Sâu keo mùa Thu , (Fall Armyworm ), tên
khoa học là Spodoptera frugiperda, thuộc
Bộ cánh vảy (Lepidoptera), Họ ngài đêm
(Noctuidea).
I. ĐẶC ĐIỂM CỦA SÂU KEO MÙA THU
1.1. Vòng đời sâu keo mùa Thu trải qua 4 pha
phát dục gồm trứng, sâu non (tuổi 1 đến tuổi 6),
nhộng, trưởng thành.
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trắng xanh, khi sắp nở chuyển sang màu nâu nhạt.
√ Thường thấy ổ trứng được để ở mặt trên của lá.
Mỗi ổ trứng khoảng 50-200 quả/ổ, xếp thành 2-3
lớp và được bao phủ bởi một lớp lông màu hồngxám. Một trưởng thành cái có sức đẻ 6-10 ổ trứng
tương đương 1.000-2.000 trứng. Thời gian trứng
nở sau 2-10 ngày, trung bình 3-5 ngày ở nhiệt độ
20-300C.

1.2.4. Nhộng: Dạng nhộng bọc, màu nâu cánh
gián sáng bóng, thường nằm trong đất, cách mặt
đất từ 2-8 cm. Nhộng đực dài 13-15 mm, nhộng
cái dài 16-17 mm. Đốt bụng cuối cùng có 2 gai.
ĐĂC ĐIỂM NHẬN DẠNG SÂUKEO
Trên trán sâu non tuổi 4-6 nhìn rõ hình chữ Y
ngược màu vàng, mặt lưng màu đen với lông
cứng dài. Trên mặt lưng đốt bụng thứ 2 từ cuối
lên có 4 chấm đen được sắp xếp thành hình
vuông, trong khi các đốt khác có 4 chấm đen
hình thang cân.

Hình 3: Trứng sâu keo mùa Thu
Hình 1: Vòng đời sâu keo mùa Thu
1.2. Đặc điểm hình thái, sinh học và tập tính

1.2.1.Trưởng thành : Trưởng thành đực có
chiề u dài trung bình 16 mm và sải cánh trung
bình 37 mm. Trưởng thành cái có chiều dài trung
bình là 17 mm, sải cánh 38 mm. Phầ n cánh trư ớc
của con cái không có vân rõ ràng nhưng trên
cánh con đực có các đố m nâu nhạt , xám xen kẽ
với một đốm hình điã màu vàng rơ m.

1.2.3. Sâu non : Sâu non có 6 tuổ i, tuổ i 1-2 cơ
thể màu xanh nhạt – vàng nhạt; tuổ i 3-6 có
nhiều màu khác nhau như trắng sữa, nâu nhạt,
nâu sẫm, xanh lá cây, xanh đen,...tùy theo môi
trường thức ăn.
√ Kích thước s âu non tuổi 1 dài khoảng 0,5mm,
lên tuổi 3 sâu non dài 6-9 mm; tuổ i 6 đẫy sức
sâu non dài 30-40 mm.

√ Trưởng thành
sống 12-14 ngày,
ưa hoạt động về
đêm, ban ngày tìm
nơi ít ánh sáng để
trú ngụ; có thể bắt
gặp trưởng thành
nằm trong nõn cây
ngô vào ban ngày.

Hình 5: Trán sâu non có hình chữ Y ngược và 4
chấm tạo thành hình vuông
1.3. Đặc điểm gây hại
√ Chỉ pha sâu non gây hại trên cây trồng. Sâu
non tuổi 1-2 và tuổi 6 ăn ít, nhưng sâu non tuổi
3-5 ăn nhiều, gây hại nặng.
√ Sâu non tuổi 1-2 ăn biểu bì ở mặt trên của lá
non gây ra các vết hình vuông hoặc hình chữ
nhật màu trắng đặc trưng. Sâu non tuổi lớn hơn
ăn khuyết lá, bẹ lá tạo thành các lỗ lớn. Sâu non
thải rất nhiều phân ngay trên lá, nõn cây ngô
nên dễ dàng phát hiện.

Hình 2: Trưởng thành sâu keo mùa Thu
Hình 4: Sâu non các tuổi

Hình 6: Triệu chứng cây bị hại

II. CÂY KÝ CHỦ
Sâu non sâu keo mùa Thu có thể ăn hơn 300
loài thực vật, bao gồm cả ngô, bông, lúa, đậu
tương, mía, cây rau,...nhưng chủ yếu trên cây
ngô nhất là ngô ngọt, ngô nếp, ngô rau, ngô làm
thức ăn chăn nuôi.
III. CON ĐƯỜNG XÂM NHẬP LÂY LAN
♣ Sâu non di chuyển từ cây này sang cây
khác, ruộng này sang ruộng khác.
♣ Sâu non,nhộng, trứng, thậm chí là trưởng
thành di chuyển theo sản phẩm, phế phụ phẩm
của cây ký chủ (ngô, cỏ thức ăn chăn nuôi...)
trong quá trình vận chuyển cây ký chủ qua biên
giới hoặc theo hàng hóa thương mại từ nước
ngoài vào Việt Nam hoặc giữa các xã, huyện,
tỉnh trong nước.
♣ Trưởng thành tự bay tìm nơi đẻ trứng ở
khoảng cách vài trăm mét đến hàng chục km.
♣Trưởng thành di trú theo gió có thể bay xa
hàng trăm ki-lô-mét.
IV. BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG.
4.1. Về biện pháp canh tác:
♣ Sử dụng giống ít bị sâu keo mùa Thu hại
♣ Làm sạch cỏ dại xung quanh vườn trồng ngô
để hạn chế nơi trú ẩn của trưởng thành.
♣ Làm đất rồi phơi đất khô để ấu trùng, nhộng
trong đấ t chế t hoặc bị thiên địch tiêu diệt;
♣ Luân canh ngô-lúa nước ngay sau vụ ngô để
tiêu diệt nhộng trong đất.
4.2. Biện pháp thủ công:

♣ Bẫy bả, bẫy đèn: Sử dụng bẫy dính có
Pheromon giới tính, bẫy bả chua ngọt hoặc bẫy
đèn để diệt trưởng thành
♣ Bẫy cây trồng: Trên cánh đồng trồng ngô,
trồng một số diện tích cỏ voi, ngô nếp sớm hơn
so với thời vụ chung để dẫn dụ trưởng thành
đến đẻ trứng. Sử dụng bẫy diệt trưởng thành,
ngắt ổ trứng, phun thuốc diệt sâu non trên các
diện tích bẫy cây trồng.
4.4. Biện pháp sinh học:

HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT

PHÒNG CHỐNG
SÂU KEO MÙA THU

♣ Hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa
học để bảo vệ thiên địch của sâu keo mùa Thu.
♣ Sử dụng chế phẩm nấ m xanh, nấm trắng, vi
khuẩ n (BT), virus NPV để phun trừ khi sâu tuổi
nhỏ (hiệu quả nhất là ngô giai đoạn 3-6 lá);
4.5. Biện pháp hóa học:
♣ Sử dụng các hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật
được phép sử dụng để phun trừ khi sâu đa số
tuổi 1-2 (giai đoạn ngô 3-6 lá), phun đều trên lá,
thân và nõn ngô sáng sớm hoặc chiều mát.
♣ Sử dụng tạm thời 4 hoạt chất thuốc BVTV
phòng trừ sâu keo mùa Thu: Indoxacarb,
Bacillus thurigiensis, Spinetoram, Lufenuron.
♣ Khi có thuốc phòng trừ sâu keo mùa Thu
trong danh mục thuốc BVTV được phép sử
dụng tại Việt Nam thì sử dụng theo hướng dẫn
của nhà sản xuất.
♣ Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên
tắc 4 đúng.

♣ Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, đặc
biệt ở giai đoạn ngô 3-6 lá để phát hiện ổ trứng,
ngắt tiêu hủy hoặc sâu non trong nõn ngô;
♣ Sử dụng tro bếp hoặc nước xà phòng loãng
đổ vào nõn ngô diệt sâu non.
4.3. Biện pháp bẫy bả
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