
A gyapottok-bagolylepke (Helicoverpa
armigera Hbn.) XX. század végi, elsô tömeges
kárpát-medencei megjelenését követôen, napja-
inkra a magyarországi kukoricatermelés egyik
legfontosabb kártevôjévé vált. A pontomedi-
terrán elemként nyilvántartott faj korábban fa-
kultatív vándorként 16–17 évenként jelent meg
Magyarországon (Bezsilla 1951, Tripathi és
Singh 1991, Vojnits 1966). Majd 1993-tól szin-
te minden évben megtalálható volt. Az utóbbi
években megfigyelt késô tavaszi, kora nyári
megjelenése, illetve a 2003-ban tapasztalt pél-
dátlan felszaporodása már a sikeres hazai áttele-
lés jelenségét bizonyítja (Szeôke 2001, 2003).
Polifág kártevôként több szántóföldi és ker-

tészeti kultúrában okoz érzékeny kárt, elsôsor-

ban a növény generatív részeinek megtámadásá-
val (Dömötör 2003, Leskó és Szabóky 2003,
Molnár 1997, Szeôke és Vollár 2003). Károsítá-
sa kukoricában elsôsorban a címer és a csô sze-
meinek rágásában jelentkezik (Zareczky és
Vörös 1994). Jelenlétérôl egyértelmûen árulko-
dik jellegzetes rágcsáléka, illetve a kialakított
kárt súlyosbító nekrotróf mikrogombák megje-
lenése (Horváth és Fischl 1996). Az okozott kár-
tétel mértéke elsôsorban csemege- és hibridku-
korica-elôállításban lépi túl a gazdasági küszöb
értékét, amely indokolttá teszi az ellene történô
inszekticedes permetezéseket (Szeôke és
Dulinafka 1987, Vági 2005). Intenzív kukorica-
termesztésben kártételének kiküszöbölésére dol-
gozták ki a csepegtetô öntözôberendezésen ke-
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Vizsgálataimat a gyapottok-bagolylepke (Helicoverpa armigera Hbn.) különbözô tenyészidejû
kukoricahibrideken okozott kártételének mind pontosabb megismerése késztette. Ezért rajzásmegfi-
gyelésre alapozott szabadföldi kárfelvételezéseket hajtottam végre Igal (Somogy megye) és Kazsok
(Somogy megye) települések közötti, 29,2 ha-os szántón, 2008 augusztus végén. A különbözô érés-
csoportú kukoricahibridek (igen korai, korai, középkorai, középérésû) állományában fertôzöttség-,
és a begyûjtött csövek segítségével termésveszteség-vizsgálatokat végeztem. A tenyészidôszak és a
kialakított kár kapcsolatát varianciaanalízissel statisztikailag vizsgáltam. Az alapvetô beltartalmi
paraméterek (nyersfehérje, nyerszsír, keményítô) károsodás hatására történô mennyiségi változásá-
nak megismerésére a begyûjtött mintákat analitikai laboratóriumban vizsgáltattam.

Vizsgálati eredményeim igazolták a kukorica tenyészidôszakának hosszabbodásával, a fertôzött-
ségi százalék (igen korai: 8,66%, középérésû: 15,33%), a cm2-enkénti felületkárosodás (P=0,026)
és a kalkulált szemtömegveszteség (P=0,014) szignifikáns emelkedését. A károsítás hatására a ko-
rábbi hibrideken igazoltam a kényszerérés jelenségét. A beltartalmi paraméterek közül a keményítô
és a nyerszsír szárazanyag-tartalomhoz viszonyított százalékos csökkenését (átlagos csökkenés: ke-
ményítô: 1,72; nyerszsír: 0,26), a tenyészidôszak hosszabbodásával pedig a keményítô hektáronkénti
veszteségének növekedését regisztráltam (keményítôveszteség 1 hektárra: igen korai: 1,54%, közép-
érésû: 2,72%). A nyersfehérje-tartalom károsítás hatására történô mennyiségi növekedését is meg-
figyeltem, amelyet a biotikus stresszhatásra bekövetkezô élettani reakcióval magyarázunk.



resztüli, ún. „investigation” technológiáját (Job-
bágy és mtsai 2002).
Bár a védekezés elsôsorban az említett ága-

zatokban indokolt, a kár mértéke árukukorica-
elôállításban is tetemes lehet (Zareczky és Vö-
rös 1994). A világ több pontján vizsgálták a
gyapottok-bagolylepke árukukoricában okozott
kártételét és kártételének csökkentését célzó ag-
rotechnikai (Litsinger és mtsai 2007, Widstrom
1969) és peszticides védekezési (Hamilton és
Muirhead 1981, Han és mtsai 1999) lehetôsége-
ket. Elsôsorban, azonban az amerikai kukorica-
bogár (Diabrotica virgifera virgifera LeConte)
ellen történô állományvédekezésektôl várható a
kártevô populáció gyérítése (Koncz és Lajos
2008).
E tanulmányban egy eredményes agrotech-

nikai védekezés megvalósításához kívánok hoz-
zájárulni úgy, hogy feltárjam egy adott évben a
gyapottok-bagolylepke különbözô tenyészidejû
hibridekben okozott kártételét.

Anyag és módszer

A gyapottok-bagolylepke különbözô te-
nyészidejû kukoricák állományában okozott kár-
tételének megállapítására szántóföldi felvétele-
zéseket végeztünk Igal (Somogy megye) és
Kazsok (Somogy megye) települések között ta-
lálható szántón (jellemzôi: egybefüggô 29,2
hektár, középkötött barna erdôtalaj, 21 AK).
A területre ôszibúza-elôvetemény után 2008. áp-
rilis 25-én egy nemzetközi vetômag-nemesítô
négy különbözô éréscsoportba tartozó kukorica
hibridjét vetették (12 sor/hibrid). A felvételezés
során vizsgált éréscsoportok: 1. FAO 280, igen
korai éréscsoport (FAO 200–290); 2. FAO 360,
korai éréscsoport (FAO 300–399); 3. FAO 440, kö-
zépkorai éréscsoport (FAO 400–499); 4. FAO 510,
középérésû éréscsoport (FAO 500–599). A hektá-
ronként elvetett 74 000 vetômagból a vizsgálat
idôszakában 68 000 termôtövet regisztráltunk hib-
ridenként. A megfelelô idôben elvégzett talaj-elô-
készítési munkálatok után, talajvizsgálatokon ala-
puló mûtrágya-kijuttatás történt. A kukoricában
inszekticides állománypermetezés nem volt.
A gyapottok-bagolylepke 2008. évi rajzás-

megfigyelésére varsás feromoncsapdákat [Csa-

lomon® VARL+ (NKI)] helyeztünk ki, amely-
nek fogásadatait heti rendszerességgel rögzítet-
tük. Dömötör és mtsai (2002) rajzásmegfigyelé-
seire alapozva, a csôképzôdést idôszakában a
rajzáscsúcsot követô egy héten belül elvégeztük
a szántóföldi kárfelvételezést. A fertôzöttség
megállapítására hibridenként 150–150 növényt
vizsgáltunk meg (2008. 08. 27-én). A növé-
nyenkénti és a hektáronkénti termésveszteség
megállapítására éréscsoportonként 20 egészsé-
ges és 20 károsított csövet törtünk le random
módon (2008. 08. 28-án). Megmértük a begyûj-
tött csövek össz- és szemtömegét, majd kiszá-
moltuk a csutkatömegeket és a szem-csutka ará-
nyokat (szemtömeg/csutkatömeg). Variancia-
analízissel (one-way anova) vizsgáltuk a szemek
víztartalma és a csövek cm2-enkénti károsodása,
a károsított csövek „kalkulált” tömegvesztesége
(k) [k = felületi kár (cm2-ben)×kukoricaszemek
egy cm2-re esô tömege (g) hibridenként], és a
szem-csutka aránya közötti statisztikai kapcso-
latot SPSS 11.5 for Windows program segítsé-
gével (P=5%). A lemorzsolt csövekbôl egyen-
ként 0,5 kg-os mintákat képeztünk. A Magyar
Szabvány (1977, 1978, 1981) elôírásai szerint a
Kaposvári Egyetem Kémiai-Biokémiai Tanszék
analitikai laboratóriumában meghatároztattuk a
minták beltartalmi paramétereit [szárazanyag,
víz (MSZ 6830/3-77), nyersfehérje (MSZ
6830/4-77), nyerszsír (MSZ 6830/6-78), kemé-
nyítô (MSZ 6830/6-77)], és megnéztük az eset-
legesen bekövetkezô változásokat, kiszámoltuk
az értékmérôk hektáronkénti csökkenését.

Eredmények

A rajzásfelvételezés eredménye

Az 1. ábrán látható a területen feromon-
csapdával megfigyelt gyapottok-bagolylepke raj-
zása. A lepke 2008-as nagy egyedszámú fellépé-
sét a feromoncsapda fogásadatsora híven tükrö-
zi. Az évente megjelenô három nemzedék fellé-
pése jól látható. Egyedszám tekintetében viszont
az elsô két nemzedék jóval elmarad a nyár végi
nemzedékhez képest. Ez a nyárvégi rajzáscsúcs
magyarázatul szolgálhat a kukorica-csôérés idô-
szakában tapasztalt kártételek kialakulására.
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A károsításvizsgálatok eredményei

A különbözô tenyészidejû kukoricahibridek
gyapottokbagolylepke-fertôzöttség felmérésé-
nek eredménye az elôzetes várakozásoknak
megfelelôen alakult. A fertôzöttségi százalék a
tenyészidôszak hosszabbodásával, ha kismér-
tékben is, de emelkedett (1. táblázat).
A csövek cm2-ben

mért károsodása alapján
is a középérésû kukori-
cacsövek átlaga mutat-
kozott a legnagyobbnak
(14,7%-kal nagyobb fe-
lületkárosodás, mint a
következô korai érés-
csoportba tartozó hibrid-
ben). E mutató vizsgála-
ta, azonban csak felüle-
tes képet adhat a kiala-
kított kárról, mivel fi-
gyelmen kívül hagyja az
egyes hibridek fajlagos
szemtömegét, szárazanyag- és beltartalmi
mutatóit.
A csô és csôösszetevôk tömegvizsgálatával

már részletesebb képet kaphatunk a gyapottok-
bagolylepke károsításáról (2. ábra). Látható,
hogy az éréscsoportoktól függetlenül a rovar

mérhetô kárt okozott a
vizsgált hibridekben
2008-ban. A legnagyobb
abszolút és százalékos
csô-, szem-, csutkatömeg-
csökkenést a középérésû
(FAO 510) kukorica-
hibridben regisztráltam.
A csaknem 16%-os átlag
szemtömegcsökkenés
tetemesnek mondható.
Legkisebb károsodást az
igen korai éréscsoportba
tartozó hibrid (FAO 280)
szenvedte el, bár százalé-
kos szemtömegcsökkenés
itt sem sokkal marad el a
hosszabb tenyészidejû hib-
ridekétôl. Érdekes, hogy a

korai hibrid (FAO 360) százalékos tömegcsök-
kenései nagyobbnak mutatkoztak, mint közép-
korai hibrid (FAO 440) hasonló adatai. A vizs-
gált hibridekben átlagosan 12,03%-os csutkatö-
meg-csökkenés is megfigyelhetô.
A szem-csutka arányok egy kivétellel a ká-

rosítás hatására csökkentek (legjobban a FAO
280-as hibridben), s éréscsoporttól függetlenül

tág határok között mozogtak. A varianciaanalí-
zis egyértelmûen igazolta a kukoricahibridek
növekvô víztartalma (kukorica-éréscsoportok)
és a cm2-enkénti csôkárosodás-, a „kalkulált”
tömegvesztés emelkedése és a szem-csutka
arányok megváltozása közötti statisztikailag
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1. ábra. A gyapottok-bagolylepke feromoncsapdával megfigyelt rajzása
2008-ban, Igal és Kazsok települések között található kukoricatáblában
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1. táblázat

A különbözô tenyészidejû kukoricahibridek állományának
gyapottokbagolylepke-fertôzöttsége és a károsított csövek átlag-
károsodása cm2-ben

FAO 280 FAO 360 FAO 440 FAO 510
igen korai korai középkorai középérésû

(FAO 200–299) (FAO 300–399) (FAO 400–499) (FAO 500–599)

Fertôzöttségi % 8,66 13,33 14,66 15,33

Átlagkáro-
sodás (cm2) 2,29 2,90 2,55 3,40

Szórás 0,71 1,04 0,83 0,87



szignifikáns kapcsolatokat (2. táblázat).A káro-
sított csövek szemtömege is szignifikánsan ösz-
szefüggött a különbözô éréscsoportok víztarta-
lom- mennyiségével, ez azonban a hibridekben
rejlô genetikai adottságokkal is magyarázható.
A 3. táblázatban látható a különbözô hibri-

deken mért beltartalmi értékvesztés mértéke.

Az igen korai és a korai éréscsoportban regiszt-
rálható volt a százalékos vízvesztés. Látható,
hogy a károsítás hatására csökkent az értékmé-
rôk mennyisége (legjelentôsebben a „károsított
szemeket” tartalmazó mintában). Ez alól a
nyersfehérje-tartalom változása jelent kivételt.
Érdekes módon négy mintában is a károsított

csövek szemeinek nyersfe-
hérje-tartalom emelkedése
figyelhetô meg. Különösen
feltûnô az emelkedés a
„károsított szemeket” tar-
talmazó mintában.A hibri-
dek között a beltartalmi ér-
tékvesztésében fellépô
esetleges emelkedô vagy
csökkenô tendencia nem
rajzolódik ki világosan.
A különbözô hibridek-

ben bekövetkezô szem-
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2. táblázat

A szemek százalékos víztartalma és a cm2-enkénti csôkárosodás,
a károsított csövek „kalkulált” tömegvesztése, szem-csutka aránya,
és a károsított csövek szemtömege közötti statisztikai összefüggések
(P≤0,05)

Csôkárosodás Károsított Károsított Károsított
cm2-ben csövek csövek csövek

„kalkulált” szem-csutka szemtömege
tömeg- aránya

vesztesége

Szemek
víztartalma sig.=0,026 sig.=0,014 sig.=0,001 sig.=0,048

2. ábra. A különbözô tenyészidejû kukoricahibridek egészséges és gyapottok-bagolylepke által károsított
csöveinek tömeg- és szem-csutka arány átlagai (víz%)
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g % g % g % g %

Csôtömeg          –34,2 12,82 –45,4 14,9 –42,45 13,99 -48,4 15,12 

Szemtömeg –30,4 14,19 –35,2 14,68 –35,88 14,03 -42,3 15,8 

Csutkatömeg –3,70 7,04 –10,2 15,71 –6,57 13,74 -6,1 11,64 

egészséges károsított egészséges  károsított    egészsé  ges károsított   egészséges   károsított Szem-csutka 
arány  4,14 3,85 3,69            3,73             5,34            5,32              5,10            4,86 

Különbözet – 0,29 (7,004%) 0,04 (1,08%)                  – 0,02 (0,37%) –0,24 (4,7%) 
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veszteség és beltartalmi értékvesztés mértéke,
tendenciája a veszteségek egy hektárra vonat-
koztatott számszerûsítésekor már jobban érzé-
kelhetô (4. táblázat). Látható, hogy a szemvesz-
teség mértéke a tenyészidô elhúzódásával emel-
kedik. Ugyanez a trend említhetô a nyersfehér-
je- és a keményítôvesztés százalékos értékei ese-
tében is. A nyerszsírveszteség mértéke nem függ
össze ilyen egyértelmûen a tenyészidôszakkal.

Következtetés

A középérésû hibrid nagyobb cm2-enkénti
károsodása, a tenyészidôszak hosszabbodásával
emelkedô fertôzöttségi százalék, illetve csô- és
szemtömeg-csökkenés a növény életciklusával
magyarázható. Az augusztusban még intenzív
anyagcseréjû, nagyobb habitusú növények, na-
gyobb víztartalmú csövek optimálisabb feltéte-
leket teremtenek a fejlôdô lárvák számára (Ve-
res és mtsai 2004,). Ez egybevág Szeôke 2007-
es tudósításával is, mely szerint a kellôen puha,
nedves kukoricacsô szemtermése az optimális a
táplálkozó lárva számára. Sajnos, azonban a te-

nyészidôszak megválasztására vonatkozó tech-
nológiai javaslat a lepke diszperzív, vagilis jel-
legébôl adódóan nem adható.
A csutkakártétel értékei egyértelmûen mu-

tatják, hogy a gyapottok-bagolylepke a szemek
megrágása mellett, jelentôs mértékben kárt tesz
a kukorica virágzati tengelyében is.
A szem-csutka arányok változásából arra kö-

vetkeztethetünk, hogy egy közvetlenül a genera-
tív részt támadó kártevô rovar esetében a káro-
sított növény nem tudja a virágzati tengely
(csutka) kialakításának hátrányára a teljes értékû
szemek képzésére helyezni a súlyt. Ellentétben
az amerikai kukoricabogár és a kukoricamoly
lárvakártételével, ahol a károsítás hatására je-
lentôs szem-csutka aránynövekedés volt megfi-
gyelhetô (Keszthelyi és Takács 2002; Keszthe-
lyi és mtsai 2007). Ezt a támadás helye is ma-
gyarázhatja, mivel a szemeket ért hirtelen és
gyors veszteséget a növény nem képes pótolni.
Emellett a biotikus stressz a növény vegetációs
ciklusának végén jelentkezik, így a megfelelô
élettani válasz a lelassult vagy leállt élettevé-
kenységek miatt elmarad.
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3. táblázat

A különbözô tenyészidejû kukoricahibridek szárazanyag-, víz- és beltartalmi értékmérôinek
alakulása a gyapottok-bagolylepke kártétele következtében

Szárazanyag Víz Nyersfehérje Nyerszsír Keményítô
% % % % %

FAO 280 egészséges csövek 70,7 29,3 6,5 3,3 48,9

igen korai károsított csövek 73,4 26,6 6,9 2,8 47,5

(FAO 200–299) eltérés iránya ▼ ▼ ▼

FAO 360 egészséges csövek 63,8 36,2 6,5 2,6 47,5

korai károsított csövek 64,9 35,1 6,6 2,5 45,9

(FAO 300–399) eltérés iránya ▼ ▼ ▼

FAO 440 egészséges csövek 65,0 35,0 5,2 2,8 49,4

középkorai károsított csövek 63,7 36,3 5,3 2,6 46,6

(FAO 400–499) eltérés iránya ▼ ▼ ▼

FAO 510 egészséges csövek 61,8 38,2 5,7 2,6 46,5

középérésû károsított csövek 61,5 38,5 5,7 2,6 45,4

(FAO 500-599) eltérés iránya ▼ = = ▼

Csak károsított szemek (FAO 440) 65,1 34,9 7,4 2,4 44,7

Magyarázat: ▼= csökkenés az egészségeshez képest; = emelkedés az egészségeshez képest; =nem történt
változás



A beltartalmi vizsgálatok során tapasztalt
vízvesztés igazolta a korábbi éréscsoportba
tartozó hibridek károsítás hatására bekövetke-
zô kényszerérésének jelenségét. A középkorai
és a középérésû hibridek intenzívebb élet-
mûködésébôl adódóan ez a tendencia már nem
figyelhetô meg. Vizsgálataink szerint – bár a
rágás közvetlenül a csô egy részét érinti
csupán – a károsítás hatására egyértelmûen
csökken a termény nyerszsír- és keményítô-
tartalma.
A biotikus stresszhatásra viszont a növény

megnöveli proteintartalmát. Több tanulmány
foglalkozik a stresszfehérjék szintézisével,
amely a legkülönbözôbb sejtkárosító ingerek ha-
tására bekövetkezik (Blackmer és Byrne 1999,
Csermely 2000). A legtöbb károsító hatásra
adott sejtes válasz során a stresszfehérjék ter-
melése fokozódik, s közben a többi fehérje kép-
zôdése leáll (Csermely 2000). E jelenség egy-
értelmû tisztázása azonban további növényélet-
tani vizsgálatokat tesz szükségessé. További kér-
désként vetôdhet fel, hogy a beltartalmi anyagok
mennyiségi átrendezôdésének hátterében mek-
kora szerepet vállalnak a megtelepedô nekrotróf
mikrogombák.

Az augusztus végi száraz, arid klíma véle-
ményünk szerint nem kedvezett a kártevô
egyedfejlôdésének, az adott mikroklíma nem
adott megfelelô hátteret a lárvák fejlôdéséhez,
táplálkozásához. A tenyészidôszak emelkedésé-
vel viszont egyértelmû a szem- és a beltartalmi
értékmérôk hektáronkénti abszolút veszteségé-
nek növekedése. A károsítás növekedésével pe-
dig a károk százalékos növekedése is valószínû-
síthetô.
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4. táblázat

A gyapottok-bagolylepke által okozott egy hektárra vonatkoztatott bruttó szemveszteség
és a szárazanyagra korrigált beltartalmi értékvesztés különbözô tenyészidejû kukoricahibridekben

Szem-
tömeg

Nyersfehérje % Nyerszsír % Keményítô %

a b c a b c a b c

FAO 280 kg –179,01 –8,22 3,18 –5,04 –4,17 –3,97 –8,14 –61,88 –11,12 –73
igen korai veszteség

(FAO 200–299) % –1,23 0,79 2,54 1,54

FAO 360 kg 319,06 –13,23 1,20 –12,03 –5,29 –1,20 –6,49 –96,69 –19,25 –115,94
korai veszteség

(FAO 300–399) % 1,95 1,78 2,40 2,34

FAO 440 kg 357,36 –12,07 1,39 –10,68 –6,50 –2,79 –9,29 –114,74 –39,06 –153,8
középkorai veszteség

(FAO 400–499) % 2,05 2,01 2,92 2,55

FAO 510 kg 440,95 –15,53 – –15,53 –7,08 – –7,08 –126,71 –15,89 –142,60
középérésû veszteség

(FAO 500-599) % 2,42 2,42 2,42 2,72

Magyarázat: a = fertôzöttségbôl adódó veszteség, b = csôtömegcsökkenésbôl adódó veszteség, c = összes veszteség.
A csôtömegcsökkenésbôl adódó veszteség kalkulációjának alapjául az egészséges szemek beltartalmi adatai szolgáltak. A szá-
zalékos veszteség adatok az összes veszteségre vonatkoznak.
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THE EFFECT OF INJURY BY COTTON BOLLWORM (HELICOVERPA ARMIGERA HBN.)
ON THE CHANGES IN MASSAND CHEMICAL COMPOUND OF MAIZE HYBRIDS
OF DIFFERENT MATURITY GROUPS

S. Keszthelyi
University of Kaposvár, Faculty of Animal Science, 7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.

We conducted studies in order to obtain more knowledge on the damage caused by cotton boll-
worm (Helicoverpa armigera Hbn.) in maize hybrids of different maturity groups. We recorded in-
juries by the pest based on observations of the seasonal flight in a field of 29.2 ha between the lo-
calities Igal and Kazsok (in county Somogy) in late August of 2008. Collecting ears, we carried out
infestation and yield loss trials in maize hybrids of different maturity groups (very early, early, mid-
early and midseason). Variance analysis was used to reveal and statistically express the relationship
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between the season length and the provoked damage. We submitted the collected samples to labora-
tory analysis to obtain information on the quantitative changes in the primary dry matter parameters
(raw protein, raw fat and starch) caused by the pest injury.
The results confirmed the significant increase, by the season length of maize, of infestation lev-

el (very early: 8.66%, midseason: 15.33%), specific area (cm2) damage (P=0.026) and calculated
grain weight loss (P=0.014). Forced maturity provoked by the injury was confirmed for earlier hy-
brids. In terms of chemical compounds, a relative decrease of starch and raw fat content (average de-
crease for starch: 1.72%; raw fat: 0.26%) and a loss of starch per hectare (very early: 1.54%, mid-
season: 2.72%) were recorded as season length increased. However, raw protein content was higher
due to pest damage that could be attributed to a physiological response to biotic stresses.

Érkezett: 2008. november 10.
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