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TÓM TẮT 

Mọt đậu đỏ là một trong các loài gây hại nguy hiểm trong bảo quản đậu đỗ. Thông tin về đặc điểm sinh học, sinh 

thái cơ bản của mọt đậu đỏ là cần thiết và cơ sở cho đề xuất biện pháp quản lý mọt đậu đỏ trong bảo quản sau thu 

hoạch. Thí nghiệm thực hiện tại bộ môn Côn trùng, Khoa Nông học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Ảnh hưởng ở 

các mức nhiệt độ đến một số chỉ tiêu sinh học của mọt đậu đỏ được thực hiện theo phương pháp nuôi cá thể. Ở 

nhiệt độ 25; 27,8 và 30C, vòng đời của mọt đậu đỏ lần lượt là 29,07; 26,83 và 23,64 ngày. Thời gian sống của 

trưởng thành đực và cái giảm khi nhiệt độ tăng. Tổng số trứng đẻ trung bình của một trưởng thành cái mọt đậu đỏ ở 

nhiệt độ 25; 27,8 và 30C tương ứng là 48,93, 54,26 và 64,73 quả/trưởng thành cái, trưởng thành cái đẻ số lượng 

trứng tập trung cao nhất vào 3 ngày đầu. Trưởng thành mọt đậu đỏ ưa thích đẻ trứng trên hạt đậu trắng ở điều kiện 

lựa chọn và không lựa chọn ký chủ. Khi mật độ sâu non tăng từ 1, 2, 3 và 4 (con/hạt đậu đỏ) thì trọng lượng hao hụt 

cũng tăng lần lượt là 3,97; 10,65; 15,35 và 19,36 (mg). Tỉ lệ trưởng thành vũ hóa của mọt đậu đỏ giảm khi mật độ 

sâu non/1 hạt tăng. Tỉ lệ nảy mầm của hạt giảm khi mật độ sâu non tăng. 

Từ khóa: Callosobruchus maculatus, vòng đời, sức sinh sản, nhiệt độ, ưa thích đẻ trứng. 

Biological and Ecological Characteristics  
of Cowpea Weevil Callosobruchus maculatus Fabricius (Bruchidae: Coleoptera) 

ABSTRACT 

Callosobruchus maculatus Fabricius is one of the most economically important beetles  infesting  many grains 

during storage. Understanding of the life cycle of C. maculatus that was necessary to use for pest management. A 

study on the biological and ecological characteristics of C. maculatus was done in the laboratory at the Department of 

Entomology, Vietnam National University of Agriculture. The effect of temperature on bruchid development was also 

observed by the individual methodology. It was found that the life cycle of C. maculatus was 29.07; 26.83 and 23.64 

days at 25; 27.8 and 30C, respectively. The longevities of females and males were decreased as temperatures 

increased. The means number of eggs laid per female at 25; 28.2 and 30C were 48.93, 54.26 and 64.73 

eggs/female, respectively. The highest mean number of egg laid was found within the first 3 days. C. maculatus 

preferred to lay egg on white seed beans. The larval densities (1, 2, 3, 4 larvae/seed) significantly reduced the seed 

weight (the weight loss 3.97; 10.65; 15.35 and 19.36 mg respectively). The adult emergence percentage decreased 

inversely proportional to the density of larvae per bean seeds. Increasing larval density caused reducing the 

germination rate of bean seeds.  

Keywords: Callosobruchus maculatus, life cycle, fecundity, temperature, oviposition preference. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Các loài côn trùng gây häi đøi với đêu đú 

sau thu hoäch như mõt đêu xanh 

Callosobruchus chinensis L., mõt đêu đó 

Callosobruchus maculatus, mõt đêu 

Acanthoscelides obtectus,… gåy ra thiệt häi khá 

lớn. Trong đò, mõt đêu đó C. maculatus là loài 

gây häi đáng kể, chúng gây häi trực tiếp đến 

sân lượng nông sân, ânh hưởng đến giá trð 
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thương phèm, gây mùi khó chðu, màu síc không 

bình thường và còn là nguyên nhân làm ânh 

hưởng đến sức khóe người tiêu dùng khi sử 

dụng nông sân. Trên thế giới đã cò ghi nhên mût 

sø kết quâ nghiên cứu về mõt đêu đó trong 

phòng thí nghiệm về ânh hưởng yếu tø sinh thái 

như nhiệt đû, èm đû, thức ën đến thời gian phát 

dục các pha, tî lệ søng sót, thời gian søng, sức 

sinh sân cþa trưởng thành (Ouedraogo & cs., 

1996; Moreno & cs., 2000; Ofuya & Reichmuth, 

2002; Edvardsson & Tregenza, 2005; George & 

Deus, 2009; Badoor & cs., 2009; Sonali & cs., 

2018). Ở Việt Nam, Nguyễn Thð Oanh (2017) 

ghi nhên tî lệ hao hụt khøi lượng hät đêu tríng 

sau khi thâ mõt đêu đó C. maculatus ở các mêt 

đû khác nhau từ 1-20 cặp sau 90 ngày lây 

nhiễm dao đûng từ 23,1-51,3%. Vì vêy nghiên 

cứu mût sø đặc điểm sinh vêt hõc, sinh thái hõc 

cơ bân cþa loài gây häi này là cæn thiết, có ý 

nghïa quan trõng để có thể đề xuçt việc ngën 

chặn sự lây lan cþa mõt đêu đó C. maculatus, 

tránh thiệt häi cho người sân xuçt, kinh doanh, 

người tiêu dùng, bâo vệ sức khóe cþa con người.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Thời gian phát dục các pha, vòng đời 

của mọt đậu đỏ C. maculatus 

Chýng töi đã đưa 200 gram đêu đó đã xử lý 

(sçy ở nhiệt đû 50℃ trong 2 giờ sau đò để èm đät 

đû thþy phæn 17%) vào hûp nhựa kích thước 

đường kính 9cm  chiều cao 12cm. Thâ 10 cặp 

trưởng thành mõt đêu đó mới vÿ hòa 1-3 ngày 

vào, sau 1 ngày düng sàng tách trưởng thành 

mõt đêu đó ra khói hûp và thu được sø lượng lớn 

trứng để đþ cho theo dõi các pha phát dục. Theo 

dõi thời gian phát dục các pha cþa mõt đêu đó 

được bø trí theo phương pháp nuöi cá thể (Sonali 

& cs., 2018). Đøi với pha trứng chúng tôikiểm tra 

hàng ngày cho đến khi trứng nở thành sâu non 

từ đò xác đðnh thời gian phát dục cþa trứng trên 

các đïa petri qua kính lýp soi nùi (n > 30), Đøi với 

pha sâu non chúng tôi lçy những sâu non nở ra 

cùng 1 ngày với sø lượng đþ lớn bìng cách múi 

ngày lçy 10 hät đêu đó ngåm nước từ 1-2 giờ cho 

mềm ra. Tách hät lçy såu non để quan sát các 

tuùi sâu non, nhûng phát triển bên trong hät. 

Chỉ tiêu theo dõi: Thời gian phát dục các 

pha, vñng đời (ngày).  

2.2. Sức sinh sản của mọt đậu đỏ 

Thí nghiệm thực hiện theo phương pháp 

Sonali & cs. (2018). Cho 01 cặp đực cái 1 ngày 

tuùi vào múi hûp petri đường kính 5cm có chứa 

50 hät đêu đó. Hàng ngày thay đêu đó mới, 

những hät đêu đã được tiếp xýc trưởng thành 

mõt được quan sát đếm sø trứng đẻ ra, thí 

nghiệm theo dôi cho đến khi trưởng thành chết 

sinh lý. 

Chî tiêu theo dõi: Sức sinh sân (quâ/trưởng 

thành cái), Sø trứng đẻ trung bình trong mût 

ngày cþa mût con cái. Sø cặp theo dõi n = 20, 

nhiệt đû, èm đû phòng thí nghiệm, thời gian 

chiếu sáng 16h sáng  8h tøi. 

2.3. Ảnh hưởng của nhiệt độ khác nhau đến 

đặc điểm sinh học của mọt đậu đỏ  

Thí nghiệm bø trí g÷m 3 công thức ứng với 3 

mức nhiệt đû 25C, 30C và nhiệt đû phòng 

27,8C. Ẩm đû dao đûng từ 70-75%. Theo dõi 

giøng như mục 2.2. 

Chî tiêu theo dôi: Vñng đời (ngày), sức sinh 

sân (quâ/trưởng thành cái), thời gian søng (ngày). 

2.4. Nghiên cứu sự ưa thích đẻ trứng của 

mọt đậu đỏ  

Theo phương pháp cþa Islam & cs. (2007). 

Thí nghiệm với 4 công thức (đêu đó, đêu xanh, 

đêu đen, đêu tríng...). 

- Thí nghiệm không có sự lựa chõn: 50 hät 

đêu, múi loäi để riêng vào hûp đïa petri 10cm 

các hät không ch÷ng lên nhau. Cho 1 cặp trưởng 

thành vÿ hòa 3 ngày tuùi đưa vào hûp để 

đẻ trứng, sau 48h chuyển trưởng thành ra  

khói hûp.  

- Thí nghiệm có sự lựa chõn: cho 50 hät đêu 

g÷m các loäi vào hûp nhựa cò kích thước 15  9  

5cm chuyển 1 cặp trưởng thành vÿ hòa 3 ngày 

tuùi đưa vào hûp để đẻ trứng, sau 48h chuyển 

trưởng thành ra khói hûp.  

Chî tiêu theo dõi : Sø trứng đẻ, tî lệ trứng 

nở, thời gian phát triển từ trứng đến trưởng 
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thành, tî lệ trưởng thành vÿ hòa trên múi công 

thức. Thí nghiệm nhíc läi 3 læn/công thức. 

2.5. Ảnh hưởng mật độ sâu non mọt đậu đỏ 

đến hao hụt trọng lượng và tỷ lệ nảy mầm 

của các loại đậu 

Cho 1 cặp trưởng thành vào hûp petri đường 

kính 10cm, bên trong có 5-10 hät đêu đã được 

cån trước và đánh dçu riêng cho tiếp xúc trong 

24-48h, sau đò đưa trưởng thành ra khói hûp 

loäi bó trứng để sao cho múi hät đêu có từ 1-4 

quâ trứng tương ứng với các mêt đû sâu non là 

1,2, 3 và 4 con/hät đêu và đøi chứng đêu säch 

không có mõt. Khi trưởng thành vÿ hòa, loäi 

trưởng thành ra từ các mêt đû sâu non thì cân 

läi trõng lượng hät. Múi công thức mêt đû nhíc 

läi n = 30. Chî tiêu theo dõi thời gian phát triển 

từ trứng đến trưởng thành, tî lệ trưởng thành 

vÿ hòa trên múi công thức.  

Xác đðnh tî lệ nây mæm:  

Đêu từ các công thức ở các mêt đû khác 

nhau sau khi lây nhiễm mõt 2 tuæn được gieo 

vào các cøc nhó thể tích 640ml, đường kính 6cm 

trong cò đçt. Hät gieo sâu khoâng 2,5cm so với 

bề mặt, sau khoâng thời gian 1 tuæn đến 10 

ngày sẽ thçy hät nây mæm, hät không nây mæm 

là sau 1 tháng không thçy nây mæm từ đçt. Bên 

cänh đò, cò thể täo vết thương nhån täo cho hät 

đêu bìng giçy ráp chiếm khoâng 5% bề mặt hät 

để so sánh tî lệ nây mæm.  

Tính tî lệ hao hụt trõng lượng theo Kenton 

& Carl (1978). Tî lệ hao hụt trõng lượng 

(%)
OW CW

100
OW


   

Trong đò: OW: khøi lượng chçt khô cþa méu 

ban đæu; 

CW: khøi lượng chçt khô cþa méu thí 

nghiệm cuøi cùng. 

Bảng 1. Thời gian phát dục các pha của mọt đậu đỏ C. maculatus  

Pha phát dục 
Thời gian phát dục (ngày) 

Ngắn nhất Dài nhất Trung bình ± SE 

Trứng 5 7 6,33 ± 0,11 

Sâu non Tuổi 1 2 4 3,63 ± 0,09 

Tuổi 2 3 4 3,53 ± 0,09 

Tuổi 3 3 5 3,77 ± 0,15 

Tuổi 4 3 5 3,73 ± 0,15 

Nhộng 4 6 4,97 ± 0,16 

Tiền đẻ trứng 2 3 2,08 ± 0,08 

Vòng đời 24 30 26,83 ± 0,52 

Ghi chú: Số cá thể theo dõi: Trứng: 39; Sâu non các tuổi: 33; Nhộng: 30, Tiền đẻ trứng: 12; Nhiệt độ trung 

bình: 27,8℃; Ẩm độ trung bình: 71,7%. 

Bảng 2. Vòng đời của mọt đậu đỏ C. maculatus ở các mức nhiệt độ khác nhau 

Pha phát dục 
Thời gian phát dục (ngày) ở các mức nhiệt độ 

25C 27,8C 30C 

Trứng 6,72
a
 ± 0,15 (36) 6,33

b
 ± 0,11

 
(39) 4,17

c
 ± 0,11

 
(36) 

Sâu non 15,13
a
 ± 0,25 (31) 14,52

b
 ± 0,23

 
(33) 13,84

c
 ± 0,18

 
(32) 

Nhộng  6,07
a
 ± 0,21 (30) 4,97

b
 ± 0,16

 
(30) 4,41

c
 ± 0,10 (27) 

Tiền đẻ trứng 2,29
a
 ± 0,13 (14) 2,08

ab
 ± 0,08 (12) 1,38

c
 ± 0,13

 
(16) 

Vòng đời 29,07
a
 ± 0,37

 
(14) 26,83

b
 ± 0,52

 
(12) 23,64

c
 ± 0,44

 
(16) 

Ghi chú: Ẩm độ dao động từ 70-75%; Số trong ngoặc (…) là số cá thể theo dõi; Các chữ khác nhau trong 

cùng một hàng biểu diễn sự sai khác có ý nghĩa ở mức P <0,05 (Fishe’r PLSD).  
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2.6. Xử lý số liệu 

Sø liệu được phån tích phương sai (ANOVA) 

ở đû tin cêy 95%, so sánh sự khác nhau trung 

bình thöng qua Fisher’s PLSD cþa chương trình 

StatView. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Thời gian phát dục các pha của mọt 

đậu đỏ C. maculatus 

Chúng tôi quan sát têp tính hoät đûng cþa 

mõt đêu đó, trưởng thành đẻ trứng trên bề. 

mặt hät đêu, sâu non nở đục xuyên qua lớp vó 

hät và vào nûi nhÿ. Khi sâu non chui vào hät 

đêu, quâ trứng (vó) còn läi sẽ có màu tríng 

đục, vó trứng chứa chçt thâi cþa sâu non khi 

đục vào hät. Sâu non đục hät ën nûi nhÿ và 

phôi, chuyển tuùi qua các læn lût xác. Sâu non 

mõt đêu đó phát triển đéy sức và hóa nhûng 

ngay trong mût hät, trưởng thành vÿ hóa chui 

qua vó hät đêu. Câ trưởng thành đực và cái 

đều không ën trong suøt thời gian søng cþa 

chúng, kết quâ này phù hợp với nghiên cứu cþa 

Christopher & Lawrence (2006). 

Chýng töi đã tiến hành theo thời gian phát 

dục các pha cþa mõt đêu đó ở nhiệt đû phòng thí 

nghiệm trung bình 27,8C, èm đû 71,7%, kết 

quâ bâng 1 cho thçy ở nhiệt đû trung bình 

27,8C; èm đû trung bình 71,7%, thời gian phát 

dục cþa trứng trung bình là 6,33 ngày. Thời 

gian phát dục trung bình cþa sâu non tuùi 1, 

tuùi 2, tuùi 3 và tuùi 4 tương ứng là 3,63; 3,53 

3,77 và 3,73 ngày. 

Pha nhûng có thời gian phát dục dao đûng 

4-6 ngày, trung bình là 4,97 ngày. Thời gian 

tiền đẻ trứng trung bình là 2,08 ngày. Vñng đời 

dao đûng từ 24-30 ngày, trung bình là 26,83 

ngày. Bhubaneshwari & Victoria (2014) đã ghi 

nhên thời gian phát dục các pha cþa mõt đêu đó 

tương tự như kết quâ cþa chúng tôi, tác giâ cho 

biết ở nhiệt đû 18-27C, èm đû 79,5%, pha 

trứng, thời gian phát dục kéo dài từ 6-7 ngày 

sâu non tuùi 1 dao đûng từ 8-9 ngày; tuùi 2 dao 

đûng 3-4 ngày; tuùi 3 từ 3-4 ngày; tuùi 4 dao 

đûng từ 4-5 ngày. Pha nhûng kéo dài 5-7 ngày. 

3.2. Ảnh hưởng của các mức nhiệt độ khác 

nhau đến đặc điểm sinh học của mọt đậu đỏ  

* Ảnh hưởng cþa nhiệt đû đến vñng đời cþa 

mõt đêu đó 

Nhiệt đû là yếu tø sinh thái ânh hưởng đến 

sự phát triển cþa côn trùng nói chung và mõt 

đêu đó nòi riêng, chýng töi đã tiến hành theo 

dõi ânh hưởng cþa các mức nhiệt đû đến thời 

gian phát dục các pha cþa mõt đêu đó, kết quâ 

thể hiện ở bâng 2. 

Thời gian phát dục các pha trứng, sâu non, 

nhûng và vñng đời cþa mõt đêu đó nuöi trên đêu 

đó trong khoâng nhiệt đû từ 25-30C đều giâm 

khi nhiệt đû tëng. Ở 25; 27,8 và 30C, thời gian 

phát dục pha trứng læn lượt là 6,72; 6,33 và 4,17 

ngày. Pha sâu non phát triển hoàn toàn bên 

trong hät đêu đó có thời gian phát dục kéo dài 

nhçt, dao đûng từ 13,84-15,13 ngày. Thời gian 

phát dục cþa pha nhûng ở mức nhiệt đû 25; 27,8 

và 30C læn lượt là 6,07; 4,97 và 4,41 ngày. Như 

vêy, vñng đời trung bình cþa mõt đêu đó ngín 

nhçt là 23,64 ngày ở nhiệt đû 30C, tiếp theo ở 

27,8℃ là 26,83 ngày và vñng đời kéo dài nhçt ở 

25℃ là 29,07 ngày. Qua xử lý thøng kê ở tçt câ 

các pha phát dục, nhiệt đû ânh hưởng rõ rệt đến 

sự phát triển cþa mõt đêu đó ở đû tin cêy có ý 

nghïa mức xác xuçt P <0,05. Đøi với pha trứng 

(F = 118,10; df = 2; P <0,0001); pha sâu non 

(F = 8,532; df = 2; P = 0,0004); pha nhûng 

(F = 24,867; df = 2; P <0,0001), vñng đời  

(F = 40,85; df = 2; P <0,0001). Kết quâ cþa 

chýng töi cÿng phü hợp với nghiên cứu cþa 

Adenekan & cs. (2018) về ânh hưởng cþa các 

mức nhiệt đû khác nhau từ 10-40℃ đến thời 

gian phát triển cþa mõt đêu đó nuôi trên hät 

đêu đÿa ở 10; 20; 30 và 40℃, thời gian phát dục 

læn lượt là 38,0; 29,8; 23,1 và 16,2 ngày.  

* Ảnh hưởng cþa nhiệt đû đến thời gian 

søng cþa trưởng thành mõt đêu đó 

Thời gian søng cþa mõt đêu đó kéo dài nhçt 

ở 25C với thời gian søng cþa trưởng thành cái 

và đực læn lượt là 12,21 và 10,85 ngày so với ở 

nhiệt đû 27,8C thời gian søng cþa trưởng thành 

cái và đực là 10,17 và 9,44 ngày (Bâng 3) và ở 

30C thời gian søng trung bình cþa trưởng 

thành cái và đực là 9,5 và 8,77 ngày. Qua phân 

tích cho thçy nhiệt đû có ânh hưởng lớn đến thời 

gian søng cþa câ trưởng thành cái (F = 7,259;  
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df = 2; P = 0,002) và trưởng thành đực  

(F = 4,345; df = 2; P = 0,0198). Chúng tôi nhên 

thçy trưởng thành cái có thời gian søng kéo dài 

hơn so với trưởng thành đực, tuy nhiên qua xử 

lý thøng kê không có sự sai khác. 

Khi nhiệt đû tëng, thời gian søng cþa 

trưởng thành giâm trong nghiên cứu này phù 

hợp với nhên xét cþa Sonali & cs. (2018). 

 Kết quâ nghiên cứu cþa chúng tôi về thời 

gian søng cþa trưởng thành gæn tương tự với 

nghiên cứu cþa Bhubaneshwari & Victoria 

(2014) cho biết thời gian søng cþa trưởng thành 

đực dao đûng từ 10-12 ngày, thời gian søng cþa 

trưởng thành cái dài hơn so với trưởng thành 

đực dao đûng từ 10-14 ngày. 

Thời gian đẻ trứng ở 25C trưởng thành mõt 

đêu đó có thời gian đẻ trứng kéo dài hơn so với ở 

nhiệt đû 30℃. 

Nhðp điệu đẻ trứng cþa mõt đêu đó ở các 

mức nhiệt đû khác nhau (hình 1) cho thçy 

trưởng thành cái bít đæu đẻ trứng từ ngày thứ 

2-3 sau vÿ hòa ở câ 2 mức nhiệt đû 25 và 27,8C. 

Ở nhiệt đû 30C, trưởng thành bít đæu đẻ trứng 

sau vÿ hòa 1-2 ngày, sø trứng đẻ tëng dæn trong 

3 ngày đæu đẻ và đät cao điểm vào ngày thứ 3 

sau khi trưởng thành vÿ hòa. Sø trứng đẻ ở 

ngày thứ 3 cao nhçt đät trung bình là 14,93 

quâ/cái/ngày ở nhiệt đû 30C, ở nhiệt đû 27,8 và 

25C læn lượt là 12,06 và 9,33 quâ/cái/ngày. Từ 

ngày thứ 5 sau vÿ hòa trở đi sø lượng trứng đẻ 

giâm dæn và giâm mänh nhçt vào ngày thứ 10 

với nhiệt đû 25C là 0,67 quâ/ngày, 27,8C là 0,4 

quâ/ngày và ở nhiệt đû 30C là khöng cò trưởng 

thành đẻ trứng. Kết quâ này phù hợp với kết 

quâ cþa Brade & cs. (2014) đã xác đðnh nhðp 

điệu sinh sân cþa mõt đêu đó C. maculatus nuôi 

trên đêu đÿa cho thçy trong 3 ngày đæu từ khi 

mõt bít đæu đẻ trứng đã cò đến 60% tî lệ sø 

lượng trứng được đẻ. 

Bảng 3. Thời gian sống của trưởng thành mọt đậu đỏ ở các mức nhiệt độ khác nhau 

Nhiệt độ (C) 
Thời gian sống trung bình (ngày) 

Trưởng thành cái Trưởng thành đực 

25 12,21
a
 ± 0,57

 
(14) 10,85

a
 ± 0,59 (13) 

27,8 10,17
b
 ± 0,49(12) 9,44

b
 ± 0,42 (16) 

30 9,50
b
 ± 0,51(18) 8,77

b
 ± 0,47(13) 

Ghi chú: Ẩm độ dao động từ 70-75%; Các chữ khác nhau trong cùng một cột biểu diễn sự sai khác có ý 

nghĩa ở mức P <0,05 (Fishe’r PLSD), Số trong ngoặc (…) là số cá thể theo dõi. 
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Hình 1. Nhịp điệu sinh sản của trưởng thành mọt đậu đỏ C. maculatus  

ở các mức nhiệt độ khác nhau 
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Bảng 4. Sức sinh sản của mọt đậu đỏ C. maculatus ở các mức nhiệt độ khác nhau. 

Chỉ tiêu theo dõi 
25°C 27,8

 
°C 30°C 

Dao động Trung bình ± SE Dao động Trung bình ± SE Dao động Trung bình ± SE 

Tổng số trứng đẻ  
(quả/trưởng thành cái) 

18-76 48,93
a
 ± 3,88

 
28-82 54,26

ab
 ± 4,42

 
23-85 64,73

b
 ± 4,47

 
 

Thời gian đẻ trứng 
(ngày) 

4-11 7,67
a 
± 0,45

 
 5-10 6,73

ab
 ± 0,33

 
3-9 6,13

b
 ± 0,38

 
 

Số trứng đẻ ngày 
(quả/ trưởng thành cái/ngày) 

1-14 6,35
a
 ± 0,33 1-19 7,93

b
 ± 0,41

 
1-20 10,59

c
 ± 0,54

 

Ghi chú: Trong cùng một hàng các chữ cái khác nhau chỉ sự sai khác có ý nghĩa P <0,05; n = 20. 

Bảng 5. Sự lựa chọn đẻ trứng của trưởng thành mọt đậu đỏ  

trên các loại đậu khác nhau 

Loại đậu 
Số lượng trứng đẻ (quả/cái/ngày) 

Không lựa chọn Có lựa chọn 

Đậu đen 11,33
ab

 ± 0,67 1,33
b
 ± 0,67 

Đậu đỏ 10,67
ab

 ± 1,76 4,33
a
 ± 0,88 

Đậu trắng 12,67
a
 ± 0,88 5,33

a
 ± 0,88 

Đậu xanh 8,67
b
 ± 0,88 2,67

ab
 ± 0,88 

Ghi chú: Trong cùng một cột các chữ cái khác nhau chỉ sự sai khác có ý nghĩa  

P <0,05 ; Nhiệt độ trung bình: 30,6°C, Ẩm độ: 75,4%.  

* Sức đẻ trứng cþa mõt đêu đó C. maculatus 

ở các mức nhiệt đû khác nhau 

Sức đẻ trứng cþa côn trùng nói chung và 

mõt đêu đó C. maculatus chðu ânh hưởng bởi 

điều kiện nhiệt đû möi trường. Sau khi vÿ hòa, 

trưởng thành cái mõt đêu đó C. maculatus được 

chúng tôi ghép đöi và tiếp tục theo dõi sức sinh 

sân ở điều kiện nhiệt đû 25°C, 27,8°C và 30°C 

(Bâng 4). 

Tùng sø trứng đẻ trung bình cþa mût trưởng 

thành cái ở 3 mức nhiệt đû khác nhau, ở nhiệt 

đû 25°C, sø trứng đẻ ít nhçt đät 48,93 

quâ/trưởng thành cái, ở nhiệt đû 30°C, sø trứng 

đẻ cao nhçt đät 64,73 quâ/trưởng thành cái và 

54,26 quâ/trưởng thành cái ở nhiệt đû 27,8°C. 

Qua xử lý thøng kê chúng tôi thçy có sự sai 

khác cò ý nghïa (F = 3,413; df = 2; P = 0,0423), ở 

nhiệt đû 30°C tùng sø trứng đẻ cao hơn so với 

27,8°C và 25°C. 

Thời gian đẻ trứng trung bình dài nhçt khi 

trưởng thành cái mõt đêu đó ở nhiệt đû 25°C là 

7,67 ngày. Qua xử lý thøng kê chúng tôi thçy có 

sự sai khác về thời gian đẻ trứng ở nhiệt đû 25 

và 30°C, không có sự sai khác về thời gian đẻ 

trứng ở các nhiệt đû 27,8 và 30°C. 

Sø trứng đẻ trung bình trong mût ngày cþa 1 

trưởng thành cái ở nhiệt đû 30°C là cao nhçt, có 

sự sai khác cò ý nghïa với đû tin cêy so với nhiệt 

đû 25°C và 27,8°C (F = 23,598; df = 2; P <0,0001). 

Nghiên cứu cþa chýng töi cÿng phü hợp với 

nhên xét cþa Adenekan & cs. (2018) cho biết ở 

30oC trưởng thành mõt đêu đó đẻ trứng nhiều 

nhçt với sø trứng đẻ trung bình là 46,5 

quâ/trưởng thành cái. Ở nhiệt đû 10, 20 và 40°C, 

sø trứng đẻ læn lượt là 6,3; 10,8 và 39,3 

quâ/trưởng thành cái. 

3.3.Tập tính lựa chọn đẻ trứng của trưởng 

thành mọt đậu đỏ trên một số loại đậu 

Trưởng thành cái mõt đêu đó đẻ trứng trên 

bề mặt hät đêu và có têp tính lựa chõn đẻ trứng, 

nếu lựa chõn không chính xác sẽ ânh hưởng đến 

sự sinh trưởng phát triển và giâm tî lệ søng sót 

cþa thế hệ sau (Baidoo & cs., 2015), chúng tôi 

đã bø trí thí nghiệm với 4 loäi đêu (đêu đen, đêu 

xanh, đêu đó và đêu tríng) với 2 công thức cho 



Hồ Thị Thu Giang, Nguyễn Bích Hoa 

583 

các loäi đêu vào trong 1 hûp và cho trường 

thành 3 ngày sau vÿ hòa đẻ trứng (thí nghiệm 

lựa chõn) và để riêng từng loäi đêu (thí nghiệm 

không lựa chõn) thí nghiệm theo dõi trong 2 

ngày kết quâ thể hiện ở bâng 5. 

Ở thí nghiệm không lựa chõn, trưởng thành 

mõt đêu đó đẻ trứng nhiều nhçt trên đêu tríng 

12,67 quâ/cái/ngày và thçp nhçt là trên đêu 

xanh với sø trứng đẻ là 8,67 quâ/cái/ngày, có sự 

sai khác cò ý nghïa (F = 2,174; df = 3; P = 

0,0368). Trên đêu đen và đêu đó, sø trứng đẻ 

không có sự sai khác so với trứng đẻ trên đêu 

tríng læn lượt là 11,33 và 10,67 quâ/cái/ngày. 

Trong thí nghiệm lựa chõn, trưởng thành mõt 

đêu đó vén ưa thích đẻ trứng nhiều nhçt trên 

đêu tríng (5,33 quâ/cái/ngày), tiếp theo trên 

đêu đó và đêu xanh (4,33 và 2,67 quâ/cái/ngày). 

Trưởng thành mõt đêu đó đẻ trứng ít nhçt trên 

đêu đen (1,33 quâ/cái/ngày), có sự sai khác đáng 

kể với đû tin cêy (F = 4,52; df = 3; P = 0,0391) so 

với sø trứng đẻ trên 3 loäi đêu. Kết quâ cþa 

chúng tôi phù hợp với nhên xét cþa Islam & cs. 

(2009) là trưởng thành mõt đêu đó Calloricius 

maculatus ưa thích đẻ trứng trên đêu gà, đêu 

xanh hơn so với trên đêu đen. Sonali & cs. 

(2018) đã ghi nhên mõt đêu đó ưa thích đẻ 

trứng trên đêu dâi tríng Vigna unguiculata > 

đêu xanh Vigna radiata > đêu gà Cicer 

arietinum > đêu đen Vigna mungo.  

Badoo & cs. (2015) cÿng đã nghiên cứu sự 

lựa chõn đẻ trứng cþa mõt đêu đó trên hät läc có 

mæu síc khác nhau từ kem, đó, xám và màu đen 

thì kết quâ cÿng cho thçy trưởng thành mõt đêu 

đó ưa thích đẻ trứng trên läc màu kem. Tác giâ 

cho rìng chçt tanin chþ yếu ở vó hät, hät läc 

màu đen và đó chứa hàm lượng tanin cao nhçt 

trong khi mức thçp nhçt được tìm thçy trong 

hät màu kem, đ÷ng thời hàm lượng tanin cao 

trong hät làm có thể ânh hưởng đến sự tëng 

trưởng và phát triển cþa côn trùng do không 

kích thích hçp dén tiêu thụ thức ën cþa mõt đêu 

đó. Bên cänh đçy, hõ mõt đêu Bruchidae thường 

đẻ trứng trên bề mặt hät đêu và vó hät đêu 

cứng hay mềm cÿng ânh hưởng đến sâu non nở 

ra đục vó chui vào bên trong hät. Vó hät cþa 

màu kem thường móng hơn so với màu đó và 

đen, bên cänh đçy các loäi hät màu tøi đöi khi 

được bao phþ bởi mäng lưới các đường vân dõc 

và ngang trên vó hät täo nên bề mặt vó hät đêu 

thö hơn nên khöng hçp dén cho trưởng thành đẻ 

trứng so với bề mặt hät màu kem có bề mặt vó 

mðn nhẵn hơn. 

3.4. Ảnh hưởng mật độ sâu non mọt đậu đỏ 

đến hao hụt trọng lượng và tỷ lệ nảy mầm 

của các loại đậu 

Sâu non mõt đêu đó C. maculatus gây häi 

chþ yếu cho đêu bâo quân, làm hao hụt trõng 

lượng cþa hät. Tùy vào sø lượng sâu non trong 

hät mà có khâ nëng gåy ra ânh hưởng khác 

nhau đến hät. Kết quâ từ bâng 6 cho thçy sø 

lượng sâu non khác nhau trên múi hät đêu sẽ 

gây ra hao hụt trõng lượng khác nhau và ở các 

công thức mêt đû sâu non/ hät đêu thì đều có 

trưởng thành vÿ hòa với tî lệ trưởng thành vÿ 

hóa khác nhau. 

Bảng 6. Ảnh hưởng của mật độ sâu non đến thời gian phát triển của mọt đậu  

và hao hụt trọng lượng của hạt đậu đỏ. 

Số sâu non/hạt 
Thời gian phát triển từ trứng đến trưởng thành (ngày) Trọng lượng hao hụt (mg) 

Tỉ lệ vũ hóa 
(%) 

Dao động Trung bình ± SE Dao động Trung bình ± SE 

1 SN 23-31 26,38
a
 ± 0,46

 
2,2-6,4 3,97

a
 ± 0,23

 
72,37  

2 SN 24-30 26,57
a
 ± 0,37

 
6,4-14,2 10,65

b
 ± 0,53

 
64,48 

3 SN 23-31 26,67
a
 ± 0,44

 
4,5-18,7 15,35

c
 ± 0,97

 
56,77 

4 SN 24-31 27,95
b
 ± 0,43

 
5,2-22,3 19,36

d
 ± 1,22

 
43,47 

Ghi chú: Nhiệt độ trung bình: 27,1C; Ẩm độ trung bình: 71,1%; SN: Sâu non. Trong cùng một cột các chữ cái 

khác nhau chỉ sự sai khác có ý nghĩa ở mức xác suất P <0,05. 
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Ở hät đêu có 1 sâu non, tî lệ trưởng thành 

vÿ hòa đät cao nhçt là 72,37%, trõng lượng hao 

hụt là 3,97mg. Ở hät đêu có 2 sâu non, tî lệ vÿ 

hòa đät 64,48%, trõng lượng hao hụt là 

10,65mg. Ở hät đêu có 3 sâu non, tî lệ vÿ hòa 

đät 56,77%, trõng lượng hao hụt là 15,35mg. Ở 

hät đêu có 4 sâu non, tî lệ vÿ hòa thçp nhçt đät 

43,47%, trõng lượng hao hụt là 19,36mg. Khi 

mêt đû såu non tëng dæn từ 1, 2, 3 và 4 sâu 

non/hät thì tî lệ trưởng thành vÿ hòa giâm dæn. 

Mêt đû såu non càng tëng thì trõng lượng hao 

hụt càng tëng. Qua xử lý thøng kê chúng tôi 

thçy có sự sai khác cò ý nghïa ở mức xác suçt  

(df = 3; F = 63,98; P <0,0001) về trõng lượng hao 

hụt hät đêu đó do mêt đû sâu non khác nhau 

gây ra. 

Kết quâ cþa chýng töi cÿng phü hợp với 

nghiên cứu cþa Charles & cs. (2010) khi mêt đû 

såu non tëng từ 1, 2, 3 và 4 con/hät đêu đÿa thì 

trõng lượng hao hụt cÿng tëng læn lượt là 16,0; 

30,8; 47,2 và 61,0mg. Tî lệ hao hụt trõng lượng 

cÿng tëng læn lượt là 6,7; 13,2; 19,6 và 25,2%.Tî 

lệ trưởng thành vÿ hòa giâm khi có nhiều sâu 

non/hät đêu cÿng phü hợp với nhên xét cþa 

Umeozor (2005) khi tëng mêt đû såu non đã xây 

ra cänh tranh, từ đò ânh hưởng đến tî lệ chết cþa 

sâu non, thời gian phát triển. Thời gian phát 

triển từ trứng đến trưởng thành vÿ hòa cþa mõt 

đêu đó täi các mêt đû sâu non từ 1-4 sâu non/1 

hät đêu dao đûng từ 26,38-27,95 ngày. Qua xử lý 

thøng kê, chúng tôi thçy không có sự sai khác ở 

mức xác suçt P >0,05 khi mêt đû sâu non từ 1-3 

sâu non/1hät đêu nhưng khi mêt đû sâu non 4 

con/1 hät đêu thì thời gian phát triển từ trứng 

đến trưởng thành là 27,95 ngày, ngín nhçt là ở 

mêt đû 1SN/1 hät là 26,38 ngày. 

Các hät đêu sau khi được lây nhiễm ở các 

mêt đû sâu non khác nhau sau 2 tuæn được đem 

gieo để so sánh tî lệ nây mæm giữa các công thức 

thí nghiệm và 2 đøi chứng. Kết quâ được thể 

hiện ở bâng 7. Chúng tôi nhên thçy, với sâu 

non mêt đû 3, 4 con sâu non/hät sau khi gieo 

thì hät không nây mæm và tî lệ nây mæm đät 

thçp. Ở mêt đû 2 con/hät, tî lệ nây mæm là 

16,67% và ở mêt đû 1 con/hät tî lệ nây mæm là 

53,33%. Trong khi đò, đøi chứng không có mõt 

tî lệ nây mæm đät 93,33% và khi hät bð xây xát 

vó bên ngoài 5% trên bề mặt hät tî lệ nây mæm 

chî đät 86,67%. Kết quâ cþa chýng töi cÿng 

giøng với nhên xét cþa Charles & cs. (2010) cho 

biết, khi hät đêu bð nhiễm mõt, tî lệ nây mæm 

đät 71% trong khi đøi chứng không bð mõt, thì 

tî lệ nây mæm đät 92% và mêt đû mõt tëng thì 

tî lệ nây mæm cþa hät đêu cÿng giâm. Qua thí 

nghiệm cho thçy, việc làm säch hät giøng đêu 

đó khi đòng gòi và bâo quân là rçt quan trõng, 

quyết đðnh tới chçt lượng nây mæm cþa hät. 

Nếu trong lô hät giøng xuçt hiện mõt đêu đó 

thì sau 1 vñng đời phát triển cþa mõt đêu đó, tî 

lệ nây mæm cþa lô hät giøng sẽ giâm rçt nhanh 

do mõt đêu đó gây häi. 

4. KẾT LUẬN 

Mõt đêu đó có 4 pha phát triển trứng được 

đẻ trên bề mặt hät đêu, sâu non nở ra đục vó 

đêu chui vào bên trong hät và sâu non có 4 tuùi. 

Hóa nhûng bên trong hät đêu. Trưởng thành vÿ 

hóa chui qua vó hät đêu. 

Bảng 7. Ảnh hưởng của mật độ sâu non mọt đậu đỏ C. maculatus gây hại  

đến tỷ lệ nảy mầm của đậu đỏ 

Mật độ sâu non (con/1 hạt) Tổng số hạt đậu thí nghiệm (hạt) Số hạt nảy mầm (hạt) Tỷ lệ nảy mầm (%) 

1 sâu non 30 16 53,33 

2 sâu non 30 5 16,67 

3 sâu non 30 0 0 

4 sâu non 30 0 0 

ĐC 1 (không có mọt) 30 28 93,33 

ĐC 2 (tạo vết xước nhân tạo 5% bề mặt hạt đậu) 30 26 86,67 

Ghi chú: Nhiệt độ trung bình: 28,1C; Ẩm độ trung bình: 70%. 
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Nhiệt đû ânh hưởng đến sự phát triển cþa 

mõt đêu đó ở nhiệt đû 25; 27,8 và 30C; vñng đời 

læn lượt là 29,07; 26,83 và 23,64 ngày. Theo chiều 

tëng nhiệt đû từ 25-30C thời gian søng cþa 

trưởng thành giâm. Thời gian søng cþa trưởng 

thành đực dao đûng từ 8,77-10,85 ngày, thời gian 

søng cþa trưởng thành cái dài hơn so với trưởng 

thành đực dao đûng từ 9,50-12,21 ngày.  

Tùng sø trứng đẻ trung bình cþa mût trưởng 

thành cái mõt đêu đó ở nhiệt đû 30C là cao 

nhçt 64,73 quâ và ở nhiệt đû 25C sø trứng đẻ ít 

nhçt đät là 48,93 quâ/trưởng thành cái. Trưởng 

thành cái đẻ sø lượng trứng têp trung cao nhçt 

vào 3 ngày đæu đẻ trứng.  

Trưởng thành mõt đêu đó ưa thích đẻ trứng 

trên hät đêu tríng ở điều kiện lựa chõn và 

không lựa chõn ký chþ/ 

Khi mêt đû såu non tëng từ 1, 2, 3 và 4 

con/hät đêu đó thì trõng lượng hao hụt cÿng tëng 

læn lượt là 3,97; 10,65; 15,35 và 19,36 (mg). Tî lệ 

vÿ hòa trưởng thành cþa mõt đêu đó giâm khi 

mêt đû sâu non/1 hät tëng. Tî lệ nây mæm cþa 

hät giâm khi mêt đû såu non tëng từ 1-4 con/hät 

so với đøi chứng không có mõt gây häi và täo vết 

xước nhân täo 5% trên bề mặt hät đêu. 
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