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Sâu khoang
Triệu chứng bệnh
Sâu non cắn phá làm cho bộ lá của cây bị khuyết, thủng lỗ, xơ xác..., cây trở 
nên xơ xác, còi cọc.

Thông tin cơ bản
Ngài đẻ trứng thành ổ trên lá. Sâu non mới nở tập trung ở mặt dưới lá ăn hết 
thịt lá chừa lại biểu bì và gân. Ở tuổi 3 đến 4, sâu phân tán và cắn khuyết lá, 
có khi trụi lá. Khi đẫy sức sâu chui xuống đất làm kén và hoá nhộng. Ổ trứng 
đẻ ở mặt dưới lá.Thời gian phát dục của trứng 3 đến 7 ngày, sâu non 12 đến 
27 ngày, nhộng 8 đến 10 ngày. Ngài hoạt động ban đêm, thích mùi vị chua 
ngọt. Ổ trứng đẻ ở mặt dưới lá. Sâu non sau khi nở sống tập trung quanh ổ 
trứng, gặm lấm tấm chất xanh của lá. Sâu khoang thường hại mạnh ở vụ Đông 
Xuân.

Biện pháp quản lý
• Vệ sinh đồng ruộng trước và sau khi trồng, làm đất kỹ kết hợp với bón 

vôi để xử lý trứng, sâu non mới nở.
• Bón phân cân đối, bón sớm đạm với tỷ lệ 1đạm : 2 lân : 1,5 kali.
• Theo dõi thường xuyên, phát hiện sớm, có biện pháp phòng trừ kịp thời 

khi sâu còn nhỏ (mới nở, tuổi 1-2) thì hiệu quả phòng trừ mới cao.
• Sâu khoang là một loại sâu khó trị, chúng đã kháng nhiều loại thuốc hoá 

học, nên cần phun thuốc kịp thời khi sâu mới nở, tuổi 1-2. Cần thay đổi 
thuốc thường xuyên. Có thể sử dụng các loại thuốc như Regent 800WG; 
Karate 2,5EC hoặc phối hợp hai loại thuốc với nhau như Padan 95SP + 
Trebon 10 EC; Netoxin 90WP + Sherpa 25 EC

Tên khoa học > Spodoptera litura
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Khi phun thuốc hóa học, luôn phải sử dụng các dụng cụ bảo hộ và tuyệt đối tuân theo hướng dẫn in trên 
nhãn sản phẩm về liều lượng, thời gian phun thuốc, thời gian cách ly.
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