 ngày, 
trưởng thành tiền đẻ trứng 3-6 ngày). Do vậy, 
vòng đời của loài sâu này theo Ahirwar et al. 
(2010) dài hơn kết quả nghiên cứu của chúng tôi 
do pha tiền nhộng kéo dài (22-39 ngày).  

Bảng 1. Thời gian phát dục các pha của sâu cuốn lá vừng A. catalaunalis 

Pha phát dục 
Thời gian phát dục (ngày) 

Ngắn nhất Dài nhất Trung bình ± SE 

Trứng  2,0 4,0 3,04 ± 0,44 

Sâu non Tuổi 1 1,5 3,0 2,28 ± 0,34 

Tuổi 2 1,5 2,5 1,98 ± 0,26 

Tuổi 3 1,5 2,0 1,60 ± 0,21 

Tuổi 4 1,5 2,5 2,00 ± 0,28 

Tuổi 5 2,5 4,5 3,35 ± 0,43 

Tổng pha sâu non 9,0 13,0 11,54 ± 0,65 

Nhộng  4,0 8,0 4,65 ± 0,70 

Trưởng thành (trước đẻ)  2,0 5,0 3,38 ± 0,50 

Vòng đời 16,5 31,5 22,28 ± 3,16 

Ghi chú: Nhiệt - ẩm độ trung bình: 29,2oC, 75,1%;  
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Kết quả nghiên cứu của một số tác giả trước 
đây cho thấy, thời gian phát dục các pha của sâu 
A. catalaunalis biến động rất mạnh tùy thuộc 
vào điều kiện khí hậu. Chẳng hạn số liệu của 
Cheema (1981), thời gian phát dục của trứng, 
sâu non, nhộng, trưởng thành và vòng đời là 2-
6,5; 9-32, 4-20, 5-6, 18-61 (ngày) ở vùng 
Ludhiana (Punjab, Ấn Độ). Còn theo Cheema 
and Singh (1987), thời gian phát dục tương ứng 
là: 2-6; 9,6-30,5; 4-15, 5-11, 18-51 (ngày). 
Tương tự, số liệu của Ahuja and Backhetia 
(1995) là 2-9, 8-33, 3-20, 4-16, 17-78 (ngày) 
cũng ở vùng Ludhiana (Punjab).  

3.2. Thời gian sống và sức đẻ trứng của trưởng 
thành sâu cuốn lá vừng A. catalaunalis dưới 
ảnh hưởng của yếu tố ăn thêm 

 Thời gian sống của trưởng thành ít nhiều 
chịu ảnh hưởng của số lượng và chất lượng thức 
ăn thêm. Kết quả nghiên cứu chỉ tiêu này được 
thể hiện ở bảng 2.  

Số liệu nghiên cứu ở bảng 2 cho thấy, ở điều 
kiện nhiệt-ẩm độ trung bình là 29,2oC và 75,1%, 
trong 3 loại thức ăn thêm thì trưởng thành sâu 
cuốn lá vừng sống dài nhất khi cho ăn thêm 
bằng dung dịch mật ong 50% (7,4 ngày) và cũng 
đẻ được lượng trứng nhiều nhất (116,0 quả/cái) 
so với dung dịch mật ong 10% (4,5 ngày; 91,1 
quả/cái) và ngắn nhất là khi cho ăn thêm bằng 
nước lã (2,9 ngày; 62,8 quả/cái) ở mức ý nghĩa α 

≤ 0.05. Thực tế đồng ruộng, trưởng thành sâu 
cuốn lá vừng A. catalaunalis có thể tìm được 
thức ăn thêm là mật hoa của cây vừng và cây cỏ 
dại, nên thời gian sống có thể cao hơn so với thí 
nghiệm bằng nước lã. 

So với kết quả nghiên cứu của Ahirwar et 
al. (2010), trưởng thành cái sâu cuốn lá vừng A. 
catalaunalis sống khoảng 6-12 ngày, đẻ được 
30-90 trứng, thì số liệu thí nghiệm của chúng 
tôi, trưởng thành sống ngắn hơn (2-9 ngày), 
nhưng số trứng đẻ cao hơn (47-150 trứng tùy 
theo điều kiện thức ăn thêm). 

Các kết quả nghiên cứu khác về sức đẻ 
trứng của sâu cuốn lá vừng biến động rất mạnh, 
tùy thuộc vào từng cá thể và điều kiện nuôi. 
Chẳng hạn, kết quả của Menon et al. (1960), sức 
đẻ trứng của sâu A. catalaunalis giao động 14-
95 quả, của Teotia et al. (1965) là 6-223 quả, 
của Desai and Patel (1965) là 0-71 quả, của 
Cheema, (1981) là 13-116 quả, của Cheema and 
Singh (1987) là 18-91 quả, của Atwal and 
Dhaliwal (2005) là 140, và của Ahirwar et al. 
(2007) là 55-80 quả/cái ở các điều kiện thí 
nghiệm khác nhau về thời tiết. 

3.3. Tỷ lệ trứng nở của sâu cuốn lá vừng A. 
catalaunalis 

Kết quả nghiên cứu về tỷ lệ trứng nở của 
loài sâu cuốn lá vừng A. catalaunalis được trình 
bày ở bảng 3. 

Bảng 2. Thời gian sống và sức đẻ trứng của trưởng thành  
sâu cuốn lá vừng A. catalaunalis dưới ảnh hưởng của yếu tố ăn thêm 

Công thức thí nghiệm 
Thời gian sống (ngày) Sức đẻ trứng (quả/cái) 

Ngắn nhất Dài nhất Trung bình Ít nhất Nhiều nhất Trung bình 

Dung dịch mật ong 50% 6 9 7,4 a 92 150 116,0 a 

Dung dịch mật ong 10% 3 6 4,5 b 79 107 90,1 b 

Nước lã 2 4 2,9 c 47 80 62,8 c 

LSD0.05   0,34   7,44 

CV(%)   13,2   11,1 

 Ghi chú:  
- Số cặp theo dõi mỗi công thức thí nghiệm: n=15;  
- Nhiệt-ẩm độ trung bình: 29,2oC, 75,1%; 
- Trong phạm vi cùng cột, các giá trị mang cùng chữ cái thể hiện sự sai khác không có ý nghĩa ở α ≤ 0,05 
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Bảng 3. Tỷ lệ trứng nở của sâu cuốn lá vừng A. catalaunalis 

Tháng theo dõi 

 

Trong điều kiện nhiệt độ phòng thí nghiệm 

Số trứng theo 
dõi (quả) 

Sổ trứng nở 
(quả) 

Tỷ lệ trứng nở 
(%) 

Nhiệt độ trung bình 
(oC) 

Ẩm độ trung 
bình (%) 

Tháng 8/2012 100 79 79,0 30,2 86,8 

Tháng 9/2012 100 87 87,0 28,1 83,3 

Trung bình  83  83,0 29,2 85,1 

 
Kết quả theo dõi tỷ lệ trứng nở sâu cuốn lá 

vừng A. catalaunalis trong điều kiện nhiệt độ 
phòng thí nghiệm ở bảng 3 cho thấy vào tháng 
8, tháng 9 tỷ lệ trứng nở lần lượt là 79%, 87%; 
Với tỷ lệ trứng nở trung bình là 83%. Như vậy, 
trong điều kiện nhiệt độ và ẩm độ của tháng 8 
cao hơn nhiệt độ và ẩm độ của tháng 9 thì tỷ lệ 
nở của trứng sâu cuốn lá vừng A. catalaunalis 
lại thấp hơn. 

So với kết quả nghiên cứu của Cheema and 
Singh, (1987), tỷ lệ trứng nở của sâu A. 
catalaunalis đạt 78%, thấp hơn kết quả nghiên 
cứu này là 5%.  

3.4. Tỷ lệ vũ hóa trưởng thành và giới tính 
của sâu cuốn lá vừng A. catalaunalis 

 Kết quả theo dõi sự vũ hóa của sâu cuốn 
lá vừng A. catalaunalis cho thấy, sâu non khi 
được nuôi trong phòng thí nghiệm ở điều kiện 
29,2oC, 75,1%;nhộng thu được cho tỷ lệ vũ hóa 
88,4%. Còn nhộng thu ở ngoài đồng ruộng tỷ lệ 
vũ hóa cao hơn (91,0%). Điều này có thể là do ở 
ngoài đồng ruộng, sâu cuốn lá vừng luôn ở trên 
cây vừng sinh trưởng phát triển tự nhiên, với 
lượng thức ăn đầy đủ, môi trường sống phù hợp 

với sự sinh trưởng phát triển của chúng, dẫn 
đến sức sống cao, nên tỷ lệ nhộng vũ hóa 
trưởng thành cũng cao hơn. Kết quả theo dõi 
giới tính của sâu cuốn lá vừng A. catalaunalis 
cho thấy, khi nuôi sâu non ở trong phòng thí 
nghiệm nhiệt độ trung bình 29,2oC, ẩm độ 
trung bình 75,1%; tỷ lệ đực: cái khá cân đối ở 
cả những cá thể nuôi trong phòng thí nghiệm 
và những cá thể thu từ ngoài đồng ruộng (48.3-
48.6% đực và 51,4-51,7% cái). Vào tháng 8 tỷ lệ 
đực cao hơn tỷ lệ cái, còn ở tháng 9 thì ngược 
lại. Điều này chứng tỏ vào đầu vụ thì chủ yếu 
là trưởng thành đực vũ hóa, ở cuối vụ là trưởng 
thành cái. 

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi tương tự 
với kết quả nghiên cứu của Ahirwar và cộng sự 
(2010), tỷ lệ vũ hóa của sâu A. catalaunalis đạt 
87-100% và tỷ lệ giới tính 1: 1. Tương tự, kết 
quả của Ahirwar và cộng sự (2007) cũng cho 
thấy, sâu A. catalaunalis có tỷ lệ vũ hóa đạt 90-
100%. Kết quả của Singh, (2003), tỷ lệ này hơi 
thấp hơn (65-95%). Kết quả nghiên cứu của 
Cheema and Singh (1987), tỷ lệ đực: cái đạt 1: 
1,5 trong phòng thí nghiệm và 1: 1,22 ngoài 
đồng ruộng. 

Bảng 4. Tỷ lệ vũ hóa trưởng thành và tỷ lệ giới tính của sâu cuốn lá vừng  
A. catalaunalis trong điều kiện phòng thí nghiệm và ngoài đồng ruộng 

Tháng theo dõi  

 

Trong phòng thí nghiệm Ngoài đồng ruộng 

Số cá thể 
theo dõi 

Tỷ lệ vũ hóa 
Tỷ lệ đực: 

cái (%) 
Số cá thể 
theo dõi 

Tỷ lệ vũ hóa 
Tỷ lệ đực: 

cái (%) 

Tháng 8/2012 184 87,8 
48,3: 51,7 

155 89,9 
48,6: 51,4 

Tháng 9/2012 245 89,0 291 92,1 

Trung bình chung  88,4 ± 2,8   91,0 ± 4,48  
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4. KẾT LUẬN 

Sâu cuốn lá vừng A. catalaunalis có vòng 
đời khá ngắn, 22,28 ± 3,16 ngày ở điều kiện 
nhiệt, ẩm độ trung bình 29,2oC, 75,1%, do vậy 
sức tăng quần thể sẽ nhanh, khả năng gây hại 
trên đồng ruộng sẽ lớn nếu không có biện pháp 
khống chế thích hợp. Có thể sử dụng dung dịch 
mật ong 50% làm thức ăn thêm cho trưởng 
thành cái sâu A. catalaunalis khi nhân nuôi 
nhân tạo phục vụ cho mục đích nghiên cứu 
khác. Với loại thức ăn này, thời gian sống và sức 
đẻ trứng của trưởng thành cái cao nhất so với 
dung dịch mật ong 10% và kém nhất là nước lã 
(7,4 ngày - 116,0 trứng; 4,5 ngày; 90,1 trứng và 
3,0 ngày; 62,8 trứng). Tỷ lệ nở của trứng sâu A. 
catalaunalis cao (83%), tỷ lệ vũ hóa trưởng 
thành cũng cao (88,4% những cá thể nuôi từ 
trong phòng thí nghiệm và 91,0% đối với những 
cá thể thu từ ngoài đồng. Tỷ lệ giới tính khá cân 
đối (48,3-48,6% đực và 51,4-51,7% cái). Do vậy, 
cần đầu tư nghiên cứu biện pháp phòng chống 
để bảo vệ sản xuất vừng. 
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