
Công ty TNHH Mía đường Nghệ An 

1. Thành phần và đặc điểm gây hại: 

Mía héo nõn khi còn nhỏ 

Sâu đục thân 5 vạch đầu nâu 

Lá mía lốm đốm trắng 

2. Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có hoạt chất lưu dẫn như: USA Grago, 

Yamida (Imidacloprid); Goldra (Thiamethoxam); Dupont (Chlorantraniliprole)...  

BIỆN PHÁP  SỬ DỤNG THUỐC BVTV PHÒNG TRỪ SÂU ĐỤC 

THÂN MÍA GIAI ĐOẠN MÍA TỪ MỌC MẦM ĐẾN 6 THÁNG TUỔI 

Thuốc có tác dụng: 

 Phòng trừ sâu đục thân hại mía. 

 Hạn chế sự phát sinh, phát triển 

của sùng trắng đục gốc mía. 

 Kiểm soát rệp xở bông trắng sớm. 

 Việt Nam có 9 loại sâu đục thân hại mía phổ biến. 

 Vùng mía NASU có 2 loại sâu đục thân chính lá : Sâu đục thân 5 vạch đầu nâu và 

sâu đục thân 4 vạch đầu vàng. 

Lá mía lốm đốm trắng 

Sâu đục thân 4 vạch đầu vàng 



Công ty TNHH Mía đường Nghệ An 

4. Ưu điểm phun thuốc trừ sâu hại 

mía theo phương pháp phun điểm: 

 Giảm lượng thuốc sử dụng; 

 Tiết kiệm chi phí; 

 Ít ảnh hưởng đến thiên địch ăn sâu; 

 Hiệu quả phòng trừ cao. 

3. Phương pháp phun: 

 Pha thuốc vào bình phun theo 

đúng liều lượng ghi trên bao bì. 

 Mang bình phun và đi dọc theo 

từng hàng mía; 

 Khi gặp các điểm thấy hoặc nghi 

có sâu hại, tiến hành mở vòi phun 

để tiêu diệt sâu, kết hợp phun rệp 

xơ bông trắng nếu có. 

 Sau khi phun xong, tắt vòi, tiếp 

tục di chuyển và làm tương tự đến 

khi đi hết ruộng mía. 

 Chỉ phun xung quanh điểm thấy hoặc nghi có sâu. 

 Đi chậm, quan sát kỹ, dọc theo từng hàng mía, chú ý không bỏ sót. 

 Thực hiện ít nhất 1 tháng/lần từ khi sâu bắt đầu xuất hiện. 
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