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Abstract 

Entomopathogenic nematodes are natural enemies for many insect pests including lepidopteran caterpillars. 
This study evaluated the lethality of Steinernema, the Entomopathogenic nematodes for the fall armyworm at the 
6 concentrations from 2 to 20 nematodes/larvae. At 7 days after treatment, the proportional mortality of fall 
armyworm in Nghe An was from 29.17 to 97.22% while the population in Hanoi had mortality from 34.72 to 100%. 
The LC50 and LC99 in Nghe An were 4.73 and 15.78 and in Hanoi were 3.54 and 10.97, respectively. 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ * 

Sâu keo mùa thu (SKMT) Spodoptera 
frugiperda (Smith) [Lepidoptera: Noctuidae] có 
nguồn gốc ở châu Mỹ, gây hại trên 353 loài 
cây trồng thuộc 76 họ thực vật và  là loài ngoại 
lai xâm lấn ở nhiều quốc gia và hầu khắp các 
châu lục của thế giới (Montezano et al., 2018; 
CABI, 2020).  

Tại Việt Nam, SKMT gây hại ở hầu hết các 
vùng trồng ngô của cả nước. Sâu non gây hại 
ngay từ giai đoạn cây con, đến khi cây trỗ cờ 
phun râu vẫn ghi nhận sự gây hại (Đào Thị Hằng 
và ctv., 2019; Trần Thị Thu Phương và ctv., 
2019). Theo quy trình kỹ thuật phòng, chống 
SKMT của Cục Bảo vệ thực vật, các biện pháp 
phòng trừ loài sâu hại này gồm rất nhiều biện 
pháp như đặt bẫy bả chua ngọt để thu bắt con 
trưởng thành hoặc phun thuốc hóa học để trừ 
sâu non (Cục Bảo vệ thực vât, 2019). Đến nay, ở 
nước ta chưa có nhiều  biện pháp sinh học trong 
quản lý và phòng trừ SKMT được áp dụng. 

Hai chủng tuyến trùng ký sinh (EPNs), 
Steinenerma và Heterorhabditis, được sử dụng 
như là một biện pháp sinh học quan trọng trong 
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phòng trừ nhiều loài sâu hại vùng rễ và các bộ 
phận trên mặt đất của cây. Sử dụng tuyến trùng 
ký sinh côn trùng trong quản lý sâu hại là biện 
pháp sinh học dễ áp dụng, an toàn với sản xuất 
và có hiệu quả phòng chống cao (Shapiro-Ilan et 
al., 2012). 

Nhóm tác giả Andaló và cộng tác viên 
(2010) đã thử nghiệm khả năng gây chết 
SKMT của loài tuyến trùng S. carpocapsae trên 
đĩa petri có đường kính 5 cm; ở thời điểm bốn 
ngày sau thử nghiệm, với nồng độ 100; 250 và 
500 tuyến trùng/sâu non tỷ lệ chết lần lượt là 
75; 85 và 90%.  

Nguyễn Ngọc Châu (2008) đã xác định khả 
năng gây chết của chủng tuyến trùng S-TK10 
(Steinernema loci) với sâu khoang (Spodoptera 
litura F.)  ở nồng độ lây nhiễm cao nhất 100 
tuyến trùng/sâu non tỷ lệ chết đạt 85%; với sâu 
tơ (Plutela xylostella L.) khi lây nhiễm ở nồng độ 
30 tuyến trùng/sâu non tỷ lệ chết đạt 80%; với 
sâu xanh bướm trắng (Pieris rapae L.) khi lây 
nhiễm ở nồng độ 40 tuyến trùng/sâu non tỷ lệ 
chết đạt 100%. Tác giả đã xác định chỉ số LC50 
của chủng tuyến trùng S-TK10 với sâu khoang 
(Spodoptera litura F.) là 35 tuyến trùng, với sâu 
tơ (Plutella xylostella L.) LC50 là 12 tuyến trùng, 
với sâu xanh bướm trắng (Pieris rapae L.) LC50 
là 13 tuyến trùng.  

Chưa có nghiên cứu về khả năng ký sinh của 
chủng tuyến trùng Steinernema đối với SKMT tại 
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Việt Nam. Vì vậy, xác định các liều lượng LC50 
và LC99 của chủng tuyến trùng Steinernema đối 
với sâu keo mùa thu là thực sự cần thiết trong 
quản lý loài sâu hại này. Bài báo giới thiệu một 
số kết quả bước đầu trong việc xác định liều 
LC50 và LC99 của chủng tuyến trùng 
Steinernema đối với SKMT do Viện Bảo vệ thực 
vật thực hiện trong năm 2020 và 2021. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1 Thu thập và nhân nuôi quần thể SKMT 
S. frugiperda tạo nguồn sâu non F1 đồng đều 
để phục vụ các thử nghiệm 

Địa điểm thu thập: Vùng trồng ngô tập trung 
tại Nghệ An và Hà Nội. 

Tiến hành thu thập các ổ trứng; sâu non của 
SKMT S. frugiperda ngoài đồng ruộng. Sau đó đưa 
về phòng thí nghiệm nhân nuôi để thu trưởng 
thành. Khi trưởng thành vũ hóa, sử dụng các lồng 
nuôi có kích thước 40×40×40 cm để nuôi trưởng 
thành, cho chúng ghép cặp, giao phối và đẻ trứng. 
Các ổ trứng thu trong lồng nuôi trưởng thành trong 
cùng 1 ngày được để riêng trong các đĩa petri để 
thu sâu non F1 phục vụ các thử nghiệm. 

2.2 Thử nghiệm xác định ngưỡng mẫn 
cảm của SKMT S. frugiperda đối với chủng 
tuyến trùng Steinernema  

Xác định ngưỡng mẫn cảm của SKMT với 
chủng tuyến trùng Steinernema dựa theo 
phương pháp của Đỗ Tuấn Anh và cộng sự 
(2017) có cải tiến cho phù hợp với thử nghiệm 
SKMT. Cụ thể là sâu non tuổi 3 của SKMT được 
dùng để xác định ngưỡng mẫn cảm. Sử dụng 
các đĩa giếng có 24 giếng/đĩa để thử nghiệm. 

Đáy của mỗi giếng được lót 2 lớp giấy lọc sau đó 
cho 1 miếng thức ăn nhân tạo có kích thước 
1×1×1 cm vào mỗi giếng.  

Dùng pipet hút 30 µL dung dịch có chứa tuyến 
trùng cảm nhiễm của chủng Steinernema với các 
nồng độ khác nhau và trải đều lên bề mặt miếng 
thức ăn nhân tạo. Tiến hành thả sâu non KTMT 
đã chuẩn bị sẵn vào các giếng với mật độ 1 sâu 
non/giếng. 

Thử nghiệm với các nồng độ tuyến trùng : 0; 
2; 4; 6; 8; 10 và 20 tuyến trùng/sâu non. Thí 
nghiệm tiến hành 3 lần nhắc lại với 24 sâu non/ 
nồng độ/ lần nhắc lại.  

Theo dõi số cá thể sâu non bị chết và tính tỷ 
lệ chết của sâu non sau 3; 5 và 7 ngày lây nhiễm. 
Sâu non thử nghiệm chỉ được xác định chết do 
tuyến trùng khi có đủ các yếu tố: Cơ thể chết có 
màu nâu đen đặc trưng do tuyến trùng 
Steinernema gây ra, tuyến trùng có sự nhân lên 
về số lượng bên trong cơ thể sâu non. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1 Khả năng gây chết SKMT của chủng 
tuyến trùng ký sinh côn trùng Steinernema  

Với quần thể SKMT thu thập tại Nghệ An, 3 
ngày sau lây nhiễm tuyến trùng Steinernema đã 
ghi nhận tỷ lệ chết của sâu non thử nghiệm. Ở 
nồng độ 20 tuyến trùng/sâu non, tỷ lệ chết đạt 
91,67%; nồng độ 2 tuyến trùng/sâu non tỷ lệ chết 
đạt 23,61%. Bảy ngày sau lây nhiễm, tỷ lệ SKMT 
chết dao động từ 29,17% - 97,22%; trong đó 
nồng độ 20 tuyến trùng/sâu non tỷ lệ SKMT chết 
cao nhất; nồng độ 2 tuyến trùng/sâu non có tỷ lệ 
chết thấp nhất (bảng 1). 

Bảng 1. Khả năng gây chết của chủng tuyến trùng Steinernema với quần thể SKMT  
S. frugiperda thu thập tại Nghệ An 

Nồng độ lây nhiễm 
(tuyến trùng/sâu non) 

Tỷ lệ chết (%) 

3 ngày sau  
lây nhiễm 

5 ngày sau  
lây nhiễm 

7 ngày sau  
lây nhiễm 

2 23,61 ± 1,55 29,17 ± 2,04 29,17 ± 2,04 

4 41,67 ± 2,04 52,78 ± 1,55 52,78 ± 1,55 

6 50,00 ± 2,04 62,50 ± 2,04 62,50 ± 2,04 

8 69,44 ± 2,95 77,78 ± 1,55 77,78 ± 1,55 

10 86,11 ± 2,19 91,67 ± 2,04 91,67 ± 2,04 

20 91,67 ± 2,89 95,83 ± 2,04 97,22 ± 2,19 

Đối chứng (nước cất) 0 0 0 
 
Đánh giá khả năng gây chết của chủng 

tuyến trùng Steinernema với SKMT thu thập ở 
Hà Nội tại thời điểm 7 ngày sau lây nhiễm, tỷ lệ 
chết của sâu keo mùa thu dao động từ 34,72% 
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- 100%. Trong đó, với nồng độ 20 tuyến 
trùng/sâu non tỷ lệ chết của sâu non là 100%; 

nồng độ 2 tuyến trùng/sâu non tỷ lệ chết đạt 
34,72% (bảng 2). 

Bảng 2. Khả năng gây chết của chủng tuyến trùng Steinernema với quần thể SKMT  
S. frugiperda thu thập tại Hà Nội 

Nồng độ lây nhiễm 
(tuyến trùng/sâu non) 

Tỷ lệ chết (%) 

3 ngày sau  
lây nhiễm 

5 ngày sau  
lây nhiễm 

 7 ngày sau  
lây nhiễm 

2 13,89 ± 1,55 34,72 ± 1,55 34,72 ± 1,55 

4 48,61 ± 2,19 63,89 ± 1,55 63,89 ± 1,55 

6 65,28 ± 1,55 84,72 ± 1,55 84,72 ± 1,55 
8 79,17 ± 2,04 91,67 ± 2,04 91,67 ± 2,04 

10 90,28 ± 1,55 94,44 ± 1,55 94,44 ± 1,55 

20 95,83 ± 2,04 100 100 

Đối chứng (nước cất) 0 0 0 
 

3.2 Giá trị LC50 và LC99 của chủng tuyến 
trùng ký sinh côn trùng Steinernema với sâu 
non SKMT 

Chỉ số LC50 (lethal concentration) tức là nồng 
độ tuyến trùng ở đây được hiểu là số lượng tuyến 

trùng cảm nhiễm gây chết 50% sâu hại thử nghiệm. 
Với quần thể SKMT thu thập tại Nghệ An giá trị 
LC50 và LC99 lần lượt là 4,73 và 15,78. Với quần 
thể SKMT thu thập tại Hà Nội các giá trị này lần 
lượt là 3,54 và 10,97 (bảng 3, hình 1). 

Bảng 3. Giá trị LC50 và LC99 của chủng tuyến trùng Steinernema với các quần thể  
SKMT S. frugiperda thu thập tại Nghệ An và Hà Nội 

STT Địa điểm LC50 LC99 

1 Nghệ An 4,73  ± 0,28 15,78 ± 1,07 

2 Hà Nội 3,54 ± 0,22 10,97 ± 0,69 
p - value 0,002* 0,001* 

Ghi chú : dấu * thể hiện sự sai khác về mặt thống kê của giá trị LC50 và LC99 của 2 quần thể ở 
mức ý nghĩa α = 0,05. 

 

    

Hình 1. Mối tương quan giữa nồng độ tuyến trùng lây nhiễm và tỷ lệ chết của sâu keo mùa thu 
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Một chủng tuyến trùng có LC50 càng thấp 

chứng tỏ có độc lực của tuyến trùng càng 

mạnh, đồng thời cũng chứng tỏ loại sâu hại 

đó mẫn cảm với tuyến trùng thử nghiệm. Như 

vậy, chủng tuyến trùng Steinernema sử dụng 

trong nghiên cứu có độc lực tương đối cao 

với SKMT. 

4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 

4.1 Kết luận 

Sâu keo mùa thu rất mẫn cảm với chủng 

tuyến trùng Steinernema đã thử nghiệm. Ở nồng 

độ thử nghiệm 2 tuyến trùng/sâu non tỷ lệ chết 

của sâu non sâu keo mùa thu từ 29,17 - 34,72%, 

nồng độ 20 tuyến trùng/sâu non tỷ lệ chết từ 

97,22 - 100% sau 7 ngày lây nhiễm. 

Giá trị LC50 của chủng tuyến trùng 

Steinernema với quần thể SKMT thu thập tại 

Nghệ An là 4,73 tuyến trùng, với quần thể 

SKMT thu thập tại Hà Nội là 3,54 tuyến 

trùng. Giá trị LC99 của quần thể SKMT thu 

thập tại Nghệ An là 15,78 tuyến trùng và của 

quần thể SKMT thu thập tại Hà Nội là 10,97 

tuyến trùng. 

4.2 Đề nghị 

Tiếp tục các nghiên cứu và thử nghiệm 

khả năng gây chết SKMT của chủng tuyến 

trùng Steinernema trong điều kiện nhà lưới 

và đồng ruộng.  
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