
Nhfun dua ra cac bi~n phap ky thu~t tc;tm thai hu6ng dful phong chbng sau dvc 

than 4 vc;tch dau nau (Chilo tumidicostalis Hampson) va cac loai sau dvc than hc;ti mia 

khac nh~m giam t6n th~t, g6p phan bao v~ va phat tri€n san xu~t mia theo hu6ng san 

xu~t an toan, bSn vfrng. 

II. PHAM VI AP DUNG . . 
Quy trinh ky thu~t tc;tm thai phong chbng sau dvc than 4 vc;tch dau nau (Chilo 

tumidicostalis Hampson) ph6 bi€n ap dvng cho cac ca quan chuyen nganh Bao v~ va 

Ki€m dich thvc v~t; cac t6 chuc, ca nhan c6 trbng mia tren lanh th6 Vi~t Nam. 

III. TINH HINH PHAT SINH GAY ~I VA MQT SO D~C DIEM HiNH 
THAI, SINH HQC 

1. Tinh hinh phat sinh gay h~i 

Sau dvc than 4 vc;tch dau nau c6 ten khoa hQc la Chilo tumidicostalis Hampson, 

thu9c h9 Ngai sang (Pyralidae), b9 Canh vay (Lepidoptera). Loai sau nay gay hc;ti kha 

ph6 bi€n 6 cac nu6c trbng mia trong khu VlJC nhu Thai Ian, Myanmar, An D9, 

Bangladesh, ... 

0 Vi~t Nam, sau dvc than 4 vc;tch dau nau dugc phat hi~n Ian dau 6 Tay Ninh tir 

thang 9/2014 gay hc;ti nghiem trQng d€n nang su~t, ch~t lugng tren 6.300 ha mia, trong 

d6 c6 tren 500 ha nhiSm n?ng v6i cy 1~ tir 30-70%. 

Tc;ti Tay Ninh, sau dvc than 4 vc;tch dau nau thu<'Yng phat sinh gay hc;ti mc;tnh 6 

nhfrng vling d~t thit n~ng va c6 mua nhiSu, fim d9 cao. Sau gay hc;ti tren nhiSu gibng 

khac nhau nhu LK92-ll, K95-156, K2000-.89, K84-2000, K88-92, K94-2, K99-72, 

Khonkaen 3, ... 

2. MQt sA d~c di~m hinh thai, sinh hQc 

Theo cac tai li~u tham khao cua cac nu6c trong khu VlJC nhu Thai Ian, 

Myanmar, An D9, Bangladesh, ... sau d1,1c than mia 4 vc;tch dau nau c6 vong dai trung 

binh tir 44-54 ngay, trong d6: pha trung khoang 9 ngay, pha sau non c6 5-7 tu6i v6i 

thai gian 25-30 ngay, pha nh9ng 7-10 ngay, pha tru6ng thanh 3-5 ngay. 

Tru6ng thanh de trung thanh tung 6 trung mau tr~ng vao ban dem, tren ca 2 m~t 
cua lamia. M6i 6 trung c6 27-370 qua trung, chia thanh 4-5 hang. Trong diSu ki~n t1J 
nhien, ty 1~ trung n6 trung binh dc;tt t6i 97%. 



Sâu non có đầu màu nâu vàng đến nâu sẫm, các chấm trên cơ thể to, có màu 
xám mờ. Mảnh lưng ngực trước có màu nâu đậm, sâu non tuổi cuối dài từ 20-23 mm. 
Sâu non đục nhiều lỗ trên các lóng mía nhưng có rất ít phân đùn ra ngoài. 

Sâu non đẫy sức thường hóa nhộng ngay trong lỗ đục ở trong thân cây mía. 
Nhộng màu nâu đỏ, dài từ 11-15 mm, rộng từ 3-5 mm. 

Ngài trưởng thành có màu nâu đến nâu nhạt, ngài cái lớn hơn ngài đực, sải cánh 
26-28 mm, thân dài 14-18 mm, chủ yếu hoạt động vào ban đêm, có xu tính yếu với ánh 
sáng đèn. 

Khác với sâu đục thân 4 vạch đầu nâu, sâu đục thân mía 4 vạch đầu vàng Chilo 
sacchariphaugus Bojer đã tồn tại và gây hại ở Việt Nam từ lâu. Sâu non có đầu màu 
vàng nhạt, các chấm trên cơ thể nhỏ màu tím đen lộ rõ; mảnh lưng ngực trước có màu 
màu trắng, viền nâu đen. Sâu non thường đục ăn nhu mô lá non, để lại triệu chứng lá 
lốm đốm trắng rất điển hình; chỉ có 1-2 con/cây và có nhiều phân đùn ra ngoài lỗ đục. 

3. Tập tính gây hại 

Sâu non mới nở bò xuống bẹ lá và đục vào các lóng mía phía trên ngọn để gây 
hại. Sâu non có tính gây hại tập thể, nhiều sâu non cùng gây hại trong cùng 1 lóng mía, 
có thể tới hàng trăm con/cây. Trong thời gian 2-3 tuần kể từ khi nở, sâu non có thể đục 
xuyên qua 3-5 lóng mía, đục từ dưới lên và ăn hết phần thịt lóng, chừa lại phần vỏ làm 
cho cây bị chết khô rất nhanh, cây mía bị gãy đổ và chết rụi. 

Tại Tây Ninh, trên mía hè thu bị hại nặng hơn. Sâu non gây hại ngay từ khi cây 
mía có lóng, giai đoạn 3-5 tháng tuổi. 

IV. BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG  

Để hạn chế tác hại của sâu đục thân 4 vạch đầu nâu và các loài sâu đục thân mía 
khác, cần áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) như sau: 

a. Biện pháp canh tác: 

- Trồng mía tập trung, đúng thời vụ nhằm hạn chế sâu chuyển từ vụ trước sang 
vụ sau.  

- Không sử dụng hom giống nhiễm sâu đục thân; không lấy hom giống mía ở 
những vùng đã bị nhiễm sâu đục thân 4 vạch đầu nâu. 

- Không sử dụng các giống mía đã nhiễm nặng sâu đục thân 4 vạch đầu nâu 
hoặc các loại sâu đục thân khác ở vùng đã bị nhiễm nặng. 

- Thường xuyên bóc tỉa các lá phía dưới nhằm diệt ổ trứng sâu đục thân, mặt 
khác tạo sự thông thoáng, dễ dàng xử lý các biện pháp khác khi có dịch xảy ra (thu 
gom lá bóc tỉa, để riêng ở khu vực cách ly ruộng mía, chú ý không tiêu hủy ngay để 
bảo vệ ong ký sinh trứng vũ hóa). 
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- Bón phân cân đối để cây mía sinh trưởng phát triển khỏe mạnh, tăng khả năng 
chống chịu sâu đục thân. 

- Luân canh mía với cây trồng cạn khác họ (chân đất cao) hoặc với lúa nước 
(chân đất thấp, chủ động nước tưới) để hạn chế nguồn sâu trong vụ tiếp theo. 

b. Biện pháp cơ giới 

- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng ngay từ khi mía bắt đầu có lóng ngắt tiêu 
hủy ổ trứng bằng tay; cắt thân mía đã bị sâu đục đem tiêu hủy để giảm nguồn sâu lứa 
sau. 

- Sử dụng bẫy đèn ánh sáng vàng hoặc cực tím để dự tính dự báo; nơi có điện 
đặt tối thiểu 3 bẫy/ha để diệt trưởng thành sâu đục thân các loại. 

c. Biện pháp sinh học 

- Bảo vệ, nhân nuôi và phóng thích ong ký sinh (ong mắt đỏ Tricogramma sp. 
ký sinh trứng, ong đen kén trắng Cotesia flavipes ký sinh sâu non), bọ đuôi kìm, … ra 
đồng ruộng để kiểm soát sâu đục thân. 

- Sử dụng bẫy Pheromone vừa để dự tính dự báo vừa để diệt trưởng thành sâu 
đục thân các loại. 

d. Biện pháp hóa học 

- Chỉ khi phát hiện trứng sâu đục thân mía có mật độ cao mới sử dụng các loại 
thuốc BVTV trong Danh mục thuốc BVTV đăng ký sử dụng trừ sâu đục thân mía để 
phun trừ tại các ổ dịch. 

- Hạn chế phun thuốc hóa học để bảo vệ và lợi dụng các loài côn trùng bắt mồi 
ăn thịt trong tự nhiên kiểm soát sâu đục thân mía. Phun thuốc hóa học phải theo 
nguyên tắc 4 đúng theo khuyến cáo trên bao bì. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Chi cục Bảo vệ thực vật các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách 
nhiệm tổ chức triển khai, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có trồng mía trên địa bàn áp 
dụng các biện pháp kỹ thuật phòng chống sâu đục thân hại mía. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh cần báo cáo kịp thời về Cục 
Bảo vệ thực vật để cùng phối hợp giải quyết. 

                                                                       CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT 
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