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1. Tên Việt Nam, tên khoa học, tên khác (synonyms) 
 - Tên Việt Nam: Sâu đục thân mình tím 
 - Tên khoa học: Phragmataecia castaneae Hübner 
 - Tên khác (synomyms): Phragmatoecia castaneae Hübner 
2. Phân bố:  

 
Phạm vi phân bố của sâu đục thân mía mình tím trên thế giới (CABI, 2007) 

 
Trên thế giới, loài sâu đục thân mía mình tím được ghi nhận thấy xuất hiện gây hại chủ 

yếu ở các nước Đông Nam Châu Á như: Trung Quốc (Fang, 1984; You et al., 1994), Việt Nam 
(CTM, 1961; Đỗ Ngọc Diệp, 2002), Malaysia (Lim và Pan, 1980) và Indonesia (Boedijono, 
1980; Hozelhoff, 1929; Kalshoven, 1981). 

 
Phạm vi phân bố của sâu đục thân mía mình tím ở Việt Nam 

 



Ở Việt Nam, sâu đục thân mình tím thấy xuất hiện gây hại ở hầu hết các vùng trồng mía 
trong cả nước, trong đó các vùng phân bố chính là Đông Nam bộ và Duyên hải miền Trung 
(CTM, 1961; Trung tâm Bảo vệ thực vật miền Trung, 1995; Đỗ Ngọc Diệp, 2002). Đây là 1 
trong 3 loài sâu hại mía chủ yếu ở Việt Nam (Đỗ Ngọc Diệp, 2002). 

 
3. Ký chủ: 

Ký chủ chính của loài sâu hại này là cây mía trồng (Hazelhoff, 1929; Kalshoven, 1981; 
Boedijono, 1980) và cây mía dại (Kalshoven, 1981; Anonymous, 1979). Ở Indonesia, người ta 
còn thấy nó gây hại trên cây bo bo. (Anonymous, 1979). 

4. Triệu chứng gây hại: 

  
Triệu chứng "héo lá bên" Triệu chứng "ngọn teo tóp" 

 
Triệu chứng gây hại điển hình ở giai đoạn mía mầm là lá bên bị héo trước, lá giữa đọt 

héo sau. Nguyên nhân là do sâu non không đục ăn thẳng vào đỉnh sinh trưởng, mà đục ăn vòng 
xung quanh thân, cắn ăn hết lớp bẹ này tới lớp bẹ khác, sau đó mới đục vào đỉnh sinh trưởng. 

Triệu chứng gây hại điển hình ở giai đoạn mía có lóng là trên thân có nhiều mầm nách 
phát triển, ngọn teo tóp, thân ngắn, phần ngọn chỉ còn một vài lá ngắn, nhỏ. Trên phần ngọn cây 
bị hại nặng thường có 1 lỗ rất lớn, miệng lỗ còn dính vỏ nhộng, đó là lỗ vũ hóa của sâu. Đây là 
đặc điểm rất riêng biệt của sâu đục thân mình tím. 
5. Đặc điểm hình thái các pha phát dục 

- Pha trứng: Trứng mới đẻ có màu trắng kem, sau khoảng vài ngày thì chuyển sang màu 
nâu. Trước khi nở 1 – 2 ngày trứng chuyển sang màu xám. Trứng có hình bầu dục, kích thước 
dài khoảng 1,4 – 1,8 mm, rộng khoảng 0,8 mm.  

 

  
Ổ trứng sâu đục thân mình tím trên lá và bẹ lá mía 



 - Pha sâu non: Sâu non mới nở có màu tím hồng. Mảnh đầu màu vàng nhạt, dần dần 
chuyển sang màu nâu tối khi sâu lớn dần lên. Sâu non đẫy sức có màu trắng phớt hồng với 4 
chấm hơi đỏ trên mỗi đốt cơ thể. Sâu non đẫy sức dài tới 5,5 cm đối với con cái và 4 cm đối với 
con đực. 

  

Pha sâu non sâu đục thân mình tím 
- Pha nhộng: Nhộng đực có kích thước nhỏ hơn nhộng cái. Chiều dài cơ thể nhộng đực 

và cái trung bình tương ứng là 2,52  0,24 và 3,3  0,25 cm. Trọng lượng nhộng đực và nhộng 
cái trung bình tương ứng là 0,3786 và 0,6865 gam. Lúc đầu nhộng có màu vàng nhạt, sau khi 
vũ hóa vài ngày thì chuyển sang màu sẫm hơn, cuối cùng, khi chuẩn bị vũ hóa, nhộng có màu 
nâu tối. Đầu nhộng có một gai nhọn trông như mỏ chim, phần đầu nhỏ hơn phần đuôi. Trên mỗi 
đốt bụng của nhộng có hai hàng gai tạo thành 2 đai rõ rệt. Đốt bụng thứ nhất không có lỗ thở. 
Các đốt bụng còn lại đều có lỗ thở lộ rõ hình bầu dục. Lưng nhộng gồ cao ở phần bụng.  

Pha nhộng sâu đục thân mình tím 
- Pha trưởng thành: Ngài trưởng thành có màu vàng đất, trên cánh có các chấm màu 

vàng nghệ nhỏ, cánh ngắn hơn bụng. Các đốt bụng có đai lông ngăn cách. Râu đầu ngắn, 2/3 
chiều dài râu ngài cái (phần gốc râu) có dạng răng lược kép, phần roi râu còn lại có dạng sợi 
chỉ. 3/4 chiều dài râu ngài đực có dạng răng lược kép, phần còn lại cũng có dạng sợi chỉ. Ngài 
đực có kích thước nhỏ hơn ngài cái, chiều dài cơ thể ngài đực và cái trung bình tương ứng là 
2,15  0,11 cm và 3,01  0,25 cm. Ngài đực có sải cánh trung bình rộng khoảng 3,64  0,15 

cm. Ngài cái có sải cánh trung bình rộng khoảng 4,8  2,23 cm.  

 

 

  

 

Ngài trưởng thành sâu đục thân mình tím  



6. Đặc điểm sinh vật học 

 
Hình vẽ các pha phát dục và triệu chứng hại của sâu đục thân mía mình tím 

(1- Ngài trưởng thành; 2- Trứng; 3- Sâu non; 4- Nhộng; 5- Cây mía bị đục) 
 
 

Trứng được đẻ thành 1 hoặc nhiều hàng trên mép các lá mía nửa khô chưa rụng hoặc 
trên các lá đọt đã bị héo. Mép lá có ổ trứng sau đó cuốn lại và trứng được bảo vệ khá chắc chắn. 
1 cm dài hàng trứng có từ 9 – 11 quả trứng phụ thuộc vào vị trí đẻ. Trứng được đẻ từng quả xếp 
sít nhau. Ổ trứng lớn nhất từng quan sát thấy dài khoảng 15 cm. Thời gian phát dục pha trứng 
kéo dài trung bình từ 10,6  0,6 ngày ở điều kiện phòng (Đỗ Ngọc Diệp, 2002). 



Sau khi trứng nở, sâu non tuổi 1 thường tập trung thành từng đám trong khoảng vài giờ 
quanh ổ trứng vừa nở ra. Sau đó chúng phân tán sang cây khác bằng cách bò hoặc nhả tơ đu 
mình theo gió. Một số con có thể đục thẳng vào trong thân cây mía ngay sau khi nở mà không 
phát tán sang cây khác. Sâu non thường đục vào ở phần nách lá (phần hở giữa bẹ lá và thân 
cây), thường đó là lá + 3. Sau khi nở, sâu non chủ yếu đục ăn phần bẹ lá, sau khoảng từ 3 – 7 
ngày sâu non mới đục vào trong thân cây gây hại. Một sâu non có thể gây hại nhiều lóng, trung 
bình là 2,33  0,82 lóng trước khi hóa nhộng. Pha sâu non có 8 tuổi. Kích thước (rộng) mảnh 
đầu hay tốc độ tăng trưởng giữa các tuổi sâu non tăng trung bình khoảng 1,29 lần. Toàn bộ thời 
gian phát dục pha sâu non kéo dài trung bình khoảng 63,3  2,4 ngày. Giai đoạn tiền nhộng 
quan sát được trong quá trình nuôi là khoảng 2 ngày (Đỗ Ngọc Diệp, 2002). 

Sâu non thường hóa nhộng ngay bên trong đường đục (dưới đáy đường đục). Trước khi 
hóa nhộng, sâu non thường đục 1 lỗ để nhộng chui ra khi vũ hóa (gọi là lỗ vũ hóa), lỗ vũ hóa 
thường nằm trên phần thân ngọn. Khi nhộng chưa vũ hóa, lỗ vũ hóa được bịt kín bởi 1 lớp vỏ 
bẹ ngoài cùng của cây mía. Trước khi vũ hóa vài giờ nhộng di chuyển lên phía lỗ vũ hóa bằng 
cách uốn éo cơ thể, sử dụng các hàng gai trên cơ thể để bám vào thành lỗ đục, di chuyển lên 
phía trên. Sau khi vũ hóa, vỏ xác nhộng thường mắc lại nơi miệng lỗ vũ hóa. Thời gian phát dục 

pha nhộng kéo dài trung bình khoảng 13,9  1,0 ngày (Đỗ Ngọc Diệp, 2002). 
Nhộng thường vũ hóa vào buổi chiều tối (từ 16-20 giờ), sau khi vũ hoá, ngài thường 

nằm im (không quan sát thấy hiện tượng ăn thêm) cho đến khi tiến hành ghép đôi giao phối và 
bắt đầu đẻ trứng vào đêm hôm sau. Ngài cái có khả năng đẻ được 90% số trứng, tập trung chủ 
yếu vào đêm thứ nhất. Tuy nhiên thời gian đẻ trứng của ngài cái có thể kéo dài trong 2 đêm.Khả 
năng đẻ trứng trung bình của 1 con ngài cái là 327,8  45,5 quả trứng, biến động trong phạm vi 
từ 85 – 564 quả trứng. Ngài trưởng thành có xu tính ánh sáng khá mạnh. Thời gian từ khi vũ 
hoá đến khi đẻ quả trứng đầu tiên trung bình là 3,3  0,23 ngày, thời gian từ khi vũ hoá đến khi 
ngài cái chết trung bình là 5,3  0,6 ngày, còn ngài đực là 3,5  0,4 ngày. Toàn bộ vòng đời kéo 
dài trung bình 97,4  3,7 ngày ở điều kiện phòng. 

7. Đặc điểm sinh thái học: 
 Mỗi năm sâu thường phát sinh 4 lứa. Ở miền Bắc, Sâu non qua đông từ tháng 9 tới tháng 2 
– 3 năm sau mới hóa nhộng (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 2003). Trong khi đó, ở miền 
Nam sâu đục thân mình tím hầu như thấy xuất hiện gây hại quanh năm, trong suốt thời gian sinh 
trưởng của cây mía, từ sau khi trồng (hoặc tái sinh gốc) đến khi thu hoạch, trên cả ruộng mía hè thu 
và đông xuân. Một năm có 2 cao điểm gây hại của sâu là tháng thứ 6 sau khi trồng trên mía hè thu 
và tháng thứ 11 sau trồng trên mía đông xuân, tương ứng với khoảng tháng 11 dương lịch hàng 
năm. Mật độ sâu đục thân mía mình tím trên đồng ruộng luôn duy trì ở mức khá cao qua các 
tháng trong năm, biến động trong khoảng từ 6,5 – 28,7 con/100 m dài hàng mía có khoảng cách 
hàng 1 m. Trong đó tháng có mật độ sâu thấp nhất là tháng 5, còn tháng có mật độ sâu cao nhất 
là tháng 10. Biến động mật độ sâu đục thân mình tím trên đồng ruộng ít phụ thuộc vào yếu tố 
ẩm độ hay lượng mưa, mà phụ thuộc vào yếu tố nhiệt độ, tuy không hoàn toàn chặt chẽ (Đỗ 
Ngọc Diệp, 2002).  

Ở trên thế giới, theo tổng kết của CABI (2007), người ta đã xác định được 11 loài côn 
trùng thiên địch và 4 loại bệnh hại sâu đục thân mía mình tím Trong số đó, 2 loài ong mắt đỏ kí 
sinh trứng Trichogrammatoidea nana (Pan và Lim, 1980) và Tumidiclava sp. (Ramli et al., 
1980); 1 loài ruồi Sturmiopsis inferens, 3 loài ong Rhaconotus roslinensis, Cotesia flavipes, 
Campyloneurus sp. kí sinh sâu non và 1 loài ong kí sinh nhộng Xanthopimpla sp. (Ramli et al., 
1980) được coi là có vai trò quan trọng trong việc khống chế số lượng sâu đục thân mía mình 
tím trên đồng ruộng. 
 Ở Việt Nam, kết quả điều tra của Đỗ Ngọc Diệp (2002) và Cao Anh Đương (2003) đã 
xác định được phần côn trùng thiên địch của sâu đục thân mía mình tím bao gồm có 7 loài. 
Trong số đó, loài ong kén trắng Cotesia flavipes bắt gặp nhiều nhất, tiếp theo là loài bọ đuôi 



kìm Euborellia annulipes. Các loài còn lại bắt gặp ít (ruồi ký sinh Sturmiopsis inferens, kiến bắt 
mồi Pheidole sp. và bọ chân chạy Chlaenius posticalis) hoặc rất ít (ong mắt đỏ 
Trichogrammatoidea nana và ong cự vàng lớn Xanthopimpla stemator).  
 Qua thí nghiệm, tác giả Đỗ Ngọc Diệp (2002) đã xác định được các giống mía có khả 
năng chống chịu sâu đục thân mía mình tím cao nhất là VN84-4137, K84-200, ROC 16 và 
VN85-1427. Trong khi đó các giống R579 và ROC10 có mức độ mẫn cảm sâu đục thân mình 
tím cao nhất. 

8. Biện pháp phòng chống: 
8.1 Biện pháp vệ sinh đồng ruộng: 

Khi lấy hom giống từ các vùng bị sâu đục thân mình tím gây hại nặng, nên lột bỏ hết bẹ, 
lá khô trước bốc xếp lên xe vận chuyển đến nơi trồng. Hom giống trước khi trồng nền được xử 
lý bằng nước nóng ở 50°C trong 2 giờ để diệt sâu, kết hợp phòng trừ các loại bệnh lây qua hom. 
8.2. Biện pháp giống kháng: 

Việc sử dụng giống mía kháng sâu đóng một vai trò quan trọng trong quản lý dịch hại 
tổng hợp. Một số giống mía được thấy là có khả năng chống chịu sâu đục thân mình tím cao 
hơn giống khác, Ví dụ: Các giống mía như F156, CAC57-11 và Phil53-33 thường ít bị sâu đục 
thân mình tím gây hại hơn các giống mía khác (Suhartawan và Wirioatmodjo, 1996). Do vậy, 
trước khi phóng thích một giống mía mới ra sản xuất đại trà, cần thiết phải đánh giá để xác định 
được mức độ chống chịu sâu bệnh của nó để có định hướng sử dụng cho phù hợp. 
8.3 Biện pháp sinh học: 

Trong số các loài thiên địch của sâu đục thân mình tím, loài ong mắt đỏ Tumidiclava sp. 
được kỳ vọng là có thể nhân nuôi hàng loạt sử dụng rộng rãi trong phòng trừ. Tuy nhiên, cho 
đến nay người ta vẫn không thể tìm thấy loài ký chủ nào khác có thể thay thế cho trứng sâu đục 
thân mình tím để nhân nuôi ong (Pan và Lim, 1979). Mặc dù kết quả thí nghiệm thả loài ong 
này ở Indonesia năm 1978 đã chỉ ra rằng ruộng mía thả ong có tỷ lệ trứng bị kí sinh tăng 53%, 
tỷ lệ lóng bị hại giảm từ 17-42% xuống còn dưới 5% (Suhartawan và Wirioatmodjo, 1996).  
8.4 Biện pháp hóa học:  

Có thể sử dụng một số loại thuốc như: carbaryl, dicrotophos, monocrotophos và 
acephate để phun hoặc rải, trừ sâu đục thân mình tím (Suhartawan và Wirioatmodjo, 1996). Tuy 
nhiên, cũng như đối với các loài sâu đục thân khác, chúng ta chỉ có thể áp dụng biện pháp 
phòng trừ này khi cây mía còn nhỏ (dưới 4 tháng tuổi), ở giai đoạn ổ dịch, khi sâu non còn nhỏ 
tuổi, chưa đục vào thân cây mía hoặc đang đục ăn phần bẹ lá, lúc ta thấy cây mía bị hại có triệu 
chứng "héo lá bên". Lưu ý là chỉ tiến hành phun hoặc rải thuốc theo cách chọn lọc, tức là chỉ 
phun, rải thuốc cho những nơi cây mía đang bị sâu gây hại, tránh phun trùm trên toàn bộ ruộng 
mía để bảo vệ thiên địch của sâu. 
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