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HOẠT TÍNH TRỪ SÂU KHOANG (SPODOPTERA LITURA FABRICIUS)
CỦA TINH DẦU TỪ CÂY CÚC BÒ (WEDELIA TRILOBATA (L.) HITCHC.)
Ở BÌNH DƢƠNG
Trần Thanh Hùng, Nguyễn Thị Thanh Thảo
Trường Đại học Thủ Dầu Một
Cúc bò (Wedelia trilobata (L.) Hitchc.) được xếp vào danh sách 100 loài ngoại lai xâm lấn
nguy hiểm nhất thế giới (Lowe et al., 2000). Ở Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2013) đã xếp loài thực vật này vào danh mục các loài có
nguy cơ xâm hại. Tuy nhiên, Cúc bò là một loài cây cảnh được ưa chuộng và được trồng ở
nhiều nơi. Điều này đã tạo điều kiện cho Cúc bò xuất hiện trong môi trường tự nhiên (Lê Huy
Bá, 2010; Trần Thanh Hùng, 2014).
Một trong những giải pháp kiểm soát các loài thực vật ngoại lai xâm lấn là khai thác giá trị
sử dụng của chúng phục vụ cho đời sống con người ―biến nguy cơ thành tài nguyên‖. Những
nghiên cứu trước cho thấy Cúc bò (Wedelia trilobata (L.) Hitchc.) là loài thực vật chứa tinh dầu
với những thành phần có hoạt tính sinh học cao (Li et al., 2012; Khater & El-Shafiey, 2015).
Tinh dầu của loài thực vật này biểu hiện độc tính cao đối với ấu trùng của loài Mọt lúa mì
(Tribolium castaneum) (Khater & El-Shafiey, 2015). Điều này cho thấy tiềm năng của việc sử
dụng tinh dầu Cúc bò trong việc quản lí côn trùng gây hại.
Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành khảo sát hoạt tính trừ sâu của tinh dầu Cúc bò
(Wedelia trilobata (L.) Hitchc.) đối với loài sâu khoang (Spodoptera litura Fabricius) từ đó góp
phần vào việc làm giảm tổn thất do sâu khoang mang lại cho cây trồng và ngăn chặn sự xâm lấn
của Cúc bò đối với các hệ sinh thái tự nhiên.
I. VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1. Vật liệu
Cúc bò (Wedelia trilobata (L.) Hitchc.) thuộc chi Wedelia, họ Cúc (Asteraceae), bộ Cúc
(Asterales), lớp Hai lá mầm (Dicotyledonae).
Sâu khoang (Spodoptera litura Fabricius) thuộc giống Spodoptera, họ Bướm đục thân
(Noctuidae), bộ Cánh vảy (Lepidoptera).
2. Phƣơng pháp nghiên cứu
Cúc bò (Wedelia trilobata (L.) Hitchc.) được thu mẫu ở thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh
Bình Dương. Nguyên liệu dùng để chiết xuất tinh dầu gồm thân và lá tươi của những cây
Cúc bò trưởng thành. Tinh dầu được chiết xuất theo phương pháp lôi cuốn tinh dầu bằng hơi
nước sử dụng bộ thiết bị chưng cất tinh dầu nhẹ hơn nước Clevenger Apparatus.
Sâu khoang (Spodoptera litura Fabricius)được thu thập từ các ruộng rau của người dân và
được nuôi trong điều kiện phòng thí nghiệm với thức ăn là lá khoai lang (Ipomoea batatas).
Sau khi ấu trùng hóa nhộng và phát triển thành bướm, chúng được chuyển vào trong lồng có
sẵn các cây khoai lang và được nuôi bằng dung dịch đường 10% (Srisukchayakul et al.,
2005). Khi trứng nở, ấu trùng sẽ được chuyển vào nuôi trong hộp nuôi sâu cho tới khi đạt
đến tuổi 3.
Các công thức khảo sát độc tính của tinh dầu đối với ấu trùng sâu khoang tuổi 3. Đối
chứng sử dụng nước cất. Các công thức sử dụng tinh dầu pha trong acetone với nồng độ
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tăng dần từ 0 - 40% (v/v). Dung dịch tinh dầu hoặc nước cất được xử lý trực tiếp lên da lưng
của ấu trùng sâu khoang (Loh et al., 2011). Sau khi xử lý, các ấu trùng của mỗi công thức
và đối chứng được chuyển vào các hộp nhựa có đường kính 15 cm, được che bởi 1 lớp vải
màn thay cho nắp hộp và được bổ sung thức ăn tự nhiên (lá khoai lang) (Loh et al., 2011).
Số cá thể ấu trùng được xử lý ở mỗi công thức là 10 con. Mỗi công thức được lặp lại 3 lần.
Theo dõi và tính tỷ lệ sâu chết sau 4, 12, 24, 36 và 48 giờ. Hiệu lực diệt sâu được điều chỉnh
theo công thức Abbott.
Sâu khoang còn sống sót ở các công thức khảo sát được tách ra nuôi riêng biệt. Thức ăn
và bông giữ ẩm được thay hằng ngày. Tỉ lệ hóa nhộng và vũ hóa ở các nghiệm thức được
ghi nhận.
Khảo sát hoạt tính gây ngán ăn của tinh dầu dựa theo phương pháp của Koul (1987),
Loh et al. (2011), Baskar et al. (2011), Nguyễn Ngọc Bảo Châu và cs. (2016). Các đĩa lá
đường kính 1,5cm được ngâm trong mỗi dung dịch với nồng độ tinh dầu khác nhau 0 - 2,5% pha
trong nước cất chứa 0,5% Tween 20. Công thức đối chứng sử dụng nước cất. Thời gian ngâm
mẫu trong các dung dịch khoảng 1 phút. Sau đó, các đĩa lá được để khô ở nhiệt độ phòng khoảng
5 phút và được đặt vào trong hộp nhựa đường kính 15 cm đã có lót miếng giấy lọc đã thấm ướt.
Mỗi công thức được đặt vào 10 đĩa lá thấm dịch xử lý đối với thí nghiệm gây ngán ăn không
chọn lọc. Đối với thí nghiệm ngán ăn có chọn lọc, 5 đĩa lá thấm dịch xử lý được xếp xen kẽ với
5 đĩa lá ngâm trong nước cất. Một ấu trùng tuổi 3 được đặt vào trong mỗi hộp. Hộp nhựa được
che lại bởi 1 lớp vải mùng. Thí nghiệm được lặp lại 3 lần. Khối lượng lá bị tiêu thụ ở các nghiệm
thức được ghi nhận sau 24 giờ. Hiệu lực ngán ăn được đánh giá theo công thức Caasi (1983).
Sử dụng phương pháp phân tích phương sai ANOVA để xác định sự sai khác giữa các
nghiệm thức. Số liệu được xử lý bằng phần mềm Excel 2010 và Statgraphics Plus.
II. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
1. Tỷ lệ diệt ấu trùng sâu khoang (Spodoptera litura Fabricius) của tinh dầu Cúc bò
(Wedelia trilobata (L.) Hitchc.)
Kết quả khảo sát hoạt tính tiêu diệt ấu trùng sâu khoang của tinh dầu chiết xuất từ cây
Cúc bò được trình bày ở bảng 1.
Bảng 1
Tỉ lệ sâu chết trung bình ở các công thức qua các khoảng thời gian thí nghiệm
STT

Công thức

1
2
3
4
5
6

ĐC
NT1
NT2
NT3
NT4
NT5

4 giờ
0,00a
6,67b
6,67b
23,33c
53,33d
63,33d

Tỷ lệ sâu chết (%) sau thời gian thử
12 giờ
24 giờ
36 giờ
0,00a
0,00a
0,00a
b
b
13,33
13,33
13,33b
c
b
16,67b
23,33
26,67c
26,67c
53,33c
53,33d
d
d
56,67
73,33
76,67e
e
d
70,00
83,33
83,33e

48 giờ
0,00a
13,33b
26,67c
53,33d
76,67e
86,67e

Chú thích: ĐC: Đối chứng, xử lí bằng nước cất; NT1 – NT5: Các công thức với nồng độ tinh dầu là
0%, 10%, 20%, 30% và 40%. Các chữ cái a, b, c, d và e thể hiện sự sai khác giữa các công thức theo cột
(P > 0,05) trong ANOVA.

Bảng 1 cho thấy, tỉ lệ (%) sâu chết có sự khác nhau ở các nồng độ tinh dầu khác nhau. Nồng
độ càng tăng thì tỉ lệ chết càng tăng. Tỉ lệ sâu chết thấp nhất ở công thức 1 (xử lí với acetone
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nguyên chất, tinh dầu 0%) với 13,33% sau 48 giờ và cao nhất ở công thức 5 (xử lí dung dịch
tinh dầu Cúc bò 40%) với 86,67% sau 48 giờ. Kết quả phân tích ANOVA cho thấy, tỉ lệ sâu
chết ở các công thức có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P < 0,05). Khi so sánh sự khác biệt
giữa tỉ lệ sâu chết của công thức 5 với tỉ lệ sâu chết ở từng công thức còn lại, kết quả cho thấy
công thức 5 không có sự khác biệt thống kê so với công thức 4 (xử lí dung dịch tinh dầu Cúc bò
30%), nhưng có sự khác biệt có ý nghĩa với tất cả các công thức còn lại (xử lí dung dịch tinh
dầu Cúc bò ở các nồng độ 0%, 10% và 20%).
Nhìn chung, ở hầu hết các công thức tỉ lệ chết của sâu khoang tập trung chủ yếu trong
khoảng thời gian sau 24 giờ thử, sau đó có thể tăng thêm nhưng không đáng kể. Điều này chứng
tỏ, hiệu lực tiêu diệt sâu khoang của tinh dầu Cúc bò khi xử lí qua da có hiệu quả cao sau thời
gian 24 giờ.
2. Sự ức chế tăng trƣởng của tinh dầu Cúc bò (Wedelia trilobata (L.) Hitchc.) đối với sâu
khoang (Spodoptera litura Fabricius)
Theo dõi sự hình thành nhộng và sự hình thành bướm của những cá thể sâu khoang còn
sống sau khi thử thuốc. Theo đó, tỉ lệ hóa nhộng và trưởng thành của sâu khoang được trình bày
ở bảng 2.
Bảng 2
Tỉ lệ hóa nhộng và tỉ lệ vũ hóa của sâu khoang ở các công thức
STT
1
2
3
4
5
6

Công thức
ĐC
NT1
NT2
NT3
NT4
NT5

Tỉ lệ hóa nhộng (%)
100,00a
86,67b
63,33c
36,67d
13,33e
3,33f

Tỉ lệ vũ hóa (%)
100,00a
86,67b
63,33c
33,33d
6,67e
00,00f

Chú thích: ĐC: Đối chứng, xử lí bằng nước cất; NT1 – NT5: Các công thức với các nồng độ là 0%,
10%, 20%, 30% và 40%. Các chữ cái a, b, c, d, e và f thể hiện sự sai khác theo cột (P > 0,05) trong
ANOVA.

Kết quả ở bảng 2 chỉ ra rằng, tinh dầu từ cây Cúc bò có tác dụng ức chế quá trình hóa nhộng
của sâu khoang. Kết quả phân tích ANOVA cho thấy có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về tỉ lệ
hóa nhộng ở các công thức khác nhau (P < 0,05). Công thức 5 (xử lí với dung dịch tinh dầu
40%) có tác dụng ức chế sự hóa nhộng mạnh nhất. Tỉ lệ hóa nhộng ở công thức này chỉ đạt
3,33% và có sự khác biệt đáng kể so với tất cả các công thức còn lại (P < 0,05). Ngược lại, công
thức 1 (xử lí với acetone nguyên chất, tinh dầu 0%) có tác dụng ức chế thấp đối với quá trình
hóa nhộng của sâu khoang. Do đó, tỉ lệ hóa nhộng ở công thức này cao nhất đạt tới 86,67%.
Trong số các công thức, công thức 5 (xử lí với dung dịch tinh dầu 40%) có ảnh hưởng lớn
nhất đến sự vũ hóa của sâu khoang. Tỉ lệ vũ hóa ở công thức này là 0,00%, nghĩa là trưởng
thành không vũ hóa. Trong khi đó, công thức 1 (xử lí với acetone nguyên chất, tinh dầu 0%)
không có ảnh hưởng nhiều đến quá trình vũ hóa của sâu khoang. Vì vậy, tỉ lệ vũ hóa ở công
thức này cao nhất đạt tới 86,67%.
3. Hoạt tính gây ngán ăn của tinh dầu Cúc bò (Wedelia trilobata (L.) Hitchc.)đối với ấu
trùng sâu khoang (Spodoptera litura Fabricius)
Chúng tôi đã tiến hành khảo sát hoạt tính gây ngán ăn của tinh dầu Cúc bò đối với sâu
khoang. Kết quả nghiên cứu được trình bày ở bảng 3.
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Bảng 3
Chỉ số ngán ăn của sâu khoang ở các công thức xử lí khác nhau
STT

Công thức

1
2
3
4
5

NT1
NT2
NT3
NT4
NT5

Thí nghiệm có sự
chọn lọc thức ăn
4,12a
14,73b
38,96c
55,53d
71,64e

Thí nghiệm không có
sự chọn lọc thức ăn
5,68a
20,20b
44,95c
63,58d
75,27e

Chú thích: NT1 – NT5: Các công thức với các nồng độ tinh dầu là 0%, 1,0%, 1,5%, 2,0% và 2,5%.
Các chữ cái a, b, c, d, và e thể hiện sự sai khác trong cùng một cột (P > 0,05) trong ANOVA.

Kết quả ở bảng 3 cho thấy, tinh dầu Cúc bò có tác động gây ngán ăn rõ rệt đối với ấu trùng
tuổi 3 của sâu khoang. Đối với thí nghiệm có sự chọn lọc thức ăn, chỉ số ngán ăn có chiều
hướng tăng lên khi tăng nồng độ xử lí từ 0% ở công thức 1 đến 2,5% ở công thức 5. Kết quả
phân tích ANOVA cho thấy có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về chỉ số ngán ăn giữa các công
thức xử lí (P < 0,05). Trong số các công thức, công thức 5 có chỉ số ngán ăn cao nhất với 71,64
% và có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê đối với tất cả các công thức còn lại.
So với thí nghiệm có sự chọn lọc thức ăn, các công thức tương ứng ở thí nghiệm không có
sự chọn lọc thức ăn đều có chỉ số ngán ăn cao hơn. Cũng giống như thí nghiệm có chọn lọc thức
ăn, chỉ số ngán ăn trong thí nghiệm không có sự chọn lọc thức ăn có sự tỉ lệ thuận với nồng độ
xử lí. Kết quả phân tích ANOVA cũng cho thấy có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về chỉ số
ngán ăn giữa các công thức xử lí (P < 0,05). Giữa 5 công thức xử lí, công thức 5 có chỉ số ngán
ăn cao nhất (75,27%) và có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với các công thức còn lại.
Kết quả nghiên cứu cho thấy, tinh dầu Cúc bò (Wedelia trilobata) có hiệu lực tiêu diệt cao
đối với ấu trùng sâu khoang (Spodoptera litura). Các thành phần chính của tinh dầu Cúc bò, là
α-pinene, limonene, α-phellandrene và β-phellandrene (Khater & El-Shafiey, 2015). Hợp chất
α-pinene đã từng được báo cáo là có độc tính đối với loài Triboliumconfusum (Ojimelukwe &
Adler, 1999). Choi et al. (2006) đã chứng tỏ α-pinene là hợp chất xông hơi độc nhất trong tinh
dầu Thyme chống lại các cá thể trưởng thành của loài Lycoriella mali. Limonene là thành phần
chính trong tinh dầu cam được xem là có tiềm năng kiểm soát hiệu quả loài Coptotermes
formosanus (Raina et al., 2007). Phellandrene cũng được chứng tỏ có độc tính cao đối với con
trưởng thành của hai loài Callosobruchus chinensis and Sitophilus oryzae(Parket al., 2003).
Nghiên cứu này cũng cho thấy tinh dầu Cúc bò (Wedelia trilobata)cũng có tác động ức chế tăng
trưởng và gây ngán ăn mạnh đối với Sâu khoang (Spodoptera litura) phù hợp với một vài
nghiên cứu về hoạt tính ức chế tăng trưởng và gây ngán ăn đối với ấu trùng Sâu khoang của tinh
dầu từ một số loài thực vật (Koul, 1987; Loh et al., 2011).
III. KẾT LUẬN
Tinh dầu Cúc bò (Wedelia trilobata)có hoạt tính tiêu diệt mạnh đối với ấu trùng tuổi 3 của
Sâu khoang (Spodoptera litura) khi xử lí qua da. Tỷ lệ sâu chết đạt tới 86,67% sau 48 giờ khi xử
lí dung dịch tinh dầu Cúc bò 40%.
Tinh dầu của cây Cúc bò (Wedelia trilobata)có ảnh hưởng rõ rệt đến sự tăng trưởng của Sâu
khoang (Spodoptera litura). Tỉ lệ hóa nhộng và vũ hóa thấp nhất ở nồng độ tinh dầu 40% lần
lượt là 3,33% và 0,00%.
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Tinh dầu Cúc bò (Wedelia trilobata)thể hiện sự tác động gây ngán ăn mạnh đối với ấu trùng
tuổi 3 của Sâu khoang (Spodoptera litura). Chỉ số ngán ăn lớn nhất ở thí nghiệm có sự chọn lọc
thức ăn và không có sự chọn lọc thức ăn tương ứng là 71,64% và 75,27% khi thức ăn (lá khoai
lang) được xử lý với dung dịch tinh dầu có nồng độ 2,5%.
Lời cảm ơn: Kết quả nghiên cứu là một phần của đề tài cơ sở được hỗ trợ nguồn kinh phí từ
Trường Đại học Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
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INSECTICIDAL ACTIVITY OF THE ESSENTIAL OIL FROM WEDELIA
TRILOBATA (L.) HITCHC. AGAINST SPODOPTERA LITURA FABRICIUS IN
BINH DUONG PROVINCE
Tran Thanh Hung, Nguyen Thi Thanh Thao
SUMMARY
Insecticidal properties of the essential oil extracted from Wedelia trilobata (L.) Hitchc. was
investigated against the third instar larvae of the species Spodoptera litura Fabricius in the
laboratory. The results showed that the essential oil was effectively in killing the larvae. The
concentration that caused the highest mortality rate (86.67%) was 40% essential oil in acetone.
The essential oil also exhibited development inhibition of Spodoptera litura and thus inducing a
considerable decrease in percentage of pupation and adult emergence with only 3.33% and
0.00% respectively at the 40% essential oil solution. Moreover, obtained results revealed a
significant antifeedant effect of the Wedelia trilobata essential oil on Spodoptera litura larvae.
The highest antifeedant index of choice and no-choice tests were 71.64% and 75.27%
respectively at the 2.5% essential oil solution.
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