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HƯỚNG DẪN 

Cách phát hiện và phòng trừ sâu đục thân 2 chấm hại lúa Mùa 2021 

 

Thực hiện Văn bản số 613/UBND-VP3 ngày 26/8/2021 của UBND tỉnh Nam 

Định V/v tập trung phòng trừ sâu đục thân 2 chấm bảo vệ lúa Mùa 2021; Chi cục Trồng 

trọt và Bảo vệ thực vật Nam Định hướng dẫn cách phát hiện, biện pháp phòng trừ hiệu 

quả đối với sâu đục thân 2 chấm trong vụ Mùa 2021 như sau: 

          1. Triệu chứng gây hại 

          Sâu đục thân 2 chấm có tên khoa học: Scirpophaga incertulas Walker, Họ Ngài 

sáng: Pyralidae, Bộ Cánh vảy: Lepidoptera. 

 Sâu non đục từ ngoài vào trong thân cắt đứt mạch dẫn gây dảnh héo ở giai đoạn 

từ mạ đến phát triển đòng và bông bạc ở giai đoạn lúa trỗ. 

   

      Dảnh héo     Bông bạc 

         2. Đặc điểm hình thái  

 - Trưởng thành: màu vàng nhạt, 

giữa cánh trước có một chấm đen; con cái 

cuối bụng có chùm lông màu vàng nhạt.  

- Trứng đẻ thành ổ, hình bầu dục, 

trên mặt phủ lớp lông màu vàng nhạt, 

mỗi ổ có khoảng 90-150 trứng. 

- Sâu non có 5 tuổi, chân bụng 

kém phát triển, đầu màu nâu, thân có màu 

trắng sữa. 

- Nhộng mới vũ hóa có màu trắng 

sữa, sau chuyển màu vàng nhạt.  
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          3. Quy luật phát sinh gây hại 

- Vòng đời: Ở nhiệt độ 26-30oC (vụ Mùa): vòng đời 42-52 ngày. Trứng 7 ngày, 

sâu non 25-33 ngày, nhộng 8-10 ngày, bướm vũ hoá đến đẻ trứng 2 ngày. 

+ Trưởng thành có xu tính ánh sáng mạnh, vũ hóa về đêm, giao phối và đẻ trứng 

ngay trong đêm thứ 2 trên phiến lá mạ, lá lúa, đẻ liên tục từ 2-6 ngày. Một con cái đẻ từ 

2-4 ổ, mỗi ổ 90-150 quả. 

+ Sâu non mới nở nhả tơ lơ lửng rồi bò vào bẹ lá, sau đó đục vào thân mạ hoặc 

dảnh lúa, cắt đứt phần non của nõn lúa phía trong làm cho dảnh lúa bị héo ở giai đoạn 

mạ, lúa non và gây hiện tượng bông bạc ở thời kỳ trỗ bông. Mỗi sâu non đục 1 dảnh 

hoặc 1 bông lúa, nhưng cũng có khi 1 con gây hại 2 - 3 dảnh lúa. 

Sâu non phát dục ở nhiệt độ từ 16-40 oC, > 40 oC sâu chết, < 16 oC sâu không hoá 

nhộng được, < 13 oC sâu non không lột xác được. Nếu nhiệt độ thấp (tháng 12, 1, 2) sâu 

qua đông ở tuổi 5. 

- Quy luật phát sinh: Sâu đục thân phát sinh 6 lứa/năm nhưng có 2 lứa gây hại 

nặng là lứa 2 trên lúa xuân muộn và lứa 5 trên lúa mùa trung trỗ bông. 

- Khả năng gây hại: Qua nghiên cứu trên trồng ruộng cho thấy trong vụ Mùa 

2018 tại Xuân Trường, ở giai đoạn đòng già - thấp tho trỗ, mật độ ổ trứng 0,35 ổ/m2 

tương ứng với tỷ lệ bông bạc là 10,5%.  

Tại Trực Ninh: Trong vụ Mùa 2019, ở thời điểm lúa trỗ 5% số bông, mật độ ổ 

trứng 0,7 ổ/m2 tương ứng với tỷ lệ bông bạc là 30,5%. Vụ Mùa 2020, thời điểm lúa 

thấp tho trỗ có mật độ trứng 1,5 ổ/m2 tương ứng với tỷ lệ bông bạc là 55,6%. 

4. Cách phát hiện trứng sâu đục thân 

Kiểm tra đồng ruộng: Sau khi bướm rộ, đi ngược chiều sáng theo băng với chiều 

rộng 1m tương đương với 5 hàng lúa, đếm số ổ trứng/băng, qui ra mật độ ổ trứng/ m2.  

5. Ngưỡng xử lý thuốc hoá học 

- Nếu mật độ ổ trứng ≥ 0,2 ổ/m2 phải phun trừ 1 lần khi lúa bắt đầu trỗ.  

- Nếu mật độ ổ trứng ≥ 1 ổ/m2 phải trừ kép: 

Lần 1: khi lúa bắt đầu trỗ; Lần 2: sau lần 1 từ 5-7 ngày. 

     6. Biện pháp phòng trừ  

Tổ chức phun trừ sâu đục thân 2 chấm khi lúa bắt đầu trỗ (trỗ 1-5% số bông) cho 

trà lúa trỗ bông trước ngày 05/9 và trà lúa trỗ bông sau ngày 15/9 (trà mùa trung trỗ 

muộn), nhất là trà lúa đặc sản trỗ bông trong tháng 10 có mật độ trứng ≥ 0,2 ổ/m2. Nơi có 

mật độ trứng ≥ 1 ổ/m2 phải trừ kép (lần 1 khi lúa thấp tho trỗ, lần 2 sau lần 1 từ 5-7 

ngày; ruộng trỗ trước phun trước, ruộng trỗ sau phun sau).  

Hiện nay trên thị trường có nhiều loại thuốc trừ sâu đục thân, tuy nhiên qua kết 

quả đánh giá hiệu lực thuốc của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Nam Định 

cho thấy các loại thuốc có hoạt chất Chlorantraniliprole, Chlofenapyr có hiệu quả phòng 

trừ cao (Thuốc Prevathon® 5SC, Chlorferan 240S,...).  

http://www.bvtvhcm.gov.vn/images/technology/lua-vdoi-ducthan2cham.gif
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Lựa chọn thuốc và kỹ thuật xử lý: 

TT 
Tên  

nhóm hoạt chất 

Tên 

Thương phẩm 

Lượng 
thuốc 

(g,ml/sào) 

Lượng 
nước  

(lít/sào) 

1 Chlorantraniliprole - Prevathon® 5SC,... 15 

16-24 
2 Chlofenapyr 

- Chlorferan 240SC VUA ĐỤC THÂN 

- … 
15-22 

Chú ý:  

- Khi lúa đang phơi màu trỗ bông chỉ được phun vào sáng sớm hoặc buổi chiều mát. 

- Nếu mật độ ổ trứng cao cần ngắt ổ trứng trước khi phun. 

- Cần kiểm tra kỹ Tên thương phẩm trên nhãn thuốc BVTV theo đúng hướng dẫn 

tránh mua phải hàng nhái, hàng kém chất lượng./. 

 

 
Ơ]Nơi nhận:                                                                                                 

   - Cục BVTV; TT BVTV phía Bắc; 

   - Văn phòng UBND tỉnh;                  (Để báo cáo)     

   - Lãnh đạo Sở NN - PTNT;                                         

   - Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật; 

   - Trung tâm Khuyến nông; 

   - Phòng NN-PTNT các huyện, Phòng Kinh tế TP; 

   - Trung tâm DVNN các huyện, TP; 

   - Đài PT-TH, Báo Nam Định; 

   - Website Sở NN &PTNT, Chi cục TTBVTV; 

   - Lưu: VT, P. BVTV.                                                                                                                

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 
 
 

Trần Ngọc Chính 
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