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Tác động tiềm năng của “Mùa thu sâu bướm quân đội” trên dưa và rau 
(không bao gồm ngô ngọt)

“Mùa thu sâu bướm quân đội” (Spodoptera frugiperda) là một loại dịch hại ngoại lai đã được phát hiện ở 
Queensland.

Dựa trên kinh nghiệm ở nước ngoài, “Mùa thu sâu bướm quân đội” giai đoạn phát triển ấu trùng có thể gây 
thiệt hại đáng kể và đột ngột cho các vật chủ ưa thích nếu không được kiểm soát.

Bướm đêm trưởng thành có thể bay đường dài và di chuyển rất nhanh, đặc biệt là với sự trợ giúp của thời 
tiết và dòng máy bay phản lực. Kiểm tra cây của bạn thường xuyên cho nhiễm trùng sớm.

Nguy cơ dịch hại

“Mùa thu sâu bướm quân đội” ưa thích cây ngô, ngô ngọt, cao lương, lúa và cỏ. Dưới áp lực sâu bệnh cao, 
các mùa vụ rau củ lá rộng cũng có thể bị nhiễm bệnh, và có thể bị hư hại.

Các mùa vụ dưa, bao gồm dưa hấu, dưa gang mật ong và dưa vàng, được coi là cây chủ của “Mùa thu sâu 
bướm quân đội”.

Khả năng gây thiệt hại cho cây trồng dưa được trồng trên các cánh đồng hoặc nhà kính là không rõ. Có thể 
là dưới áp lực dân số cao, dưa có thể rụng lá và được ăn trên bề mặt của quả đang phát triển.

“Mùa thu sâu bướm quân đội” có thể phá hoại cây rau bao gồm ớt, cà chua, bí ngô, dưa chuột, đậu, cà tím 
và các loại rau khác. Khả năng thiệt hại cho các loại cây trồng này trong các hệ thống canh tác của Úc là 
không rõ ràng.

Các mùa vụ cây trồng phủ đất được sử dụng trong các trang trại dưa như cao lương, ngô và một số loại cỏ 
nhiệt đới và cận nhiệt đới cũng là ký chủ ưa thích.

Ở nước ngoài, “Mùa thu sâu bướm quân đội” đã nhanh chóng phát triển tính kháng thuốc trừ sâu khi thuốc 
trừ sâu được sử dụng quá thường xuyên.

Hình thái

Trứng

Hình 1 – trứng "khối lượng"

Trứng có màu vàng nhạt, đường kính 
0,4 mm và cao 0,3 mm. Trứng được đặt 
trong ‘khối trứng’ phủ lông, dính vào tán 
lá. Có 100 đến 200  trứng một ’khối 
lượng’.
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Ấu trùng có màu xanh nhạt đến nâu với đầu to tối màu hơn. Khi chúng phát triển, chúng trở nên sậm hơn 
với các sọc trắng dọc và các đốm đen có gai dọc thân. Ấu trùng cũ (30-36 mm) có hoa văn khác biệt gồm 
bốn đốm trên hai đoạn cơ thể cuối cùng có hoa văn chữ Y ngược trên đầu.

Giai đoạn ấu trùng

Hình 2 – Ấu trùng chui ra từ khối trứng Hình 3 – Ấu trùng già có hình chữ ‘Y’ trên đầu

Giai đoạn nhộng

Giai đoạn nhộng có màu nâu đỏ, dài 14-18 mm và ngang khoảng 4.5 mm. Quá trình hình thành nhộng chủ 
yếu xảy ra trong đất bên dưới cây chủ, đôi khi ngay trên cây chủ. “Mùa thu sâu bướm quân đội” không ngủ 
đông vào mùa đông và không thể sống ở nhiệt độ dưới 10oC.

Côn trùng trưởng thành

Hình 4 – Bướm cái Hình 5 – Bướm đực

Bướm trưởng thành có cánh trước màu nâu hoặc xám và cánh sau màu trắng với sải cánh 32-40 mm. 
“Mùa thu sâu bướm quân đội” đực có nhiều hoa văn hơn và một đốm trắng riêng biệt trên mỗi cánh trước. 
Insect ID Guide ở trang CottonInfo đưa ra hướng dẫn chi tiết để nhận dạng “Mùa thu sâu bướm quân đội” .

Dấu hiệu gì cần tìm?

Tìm kiếm khối lượng trứng và giai đoạn phát triển của ấu trùng. Lá tổn hại có thể bị đục lỗ, tạo cửa sổ, rìa lá 
bị rách, rụng lá và các tổn hại do sâu nhai hoa và quả. Thiệt hại gây ra do “Mùa thu sâu bướm quân đội” có 
thể bị nhầm lẫn với thiệt hại gây ra bởi ấu trùng bướm dưa chuột, các loài sâu bướm  và sâu keo khác. 
Hiện đã có những loài sâu keo có bề ngoài giống như “Mùa thu sâu bướm quân đội” ở Úc. Việc nhận dạng 
chính xác là rất quan trọng trong việc xác định rủi ro và cách xử trí.
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Làm thế nào tôi có thể quản lý ổ dịch?

Phát hiện sớm là điều cần thiết. Thường xuyên kiểm tra cây trồng của bạn trên cánh đồng để xác định sự 
hiện diện của khối trứng, ấu trùng và thiệt hại gây ra. Cây con trong khay nên được kiểm tra xem có ấu 
trùng hay khối trứng trước khi chúng được trồng xuống đất. Bẫy pheromone có thể hỗ trợ việc phát hiện sự 
hoạt động của “Mùa thu sâu bướm quân đội”.

Chìa khóa để kiểm soát bất kỳ dịch hại nào chính là việc tiếp cận xử lý dịch hại lồng ghép. Các Bộ, phối 
hợp với ngành công nghiệp, làm việc để xác định các chiến lược và chiến thuật cho việc ứng phó trung và 
dài hạn.

Một số loại thuốc trừ sâu được sử dụng để kiểm soát "Helicoverpa armigera", "sâu bướm dưa chuột", sâu 
bướm quân sự và các loài bướm đêm khác có thể mang lại mức độ kiểm soát cho sâu bướm quân đội mùa 
thu. . Các tác nhân kiểm soát sinh học cho "Helicoverpa spp" cũng được dự kiến   sẽ có tác dụng đối với sự 
sụp đổ của sâu bướm quân sự.

Ở nước ngoài, dân số "Mùa thu sâu bướm quân đội" đã phát triển tính kháng thuốc trừ sâu khi các nhóm 
hóa chất tương tự thường được phun trong cây trồng. Điều cần thiết đối với bất kỳ ứng dụng diệt côn trùng 
nào là kiểm soát "Mùa thu sâu bướm quân đội" để xem xét sự phát triển của tính kháng hóa chất ở các loài 
gây hại khác (ví dụ, các loài Helicoverpa, rệp, ruồi trắng, ve) và tác động tiềm tàng của chúng đối với thiên 
địch.

APVMA hiện đang đánh giá các ứng dụng cho phép diệt côn trùng khi sử dụng chống "Mùa thu sâu bướm 
quân đội" các loại cây trồng khác nhau. Để kiểm tra các giấy phép hóa chất mới nhất áp dụng cho "Mùa thu 
sâu bướm quân đội" bằng cổng APVMA’s permit portal - hãy tìm kiếm “fall armyworm" và chọn nút 
‘pest/purpose’.

Bạn nên có các biện pháp an toàn sinh học địa phương mạnh mẽ để bảo vệ cây trồng của bạn khỏi mầm 
bệnh và sâu bệnh và thực hành vệ sinh trang trại tốt để kiểm soát cỏ dại để loại bỏ mầm bệnh và sâu bệnh 
có thể. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập farmbiosecurity.com.au.
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Tôi nên làm gì?

Hãy cảnh giác và nếu bạn nghi ngờ có "Mùa thu sâu bướm quân đội" , hãy báo cáo ngay cho Bộ Nông 
nghiệp và Thủy sản Queensland theo số 13 25 23.

Để biết thêm thông tin, liên hệ với Bộ Nông nghiệp và Thủy sản Queensland theo số 13 25 23 hoặc truy cập 
business.qld.gov.au/fallarmyworm.

Để biết thêm thông tin

Hình 1–2, 4–5 của James Castner, Đại học Florida
Hình 3 của Tiến sĩ Balaraju, Trung tâm Krishi Vigyan Kendra, Ấn Độ

Hoặc truy cập trang web agriculture.gov.au /biosecurity /australia 
/northern-biosecurity để biết thêm thông tin.


