
SÂU KEO MÙA THU
LOÀI XÂM NHẬP MỚI Ở VIỆT NAM

Sâu keo mùa thu có tên tiếng Anh là 
Fall Army Worm (viết tắt là FAW), 
tên khoa học là Soodopfera ƒugiperda, 
thuộc Bộ cánh vảy, Họ ngài đêm. 



NGUỒN GỐC VÀ QUÁ TRÌNH XUẤT HIỆN
�eo Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc (FAO), sâu keo mùa thu có nguồn gốc 
từ những vùng nhiệt đới, cận nhiệt đới Châu Mỹ và lan truyền tới các nước ở 
Châu Phi và Châu Á.

�áng 1/2016, đã ghi nhận 
loài này di cư, xâm nhập châu 
Phi và chỉ trong 2 năm loài sâu 
này đã lây lan ra khắp các quốc gia ở 
châu lục này và làm thiệt hại hàng tỷ 
đô la Mỹ/năm. 

Ở châu Á, Ấn Độ là quốc gia 
đầu tiên phát hiện sâu keo mùa 

thu vào tháng 5/2018, sau đó là nhiều 
quốc gia khác như Banglades, Sri Lanka, 

Myanmar, �ái Lan. 
 �áng 1/2019, Trung Quốc phát hiện có 

sâu keo mùa thu tại tỉnh Vân Nam và đến 
tháng 3 Lào cũng công bố có sâu keo mùa thu.

Sâu keo mùa thu xâm nhập vào Việt Nam từ tháng 4 
năm 2019. Chỉ sau hơn 3 tháng, loài sâu này đã được 
ghi nhận xuất hiện ở 46 tỉnh, thành với  gần 15.000 ha 
ngô nhiễm sâu keo mùa thu, trong đó nặng nhất là các 
tỉnh Sơn La, Điện Biên và Gia Lai.
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Sâu keo mùa thu có thể xâm nhập qua các con đường chính gồm: di chuyển 
gần và di chuyển xa. 

�eo FAO, sâu keo mùa thu có khả năng di trú hàng ngàn km. Do phát tán 
theo gió nên chỉ trong một đêm loài sâu này có thể lây lan ở khoảng cách 
100 km.

CON ĐƯỜNG XÂM NHẬP, LÂY LAN

Sâu non di chuyển ở khoảng cách 
gần (cây này sang cây khác; ruộng 
này sang ruộng khác)

Trưởng thành tự bay tìm nơi đẻ 
trứng ở khoảng cách vài trăm mét 
đến hàng chục km. 

Di chuyển gần

Sâu non, nhộng, trứng, thậm chí là 
trưởng thành di chuyền theo sản 
phẩm, phế phụ phẩm của cây ký chủ 
(ngô, cỏ thức ăn chăn nuôi, cỏ sân 
golf...) 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 địa phương 
trong nước. Di chuyển xa



MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM
Vòng đời sâu phụ thuộc nhiều vào thời tiết, khoảng 30 ngày vào mùa hè, 
60 ngày vào mùa xuân và thu, 80 - 90 ngày vào mùa đông. Sâu non là giai đoạn 
gây hại của sâu keo mùa thu.
Sâu non có 6 tuổi, thời gian pha sâu non kéo dài 14-21 ngày, nếu độ ẩm cao, 
nhiệt độ thấp thì thời gian pha sâu non kéo dài khoảng 30 ngày. 
Từ tuổi 4 trở đi, trên trán sâu non nhìn rõ chữ Y ngược màu vàng, mặt lưng 
màu đen với lông cứng dài. Trên mặt  lưng đốt bụng cuối có 4 đốm đen xếp 
thành hình vuông, còn ở các đốt khác 4 đốm xếp thành hình thang.
Sâu đẫy sức hóa nhộng màu nâu cánh dán sáng bóng, dài từ 13 - 17 mm. 
Nhộng thường ẩn nấp dưới đất sâu 2 - 8 cm, sau 9 - 13 ngày nhộng vũ hóa và 
bắt đầu một vòng đời mới.
Trưởng thành hoạt động về ban đêm, từ khi vũ hóa đến đẻ trứng có thể bay 
nhiều km để tìm nơi đẻ trứng, chúng có thể di chuyển xa hàng trăm km nhờ 
gió. Trưởng thành có màu nâu nhạt, ở giữa cánh trước (điểm mắt cánh) không 
rõ ràng, hình bất định. Trưởng thành có thời gian sống 12 - 14 ngày, dài đến 
21 ngày, nhưng đẻ trứng tập trung 3 - 4 ngày. Một con cái đẻ 1.000 - 2.000 
trứng, thành từng ổ, mỗi ổ 50 - 200 trứng. Sau 2 - 10 ngày trứng nở thành sâu.

ĐẶC ĐIỂM GÂY HẠI
Chỉ pha sâu non mới gây hại trên cây trồng, trong đó sâu non tuổi 1 - 2 ăn biểu 
bì ở mặt dưới của lá non gây ra các vết hình vuông hoặc hình chữ nhật màu 
trăng đặc trưng. Sâu non tuổi lớn hơn ăn khuyết lá, bẹ lá tạo thành các lỗ lớn 
như “cửa sổ”. 
Về cây ký chủ, sâu keo mùa thu có thể ăn hơn 300 loài thực vật, bao gồm cả 
ngô, bông, đậu tương, lúa, mía, cây rau, cà, ... Tuy nhiên, sâu ưa thích nhất cây 
ngô, nhất là ngô ngọt, ngô nếp và ngô rau.
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100-200 eggs are generally laid on the underside of 
the leaves typically near the base of the plant, close 
to the junction of the leaf and the stem. These are 
covered in protective scales rubbed o� from the 
moths abdomen after laying.

When populations are high then the eggs may be laid 
higher up the plants or on nearby vegetation.

GROWTH STAGES 1-3 

After hatching the young caterpillars feed super�cially, 
usually on the undersides of leaves. Feeding results in 
semitransparent patches on the leaves called windows.

Young caterpillars can spin silken threads which catch 
the wind and transport the caterpillars to a new plant. 

The leaf whorl is preferred in young plants, whereas the 
leaves around the cob silks are attractive in older plants.

Feeding is more active during the night.

If the plant is older and has already developed cobs 
then the caterpillar will eat its way through the 
protective leaf bracts into the side of the cob where it 
begins to feed on the developing kernels (seeds).

GROWTH STAGES 4-6 

By stage 3-6 it will have reached the protective region 
of the whorl, where it does the most damage, 
resulting in ragged holes in the leaves. 

Feeding on young plants can kill the growing point 
resulting in no new leaves or cobs developing.

Often only 1 or 2 caterpillars found in each whorl, as 
they become cannibalistic when larger and will eat 
each other to reduce competition for food.

Large quantities of frass (caterpillar poo) present. 
When this dries it resembles sawdust.

Sâu keo mùa thu - Vòng đời và sự gây hại trên cây ngô 
Vòng đời của sâu keo mùa thu bao gồm: Trứng, 6 giai đoạn 
phát triển của ấu trùng, nhộng và bướm đêm. 
Biểu đồ này minh họa vòng đời, cho thấy nơi Sâu keo mùa thu 
thường được tìm thấy trên cây ngô ở bất kỳ giai đoạn nào.

Sau khoảng 14 ngày, sâu bướm trưởng 
thành hoàn toàn sẽ rơi xuống đất.

Sau khoảng 8-9 ngày, bướm 
đêm trưởng thành ngoi lên để 
bắt đầu một chu kỳ mới.

Sâu bướm sau đó sẽ đào hang 2-8 cm 
vào đất trước khi hóa nhộng.
Nhộng nằm trong kén mỏng hình bầu 
dục kết bằng tơ dài 20-30 mm.
Nếu đất quá cứng thì sâu bướm sẽ tự 
cuốn trong các mảnh vụn lá trước khi 
hóa nhộng. 
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100-200 trứng đẻ ở mặt dưới của lá, thường 
gần gốc cây, sát bẹ (phần tiếp giáp của lá 
và thân). Chúng được bao phủ trong lớp vảy 
bảo vệ để khỏi cọ sát với bướm đêm sau 
khi nở.
Khi cây ở ruộng cao, trứng sâu có thể được 
đẻ lên chỗ cao hơn của cây ngô hoặc trên 
thảm thực vật gần đó.

TUỔI 1 - 3
Sau khi nở, sâu non ăn rất dè dặt, thường ở 
mặt dưới của lá. Những chỗ chúng ăn hình 
thành các mảng bán trong suốt trên lá được 
gọi là cửa sổ.
Sâu non có thể tạo nên những sợi tơ mịn, 
bay theo gió và được đưa đến một cây mới.
Sâu thích ăn lá ngọn ở cây non, trong khi ở 
cây già, chúng thích những lá bi bao quanh lõi 
bắp và gần lớp râu.
Chúng ăn tích cực hơn vào ban đêm.
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TUỔI 4 - 6
Đến tuổi 3-6, sâu sẽ tấn công đến lá 
ngọn, nơi nó gây ra nhiều thiệt hại nhất, 
dẫn đến lá bị rách thành lỗ.
Khi chúng cắn cây non có thể giết chết 
đỉnh sinh trưởng làm cho cây không có 
lá hoặc bắp mới phát triển.
Thường chỉ tìm thấy 1 hoặc 2 con sâu 
bướm trong mỗi chùm lá ngọn vì chúng 
ăn thịt đồng loại khi lớn hơn để giảm bớt 
sự cạnh tranh về thức ăn.
Số lượng lớn phân sâu bướm hiện diện. 
Khi khô, trông giống như mùn cưa.
Nếu cây già hơn và đã có bắp thì sâu 
bướm sẽ xuyên qua những lá bi vào bên 
trong của lõi bắp và bắt đầu ăn các nhân 
đang phát triển (hạt).
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BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ
Phòng chống sâu keo mùa thu bằng biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp, 
gồm:
Biện pháp canh tác: Làm sạch cỏ dại xung quanh vườn trồng ngô đề hạn 
chế nơi trú ẩn của sâu. Làm đất rồi phơi đất khô để ấu trùng, nhộng trong 
đất chết hoặc dễ dàng bị thiên địch tiêu diệt. Luân canh ngô - lúa nước 
ngay sau vụ ngô để diệt nhộng trong đất. Làm đất kỹ cũng góp phân diệt 
nhộng trong đất.

Biện pháp sinh học: Hạn chế sử dụng 
thuốc BVTV hóa học để bảo vệ thiên 
địch của sâu keo mùa thu. Sử dụng 
chế phẩm nấm xanh, nấm trắng, vi 
khuẩn Bt, virus NPV để phun trừ khi 
sâu tuổi nhỏ. Nhân thả ong ký sinh 
trứng (ong mắt đỏ, ...), các loài bắt 
mồi ăn thịt như bọ đuôi kìm để kiểm 
soát sâu non mới nở - tuổi nhỏ.

Biện pháp thủ công: �ường xuyên 
kiểm tra đồng ruộng, đặc biệt ở giai 
đoạn ngô 3 - 6 lá để phát hiện ổ trứng, 
ngắt tiêu hủy. Sử dụng tro bếp hoặc 
nước xà phòng loãng đồ vào nõn ngô 
diệt sâu non. 

Ngắt, diệt ổ trứng 

Biện pháp bẫy, bả: Bẫy bả, bẫy đèn 
bằng cách sử dụng bẫy dính màu 
vàng có pheromone giới tính, bẫy bả 
chua ngọt hoặc bẫy đèn để diệt 
trưởng thành. Hoặc bẫy cây trồng 
theo cách trên cánh đồng trồng ngô, 



Biện pháp hóa học: Sử dụng các hoạt chất thuốc BVTV được phép sử dụng 
để phun trừ khi sâu đa số tuổi 1 - 3 (giai đoạn ngô 3 - 6 lá), phun sáng sớm 
hoặc chiều mát. Sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc 4 đúng. Trường hợp 
Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam chưa có thuốc trừ 
sâu keo mùa thu thì theo hướng dẫn của Cục BVTV.

Để tiêu diệt loài sâu này, Cục BVTV đã ban hành và hướng dẫn các địa 
phương tạm sử dụng 4 hoạt chất gồm: Bacillus thuringiensis sử dụng khi 
mới phát hiện có sâu, phun 2 lần, mỗi lần cách nhau 7 ngày, liều lượng 
300-500 gr/ha. Khi sâu ở tuổi 1 - 2 và cây ngô ở giai đoạn 4 - 6 lá thật có thể 
sử dụng các loại thuốc có một trong những hoạt chất Spinetoram (liều 
lượng 30 - 36 gr/ha), Indoxacarb (75 gr/ha), Lufenuron (30 gr/ha) phun 2 
lần, mỗi lần cách nhau 10 - 12 ngày. Mỗi hoạt chất trên sử dụng pha với 
lượng nước từ 400 - 600 lít/ha phun theo hàng, tập trung phun vào mặt, 
nách lá.

cần trồng xen một số diện tích cỏ voi, ngô nếp 
sớm hơn so thời vụ chung để dẫn dụ trưởng 
thành đến đẻ trứng. Sử dụng bẫy diệt trưởng 
thành, ngắt ổ trứng và phun trừ sâu non trên các 
diện tích bẫy cây trồng.

Phun thuốc 
trừ sâu keo 
mùa thu tại 
Hòa Bình, 
2019
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