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Summary 

 

Behavioral manipulation of insect pest species is an environmentally friendly approach in 

integrated pest management (IPM). Even though there are quite a few examples of successful 

application of behavioral manipulation methods in insect pest management programs, such as 

mating disruption, monitoring, and push-pull, for many pest species efficient methods have 

yet to be developed. In moths, long-range female sex pheromones have been the basis of 

behavioral manipulation programs, and sex pheromones of > 1600 species have been 

identified by now. Female sex pheromones only affect adult males, while females play the 

main role in insects population dynamics, and thus control measure should be primarily 

targeted at females. Semiochemicals that would affect the behavior of females or both sexes 

may thus serve as alternatives or supplements to long-range sex pheromones, especially in 

cases where the sex pheromones are difficult to produce, unstable, or inefficient. In this thesis, 

as first steps in creating new, rigorous behavioral manipulation tools, we investigated host 

finding and mating behaviors of two important insect pests, the carob moth, Ectomyelois 

ceratoniae (Zeller) (Lepidoptera: Pyralidae), and the tobacco budworm, Heliothis virescens 

(Fabricius) (Lepidoptera: Noctuidae). 

 

Carob moth is a devastating pest in high-value crops around the world, including date, 

almond, pomegranate, and pistachio. In Iran and other parts of the Middle East, carob moth is 

the most important pest of pomegranate, Punica granatum L. (Lythraceae). Unfortunately, an 

efficient sex pheromone attractant is still missing for this species, as the major pheromone 

component is unstable. Host plant volatiles attract both male and female herbivorous insects 

and are known to synergize responses to sex pheromones, and thus have shown good potential 

to be exploited in IPM. To explore host plant volatiles for their application in IPM programs, 

we investigated the pomegranate – carob moth interaction in field experiments in pomegranate 

orchards of Iran and in wind tunnel bioassays.  

 

Pomegranate orchards in the Middle East are typically composed of a mix of different 

cultivars, which exhibit different sensitivity to infestation by carob moth. In Chapter 2, we 

aimed to determine which factors mostly contribute to pomegranate susceptibility to carob 

moth by monitoring the progress of fruit infestation in 10 pomegranate cultivars during the 

growing season of two consecutive years. Overall, levels of infestation in pomegranate fruits 

were strongly correlated with susceptibility to fruit cracking so that cracked fruits and 

cracking-susceptible cultivars were most infested. However, this pattern changed during the 

season. Early in the season, infestation was observed on cracking-susceptible cultivars. At this 

point almost all cracked fruits were infested. Towards the end of the season, however, 

infestation in uncracked fruits and cracking-resistant cultivars increased, which seem 

favorable overwintering sites for carob moth larvae. 

 

In Chapter 3, we aimed to assess which volatile sources are most attractive to carob 

moths by conducting trapping experiments in the pomegranate orchards. Numbers of male 

and both mated and virgin female carob moths trapped in sticky traps baited with mature 

pomegranates, whether uncracked or cracked, infested or uninfested, were significantly higher 

than in unbaited traps. Traps baited with headspace extract of cracked pomegranate only 

caught mated females and mature pistachio only attracted males. Pomegranate flowers, unripe 

pomegranate, and headspace extract of pistachio did not attract moths. Furthermore, mated 

females were more caught by traps baited with cracked fruit than uncracked fruit. And, finally, 

males were attracted similarly to cracked-infested pomegranate and virgin females alone. 



 
 

Interestingly, the combination of cracked pomegranate with a virgin female enhanced the 

attraction of virgin females, and also significantly increased total moth catch. 

 

In Chapter 4, we aimed to identify the volatiles in the plant sources that we found in 

Chapter 3 to be attractive to carob moths. Using coupled gas chromatography-

electroantennography (GC-EAD) and GC-mass spectrometry, we identified β-caryophyllene 

from the headspace extracts of pomegranate and pistachio fruits as the volatile that 

consistently elicited the strongest antennal responses from female carob moths. Significant 

variation in the relative amount of this compound was found between different plant parts 

tested. In the wind tunnel, where males, virgin females, and gravid females responded 

similarly to the host fruits, responses were negatively correlated with the amount of β-

caryophyllene in head space extracts. These results suggest that low amounts of β-

caryophyllene increases the attraction of carob moths, while high amounts are not attractive. 

 

Taken together, results show that fruit cracking makes pomegranate susceptible to 

carob moth attack, that cracked fruits provide the most attractive cues for mated female carob 

moths, and that β-caryophyllene is involved in the attraction of carob moths to pomegranate 

fruits. Results further show that volatiles from cracked pomegranates alone or in combination 

with female sex pheromone have good potential for carob moth management. Traps baited 

with pieces of pomegranate can simply be used to monitor the pest population. This approach 

[or method] is much easier, cheaper, and more effective than the currently used commercial 

lures based on sex pheromones.  

 

Close-range male sex pheromones may affect the behavior of both males (as an 

inhibitor to conspecific males) and females (as an aphrodisiac). In Chapter 5, we tested the 

hypothesis that the male sex pheromone of H. virescens perfumes the female and functions as 

an anti-aphrodisiac. Indeed, we found that virgin females perfumed with male pheromone 

extract, or with its main component, mated significantly less than control virgin females, and 

this effect persisted for two successive nights. This form of chemical mate guarding strategy 

was disadvantageous for H. virescens females, because the reproductive output of twice-mated 

females was significantly higher than that of once-mated females. Finally, in Chapter 6, all 

findings are discussed in the context of their suitability in future IPM programs that are aimed 

at controlling the carob moth and the tobacco budworm. 

 

 

 

 

 



 
 

Samenvatting 

 

Gedragsmanipulatie van plaaginsecten is een milieuvriendelijke manier in de geïntegreerde 

bestrijding. Hoewel er een aantal succesvolle gedragsmanipulatiemethoden bekend zijn, zoals 

verstoring van de paring (“mating disruption”), monitoring en afstoten-en-aantrekken (“push-

pull”), moet voor een aantal plaaginsecten nog een efficiënte methode ontwikkeld worden. In 

motten zijn vooral de seksferomonen van vrouwtjes, vluchtige stoffen die mannetjes 

aantrekken over grotere afstanden, de basis voor succesvolle 

gedragsmanipulatieprogramma’s; inmiddels is van >1600 soorten motten het seksferomoon 

geïdentificeerd. Met deze door vrouwtjes geproduceerde seksferomonen kunnen alleen 

volwassen mannetjes gemanipuleerd worden, terwijl vrouwtjes de belangrijkste rol spelen in 

de populatiedynamica van insecten, zodat beheersmethoden vooral, of ook, gericht zouden 

moeten zijn op het wegvangen of manipuleren van vrouwtjes. Naast seksferomonen zouden 

signaalstoffen van de voedselplanten, die het gedrag van vrouwtjes of van beide seksen 

beïnvloeden, daarom als alternatieve of toegevoegde methode kunnen dienen, vooral in die 

gevallen waar de seksferomonen moeilijk te produceren, instabiel, of inefficiënt zijn. In dit 

proefschrift hebben wij het zoek- en paringsgedrag onderzocht van twee belangrijke 

plaaginsecten, de johannesbroodboommot, Ectomyelois ceratoniae (Zeller) (Lepidoptera: 

Pyralidae), en de tabaksmot Heliothis virescens (Fabricius) (Lepidoptera: Noctuidae), met als 

doel om de eerste stappen te zetten in de ontwikkeling van nieuwe, robuuste 

gedragsmanipulatie-methoden. 

 

De johannesbroodboommot is wereldwijd een verwoestende plaag in hoogwaardige 

gewassen, zoals dadels, amandelen, granaatappels en pistachenoten. In Iran en andere delen 

van het Midden-Oosten, is de johannesbroodboom-mot de belangrijkste plaag op granaatappel 

Punica granatum L. (Lythraceae). Helaas ontbreekt nog steeds een efficiënte, op het 

vrouwlijke seksferomoon gebaseerde, lokstof, omdat de hoofdcomponent van het synthetische 

seksferomoon instabiel is. Vluchtige stoffen afkomstig van waardplanten zijn aantrekkelijk 

voor zowel mannetjes als vrouwtjes van herbivore insecten en staan bekend om hun 

synergistische effect met seksferomonen. Dit maakt dergelijke stoffen potentieel zeer 

interessant om toegepast te worden tegen plaakinsecten. Om te bepalen hoe waardplantgeuren 

ingezet kunnen worden in geïntegreerde bestrijdingsprogramma’s, hebben we de interacties 

tussen granaatappels en johannesbroodboommotten onderzocht door middel van 

veldexperimenten in granaatappelboomgaarden en in windtunnel experimenten.  

 

Granaatappelboomgaarden in het Midden-Oosten zijn over het algemeen een 

mengvorm van verschillende cultivars, die verschillen in hun gevoeligheid voor aantasting 

door johannesbroodboommotten. In Hoofdstuk 2 beschrijf ik hoe we de belangrijkste factoren 

hebben bepaald die bijdragen tot de gevoeligheid van granaatappels voor deze motten, door 

de progressie van de aantasting te meten gedurende twee veldseizoenen in 10 granaatappel-

cultivars. Over het geheel genomen was de mate van aantasting in granaatappels sterk 

gecorreleerd met de gevoeligheid van het openbreken van granaatappels, zodanig dat 

opengebroken vruchten en cultivars met vruchten die gemakkelijk openbreken het meest 

waren aangetast. Echter, dit patroon veranderde gedurende het seizoen. Vroeg in het seizoen 

vonden we vooral aantastingin cultivars met vruchten die gemakkelijk breken, maar tegen het 

einde van het seizoen verhoogde de aantasting in ongebroken vruchten en in cultivars die 

resistent zijn tegen het openbreken van vruchten, waarschijnlijk doordat ongebroken vruchten 

betere plaatsen zijn voor de rupsen om in te overwinteren. 

 



 
 

In Hoofdstuk 3 beschrijf ik hoe we door middel van experimenten met plakvallen in 

granaatappel-boomgaarden hebben bepaald welke geurbronnen het meest aantrekkelijk zijn 

voor johannesbroodboommotten,. Het aantal mannetjes en maagdelijke en gepaarde vrouwtjes 

dat in vallen gevangen werd was significant hoger in vallen met rijpe granaatappels, waarbij 

het niet uitmaakte of ze ongebroken of gebroken waren en of ze al dan niet aangetast waren, 

dan in vallen zonder granaatappels. In vallen met geurextract van gebroken granaatappels 

vingen we alleen gepaarde vrouwtjes en in vallen met rijpe pistachenoten vingen we alleen 

mannetjes. In vallen met granaatappel-bloemen, onrijpe granaatappels en geurextracten van 

pistachenoten, vingen we helemaal geen motten. Bovendien werden gepaarde vrouwtjes meer 

gevangen in vallen met gebroken vruchten dan in vallen met hele vruchten. Tenslotte werden 

vergelijkbare hoeveelheden mannetjes gevangen in vallen met gebroken vruchten die 

aangetast waren als in vallen met alleen maagdelijke vrouwtjes. Interessant genoeg was de 

combinatie van gebroken granaatappels met een maagdelijk vrouwtje het meest aantrekkelijk 

voor maagdelijke vrouwtjes, en vingen we in deze vallen in totaal ook het meeste aantal 

motten.  

 

In Hoofdstuk 4 beschrijf ik hoe we de geurstoffen uit de plantenbronnen, die we als 

aantrekkelijk hadden gevonden in hoofdstuk 3, geïdentificeerd hebben. Door middel van 

gaschromatografie-electroantennografie (GC-EAD) en GC-massaspectrometrie hebben we β-

caryofyleen als de geurstof uit de headspace-(geurbouquet)-extracten van granaatappels en 

pistachenoten geïdentificeerd, die de sterkste antennale respons gaf in de johannesbroodboom-

mottenvrouwtjes. We vonden ook significante variatie in de relatieve hoeveelheid van deze 

stof tussen de verschillende plantendelen  die we hebben getest. In de windtunnel, waarin 

mannetjes, maagdelijke en gepaarde vrouwtjes vergelijkbaar reageerden op de 

plantenvruchten, waren de reacties negatief gecorreleerd met de hoeveelheid β-caryofyleen in 

de headspace-extracten. Deze resultaten suggereren dat lage hoeveelheden β-caryofyleen de 

aantrekkelijkheid van johannesbroodboommotten verhoogt, terwijl hoge hoeveelheden juist 

niet aantrekkelijk zijn. 

 

Samengenomen laten onze resultaten zien dat breuken granaatappels gevoelig maken 

voor aantasting door de johannesbroodboommot, dat gebroken vruchten de meest 

aantrekkelijke bron zijn voor gepaarde vrouwtjesmotten en dat β-caryofyleen betrokken is bij 

het aantrekken van johannesbroodboom-motten in granaatappelboomgaarden. Onze resultaten 

laten ook zien dat geurstoffen van granaatappels alleen of in combinatie met het vrouwelijke 

seksferomoon de moeite waard zijn om ingezet te worden tegen johannesbroodboommotten. 

Plakvallen met stukken granaatappels kunnen eenvoudig gebruikt worden voor het monitoren 

van de plaagpopulaties. Deze methode is veel makkelijker, goedkoper en effectiever dan de 

huidige, commerciële seksferomoonvallen. 

 

Naast de vrouwelijke seksferomonen, die mannetjes motten van een afstand 

aantrekken, produceren mannetjes motten ook seksferomonen; deze feromonen beïnvloeden 

op korte afstand het gedrag van zowel mannetjes (remt de paringsbereidheid van 

conspecifieke mannetjes) als vrouwtjes (werkt als een afrodisiacum).. In Hoofdstuk 5 beschrijf 

ik hoe we de hypothese getest hebben dat het mannelijk seksferomoon van de tabaksmot de 

vrouwtjes parfumeert en als anti-afrodisiacum functioneert. We vonden inderdaad dat 

maagdelijke vrouwtjes, die we geparfumeerd hadden met mannelijk feromoonextract of met 

het hoofdbestanddeel van het mannelijk feromoon, significant minder paarden dan controle 

vrouwtjes, en dat dit effect twee opeenvolgende nachten aanhield. Deze vorm van chemische 

bewaking van een paringspartner was ongunstig voor de vrouwtjes, omdat het aantal 

nakomelingen van vrouwtjes, die tweemaal gepaard hadden, significant hoger was dan die van 



 
 

vrouwtjes, die slechts eenmaal hadden gepaard. Ten slotte beschrijf ik in hoofdstuk 6 alle 

bevindingen in de context van hun bruikbaarheid in toekomstige geïntegreerde 

bestrijdingsprogramma’s die tot doel hebben om johannesbroodboom-mottenplagen en 

tabaksmottenplagen onder de duim te houden. 

 


