BỌ TRĨ
Baliothrips biformis (bù lạch)
1. Đặc điểm hình thái:
- Trưởng thành màu nâu đen
hoặc nâu đỏ, thon dài khoảng 1,5-2 mm.
2 cánh nhỏ, mang nhiều lông tơ.
Thành trùng linh hoạt, hoạt động
mạnh lúc trời mát hoặc ban đêm, khi
nắng chúng ẩn mình trong lá non hay
phần chóp lá cuốn lại.
- Trứng: con cái thường đẻ trứng
nơi đám lúa hoặc cỏ dại xanh tốt, trứng
được đẻ vào đọt non. Trứng rất nhỏ, màu
trắng trong, sắp nở có màu vàng.
- Bọ trĩ non rất nhỏ, hình dáng giống trưởng thành nhưng không có cánh, màu trắng
vàng. sống tập trung nhiều con trên đọt non. Khi lá lúa xoè ra thì chúng di chuyển về phía
chóp lá làm lá cuốn lại
2. Đặc điểm sinh học và quy luật phát sinh:
- Trứng đẻ rải rác trong mô lá, con non mới nở tập trung ở ngọn chích hút làm xoăn
ngọn. Cả trưởng thành và non chích hút nhựa, mật độ cao làm cả ruộng khô táp. Thường
phá thời kỳ mạ và đẻ nhánh, thời tiết khô hạn rất thuận tiện cho bọ trỉ phát triển.
Thời kỳ trứng 3- 5 ngày
Bọ trĩ non 10-14 ngày
Trưởng thành có thể sống 13- 19
Với mật số 1- 2 con/lá thì chóp lá có thể bị cuốn. 5 con/ lá thì chóp lá có thể bị cuốn 13 cm. 10 con/lá thì chóp lá có thể bị cuốn hoàn toàn và héo khô.
1. Biện pháp phòng trị
- Tránh để ruộng khô hạn nhất là trong thời kỳ đầu vụ.
- Khi bị bọ trĩ tấn công thì chỉ cần bơm nước vào ruộng và chắm sóc cho lúa mau
phục hồi (bón đạm hoặc phun phân bón lá), giúp cho lúa mau ra lá mới đền bù cho lá đã bị
thiệt hại.
- Sử dụng thuốc:
+ Mospha 80EC

: 0.3- 0.5 lít/ha

+ Conphai 10WP

: 0.3 kg/ha

