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V vic diu tra phát hin
loài sâu keo rnüa Thu
Spodopterafrugzperda
KInh gui:
- Phông Nông nghip và PTNT huyn;
- Trung tam Djch vii nông nghip huyn;
- US' ban nhân dan các xL
Thirc hin Cong van s 76/TTBVTV ngày 22/02/2019 cua Chi ciic trng
tr9t và Bào v thc 4t tinh Quàng Ngi ye vic diêu tra phát hin loài sâu keo
rnüa Thu Spodopterafrugzerda.
Sâu keo müa Thu là loài sâu hi mói, có ten ting anh là Fall Armyworm,
ten khoa h9c là Spodoptera frugzperda, có nguôn gôc tà nhffiig yang nhit d&i
và cn nhit dci châu M5. Loài sâu nay phát hin tti châu A (ti An D) vào
tháng 7/20 18. Chiing lay lan nhanh và gay hai ti các viing bj xâm nhim. Hin
nay, loài sâu h.i nay dã xuât hin ti Banglades, Srilanka, Myanmar, Thai Lan
và Trung Quôc (Co kern theo rnç5t so thông tin và hInh ánh ye loài thu keo rniia
Thu Spodoptera frugiperda). Theo Ciic Bào v thçrc 4t, sâu keo müa Thu
(Spodopterafrugiperda) có khá nang phát tan vào Vit Nam và gay hi nghiêm
trç)ng nêu không có bin pháp phông chong kp thai.
Truc tmnh hInh trên, UBND huyn Mmli Long clii do nhu sau:
1. Phông Nông nghip và Phát trin nông thôn, Trung tam Djch vii
nông nghip huyn:
TIch circ ph6i hçip vâi các dia phixmig d theo dôi, kim tra, don dc,
huOng dn các dja phucrng và ha con nhin dn triên khai các bin pháp phOng
nguxa có hiu qua.
2 Uy ban nhân dan các xã:
- Khn trilong thirc hin t& thông tin tuyên truyn trên 1, dai truyn
thanh ph bin thông tin ye loài Sâu keo mua Thu den ngui san xuât nông
nghip.
- Khi phát hin sâu hi mó'i nghi ngè là Sâu keo mua Thu bi. thI thông báo
ngay cho Trung tam Dch vi1 nông nghip huyn d hem tra và hu'óng dan xu
kip thôi.

iS'

- Thu'ôiag xuyên báo cáo tinE. hinh sâu bnh hai cho UBND huyn (qua
phông NOng nghip và PTNT huyn) d ki.p thi tham mu'u UBND huyn chi
dao.

D nghj Tri.r&ng phông Nông nghip và PTNT huyn, Giárn dc Trung
tam Djch vçi nông nghip huyn, Chü tjch UBND các x. triên khai thirc hin./.
No'i n/ian:
- Nhu' trén;
- TT. HU, HDND huyn;
- CT, các PCT;
- Các HOi Doàn th;
- Dài TTPLTH huyn;
-VP: C,PCVP;
-Luu:VT.
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MQT sO THÔNG TIN VAH1NFI ANH yE LOAf SAU KEO MJA THU
Spodopterafrugiperda
(Nguôn CABI, thông tin chi tit tharn kháo trn Webside:
https ://www.cabi.org/isc/datasheet/298 10).

1. Dic dim hlnh thai
Sãu tru&ng thânh có chiu dài Ca th 1,6 — 1,7 cm và sal cánh à 3,7 - 3,8
cm, con cái dài ban. Trimg dixqc d thành bce, mi bce 150-200 trCrng, qua
tthng có hInh câu, dthng kmnh 0,75mm. Au trüng có mâu xanh nht den nâu
sam, a giai don tuôi 6, âu tr11ng dài 3-4 cm. Nhng có chiêu dài 1 ,3-1,7 cm (thy
theo con drc và con cái) và co mâu nâu sang bong.
2.Kchfl
Sâu keo mia Thu Spoclopterafrugiperda là loài sâu hai da t1c, chüng có
the gay hi trCn 80 1oi cay trông, gay h?i nng trCn nhóm cay h hôa thão nhu:
ngô, hia, kC vã cay mia. Ngoài ra cOng dâ di.rcc phát hin gay hi trên các oii
rau, cay bong
3. Phan ho
Loái sâu keo müa Thu d thrçc phát hin gay hii tai các quc gia thue
châu A, châu Phi, châu M9 (bc M9, trurig M9 và nam M') v mt so quôc gia
tai chãu Au. Trong do t?i châu A Ioài su hl nay cia xuât hin và gay hi tai An
D, Banglades, Sriianka, Myanmar, Thai Lan, Yemen và Trung Quôc.
4. Mt st hInh ãnh v san lceo man Thu Spodopterafrugiperda
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