
Sâu keo mùa thu - Các triệu chứng gây hại 
và chiến lược kiểm soát bền vững

Sâu keo mùa thu (FAW), Spodoptera frugiperda (J.E.SMITH), (Lepidoptera: 
Noctuidae) có nguồn gốc ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới ở Tây bán cầu và 
thường xuyên di cư đến các khu vực mát mẻ vào mùa hè. Sâu keo mùa thu 
(FAW) có phạm vi cây chủ rất rộng, đặc biệt là với các loài hòa thảo. Các cây 
trồng bị gây hại nhiều nhất là ngô, ngô ngọt, cao lương, mía, và cỏ Bermuda 
(Bermudagrass). Đây cũng là một loài sâu gây hại nghiêm trọng ở đậu tương, 
bông, đậu phộng/lạc, cải (Brassicaceae), bầu bí (Cucurbitaceae), cỏ linh lăng, 
hành tây, khoai lang, cà chua, cây họ cà (Solanaceae) và các loại cây cảnh khác. 
Thiệt hại do FAW gây ra chủ yếu là do ấu trùng ăn mô lá và chui sâu vào thân 
cắn đứt phần đỉnh sinh trưởng (chồi, mầm chồi, v.v.), gây hại nghiệm trọng tới 
sự phát triển của cây trồng. Thiệt hại về năng suất có thể dao động từ 30-60%.
Vòng đời phụ thuộc nhiều vào nhiệt độ và kéo dài khoảng 30 ngày vào mùa hè 
đến 90 ngày vào mùa đông, sinh sôi nhiều thế hệ mỗi năm. Không có thời kỳ 
đình dục ở loài này. Cá thể trưởng thành hoạt động mạnh nhất vào buổi tối ấm 
áp và ẩm ướt.

Sâu keo mùa thu (FAW) - Bối cảnh

Triệu chứng gây hại 

Bướm trưởng thành hoạt động về đêm, đẻ tới 2000 
quả trứng, với khối lượng 900-1000 quả trứng trên lá. 
Giai đoạn trứng kéo dài 2-3 ngày.

Giai đoạn ấu trùng kéo dài 
14-30 ngày và giai đoạn này 
thường bao gồm 6 tuổi ấu 
trùng. Giai đoạn nhộng sinh 
trưởng trong đất và kéo dài 
8-30 ngày 

Khả năng kháng thuốc của FAW
Khả năng kháng thuốc là kết quả của việc các thế hệ sâu hại bị phơi nhiễm 
thường xuyên nhiều lần với thuốc cùng cơ chế tác động (MoA). Một số cơ chế 
sinh hóa góp phần vào sự phát triển tính kháng thuốc của FAW, gồm cả cơ chế 
hoạt động độc lập hoặc hỗn hợp. Tính kháng của FAW đã được xác nhận tại một 
số nơi, cụ thể với các loại thuốc Carbamates (Nhóm 1A); Organophosphates 
(Nhóm 1B); Pyrethroids (Nhóm 3A); vi khuẩn Bacillus thuringiensis và protein 
Cry1F (Nhóm 11A) và Benzoylureas (Nhóm 15).  Diamides (Nhóm 28) và 
Spinetoram (Nhóm 5) cũng được khẳng định hoạt động hiệu quả tại hầu hết các 
quốc gia, ngoại trừ Puerto Rico gần đây đã phát hiện được tính kháng của FAW 
với Diamides và Spinetoram.

Poster này chỉ dành cho mục đích đào tạo. Các thông tin cung cấp được dựa theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi nhưng IRAC 
và các công ty thành viên chịu trách nhiệm về cách thông tin này được sử dụng hoặc chuyển ngữ. Lời khuyên là nên hỏi ý kiến 
các chuyên gia hoặc tư vấn trong nước cũng như các đề xuất về sức khỏe và an toàn cần phải tuân thủ.

Nguồn hình ảnh: Bướm đêm trưởng thành, Ấu trùng và nhộng 
trong thân (Nguồn: Pazhanisamy N và Vineet Singh); Nhộng 
(Nguồn: Dave Davis),FAW phá hại ngô (Nguồn: Srinivas Parimi).

Được thiết kế bởi IRAC Lepidoptera WG, tháng 11 năm 2016, Phiên bản 2.1 và 
được hiệu chỉnh bởi IRAC Châu Á; Tài liệu IRAC có bản quyền. Để biết thêm 
thông tin truy cập trang web IRAC: www.irac-online.org

Quản lý tính kháng thuốc của FAW
Để trì hoãn sự phát triển tính kháng thuốc, hãy kết hợp sử dụng tất cả các 
công cụ quản lý dịch hại và quản lý tính khảng hiện có nhằm làm giảm mức 
độ phơi nhiễm của FAW với thuốc trừ sâu

• Luôn tuân thủ hướng dẫn sử dụng trên mẫu nhãn thuốc.
• Xác định cơ chế hoạt động (MoA) của mỗi loại thuốc bằng cách đọc kỹ 

thông tin trên mẫu nhãn thuốc hoặc trên trang web IRAC (www.irac-on-
line.org) 

• Không phun loại thuốc có cùng MoA cho thế hệ sâu hại kế tiếp 
 o Tuân thủ việc phun thuốc theo từng thời kỳ xử lý thuốc (ở ví dụ nêu 

trong bảng trên)
 o Thời kỳ xử lý thuốc là thời gian hoạt động còn lại được cung cấp bởi các 

đợt phun thuốc đơn lẻ hoặc tuần tự của các sản phẩm có cùng cơ chế 
tác động (MoA). Thời kỳ xử lý này, không được vượt quá khoảng 30 
ngày (thường được sử dụng là độ dài thời gian của một thế hệ sâu hại) 
nhưng có thể ít hơn và không vượt quá hai lần phun thuốc của các sản 
phẩm có cùng MoA. 

• Sau thời gian xử lý này khoảng 30 ngày, nếu thấy cần thiết hãy xoay vòng 
một thời kỳ xử lý thuốc khác, và lưu ý sử dụng thuốc có MOA khác với 
thuốc ở lần xử lý trước.

• Nói chung, tổng thời gian phơi nhiễm của các sản phẩm đại diện cho một 
MoA được áp dụng trong suốt chu kỳ cây trồng (gieo hạt đến thu hoạch) 
không được vượt quá khoảng 50% chu kỳ cây trồng hoặc không vượt quá 
50% tổng số lần phun thuốc để phòng trừ cùng một loài gây hại .

• Chỉ áp dụng thuốc trừ sâu khi cần dựa trên ngưỡng kinh tế.
• Công nghệ ngô Bt cung cấp khả năng kiểm soát sâu keo FAW hiệu quả. 

Trồng các giống ngô Bt nếu có thể và tuân theo các thực hành được 
khuyến nghị.

 a-f: Ấu trùng ăn lá gây ra các 
vết màu trắng bạc; các vết 
cắn tại xoắn nõn; cây ngô bị 
gây hại bởi ấu trùng nhiều 
tuổi; lá và bắp ngô do ấu 
trùng gây hại

Sự xuất hiện của nhiều thế hệ, khả năng phát tán và khả năng tấn công 
nhiều loại cây ký chủ khiến FAW trở thành một trong những loài sâu hại 
gây hại kinh tế nghiêm trọng nhất.

Ví dụ về biện pháp quản lý tính kháng (IRM) với FAW - Thời gian phun cho ngô thông thường
Thời kỳ

trước gieo hạt
Thời kỳ 1 Thời kỳ 2 Thời kỳ 3 Thời kỳ 4

Xử lý với thuốc 
trừ sâu trên lá 
(loại có cơ chế 

hoạt động loại A 
– MoA A)

Xử lý hạt giống hoặc 
với thuốc trừ sâu trên lá

MoA B

Thời kỳ gieo hạt Thời kỳ sinh trưởng sinh dưỡng Thời kỳ sinh sảnThời kỳ trước gieo hạt

Xử lý với 
thuốc trừ 
sâu trên lá 

MoA C

Xử lý với 
thuốc trừ 
sâu trên lá 

MoA C

Xử lý với 
thuốc trừ 
sâu trên lá 

MoA C

Xử lý với 
thuốc trừ 
sâu trên lá 

MoA D

Xử lý với 
thuốc trừ 
sâu trên lá 

MoA E

Adult

Inverted ‘Y’

Four spots

Four spots in
trapezoid shape

Mid-instar larva

Egg mass Neonates

a

e f

b c d


