SÂU KEO
(Spodoptera mauritia Boisduvan)
1. Đặc điểm hình thái:
Trưởng thành dai 14- 16 mm, cánh trước màu đen xám, giữa cánh có vân hình quả thận,
màu nâu đen, xung quanh viền trắng tro, cạnh đó có vân tròn trắng, giữa có đốm nâu, cánh
sau màu trắng nâu.
Trứng đẻ thành ổ có lớp lông phủ màu vàng.
Sâu non màu xanh có nhiều sọc trên lưng dọc theo 2 bên bụng có chuổi đen hình bán
nguyệt, gần vạch lỗ thở màu đỏ tím. Đầu nâu có vân hình tam giác. Sâu non có 6 tuổi.
Nhộng dài 17- 18 mm màu nâu đỏ, đốt bụng thứ 2-7. Phía lưng có nhiều chấm lõm,
cuối bụng có gai móc câu lớn.
2. Đặc điểm sinh học và qui luật phát sinh:
Trưởng thành hoạt động vào ban đêm, ưa mùi chua ngọt., xu tính ánh sáng yếu. Con cái
đẻ 7- 10 ổ, mỗi ổ 100- 300 trứng.
Sâu tuổi 1-2 gặm bề mặt lá, ăn khuyết từng miếng nhỏ, tuổi 3 trở đi có thế cắn đứt dãnh
mạ lúa như trâu ăn. Sâu thường ăn ban đêm, ngày râm mát và có mưa phùn thì có thể ăn cả
ban ngày.
Làm nhộng trong khe nứt ne của đất xung quanh gốc lúa hoặc trên bờ.
Thời gian trứng:

2- 6 ngày

Sâu non

15- 26 ngày

Nhộng

5- 14 ngày

Trưởng thành vũ hoá đẻ
Trưởng thành sống

3-4 ngày
3- 13 ngày

Sâu phá giai đoạn mạ và lúa đang đẻ nhánh, mưa
nhiều, ngập úng thường phá hại mạnh.
3. Biện pháp phòng trừ:
-

Làm đất kỹ, dọn sạch cỏ dại trên bờ ruộng.

-

Khi phát hiện có sâu non cần kịp thời phun

thuốc như: Perthrin 50EC,... Những ruộng đã bị
sâu gây hại nặng thì sau khi phun xịt thuốc nên
bón thêm phân để cây lúa nhanh hồi phục.

