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Phân tích hệ sinh thái: Quản lý nước và phân bón
Quản lý dinh dưỡng giai đoạn lúa đẻ nhánh

• Cây lúa cần nhiều nhất 3 nguyên tố dinh dưỡng là đạm (N), lân (P) và kali (K), trong đó đạm là 
dinh dưỡng quan trọng nhất đối với đời sống cây lúa.

• Cây có nhu cầu đạm nhiều ở các giai đoạn phát triển của cây lúa như đẻ nhánh và làm đòng.
• Thiếu N cũng có thể xảy ra khi một lượng lớn phân N bón sai thời điểm hoặc bón không đúng 

cách. Thiếu đạm cây thấp, đẻ nhánh kém, phiến lá nhỏ, lúc đầu lá có màu vàng nhạt ở đầu ngọn 
lá rồi lan dần cả phiến lá. Số bông và hạt ít, năng suất bị giảm.

• Nhu cầu dinh dưỡng cho lúa giai đoạn lúa đẻ nhánh chiếm khoảng 40 % tổng nhu cầu cả vụ. 
Thời điểm bón phân hợp lý theo nhu cầu cây là lần bón thúc phân đợt 2 (20-25 NSS) với liều 
lượng phân đạm chiếm 30-40% và phân lân chiếm 50% (khi sử dụng phân DAP), còn nếu sử 
dụng phân lân thì tập trung bón lót toàn bộ hoặc bón thúc lần 1 (7-10 NSS) như trường hợp trên 
đất phù sa ngọt ở đ BsCL (Hình 1).

o Thời kỳ đẻ nhánh là thời kỳ quyết định đến sự phát triển diện tích lá và số bông, do đó 
cần bón đủ đạm để tăng diện tích lá, tăng khả năng quang hợp, tăng số nhánh hữu hiệu và 
số bông hữu hiệu. Đây cũng là yếu tố quan trọng để tăng năng suất lúa.

o Cây lúa hút lân mạnh nhất vào thời kỳ đẻ nhánh và thời kỳ làm đòng. Trong đất 
lân bị giữ tương đối chặt nên bón phân lân cho lúa nên bón lót, và bón sớm vào lần bón 
thúc thứ nhất. Bón đủ lân, cây lúa đẻ nhánh mạnh, chống chịu tốt với sâu bệnh và các 
điều kiện bất lợi.

o Cùng với đạm, lân xúc tiến sự phát triển của bộ rễ và tăng số nhánh đẻ, đồng thời cũng 
làm cho lúa trỗ bông và chín sớm hơn.

Hình 1: Bón phân theo nhu câu cây cho lúa ở ĐBSCL
trên vùng đất phù sa ( G i ô n g  l ú a  c ó  t h ờ i  g i a n  s i n h  t r ư ở n g  9 0 - 1 0 0  n g à y )

Bón ra rễ Bón thúc chồi Bón thúc đòng Bón nuôi hạt

L ân 1
(7-10 NSS)

L ân  2  
(22-25 NSS)

Lân 3
(42-45 NSS)

L ân 4
(55-60 NSS)

T Ổ N G  LƯ Ợ NG  P H Â N  

k g  N - P 2 O 5- K 2O / h a

Vu Đ ô  n a  X uân:
5 kg urê 8 kg urê 
5 kg DAP 5 kg DAP 
3 kg K CL

5 kg urê 
3 kg K C L

Phân bón lá 100-46-36

V u  H è  T h u :
4 kg urê 
6 kg D AP  
3 kg KCL

6 kg u rê  
6 kg DAP

4 kg urê 
3 kg KCL

Phân bón lá 85-55-36

(----------------------------------- kg/IOOOtir' — )

Nông dân có thể điều chỉnh lượng đạm bón hợp lý, bón đúng thời điểm cây cần bằng cách sử dụng
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bảng so màu lá (LCC) như hướng dẫn sau:

Bảng Sử dụng bảng so màu lá bón đạm 
cho lúa cao sản

Tình trạng dinh dưỡng 
đạm trong cây

Khung màu Lượng đạm cần bón 
(Kg N/ha)

Thiếu đạm nhiều 1 30-40

Thiếu đạm vừa 2 20-30

Thiếu đạm ít 3 10-20

Đủ đạm 4 0

Thừa đạm 5-6 0

Quản lý nước giai đoạn lúa đẻ nhánh

Giai đoạn mà áp lực nước làm giảm năng suất lúa nghiêm trọng được gọi là thời kỳ tới hạn về nhu cầu 
nước của cây lúa.
Các thời kỳ tới hạn về nhu cầu nước của cây lúa là giai đoạn lúa đâm chồi tích cực, giai đoạn tượng 
đòng, làm đòng và trổ bông. Trong suốt các giai đoạn này, thời gian cách khoảng giữa hai lần tưới 
không vượt quá thời gian qui định bởi vì nó sẽ làm giảm ẩm độ đất dưới mức bảo hòa.

mấ ’•-V • 
jai

Trong giai đoạn lúa đẻ nhánh (20-30NSS), giữ mực nước ruộng vừa phải 2-3 cm
Hình 2: Quản lý nước giai đoạn lúa đẻ nhánh (20-30 ngày sau sạ)

Sau giai đoạn bén rễ, chỉ giữ một lớp nước láng mặt ruộng (2 cm) tạo điều kiện thuận lợi cho đâm chồi 
và bén rễ chắc vào đất. Áp lực ẩm độ đất xảy ra ở giai đoạn đẻ nhánh tích cực sẽ làm giảm 30% năng 
suất lúa. Bên cạnh việc đảm bảo nhu cầu nước cho cây, việc quản lý nước tiết kiệm trong giai đoạn lúa 
đẻ nhánh cũng giúp kiểm soát dịch hại phù hợp.
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Điều chỉnh nước trong giai đoạn này có tác dụng thúc lúa đẻ nhánh hữu hiệu và khống chế đẻ nhánh vô 
hiệu bằng cách giữ mực nước vừa phải (2-3 cm). Khi bón phân thúc chỉ để nước ngập gốc lúa, vừa có 
tác dụng hòa tan phân bón, giúp cây hấp thu tốt dinh dưỡng vừa có tác dụng tạo đủ ẩm độ cho lúa đẻ 
nhánh tối đa.
Lưu ý: Tránh cung cấp dư thừa nước. Nếu ruộng ngập sâu, khả năng đẻ nhánh của lúa thấp và chồi
yếu. Sâu phao xuất hiện và tấn công chồi.

Kỹ thuật tưới nước tiết kiệm “Uớt khô xen kẽ”
Kết hợp với chương trình “1 phải 5 giảm” từ năm 2009, kỹ thuật tưới nước “ướt khô xen kẽ” đã được 
áp dụng để tiết kiệm nước tưới trong sản xuất lúa ở các tỉnh ĐBSCL

Ướt khô xem kẽ là gì?

Cây lúa không phải lúc nào cũng cần ngập nước và chỉ cần bơm nước vào ruộng tối đa là 5cm.

Thực hiện ướt khô xen kẽ như thế' nào?
-Tuần đầu tiên sau sợ: Tuần đầu tiên giữ mực nước từ bão hòa đến cao khoảng 1cm, mực nước trong 
ruộng sẽ được giữ cao khoảng 1-3cm theo giai đoạn phát triển của cây lúa và giữ liên tục cho đến lúc 
bón phân lần 2 (khoảng 20-25 ngày sau sạ), giai đoạn này nước là nhu cầu thiết yếu để cây lúa phát 
triển. Giữ nước trong ruộng ở giai đoạn này sẽ hạn chế được sự mọc mầm của các loài cỏ, bởi có nước 
làm môi trường thành yếm khí, hạt cỏ sẽ không mọc được và cũng cần sử dụng thuốc trừ cỏ phù hợp ở 
giai đoạn này.

- Giai đoợn từ 25-40 ngày: Đây là giai đoạn lúa đẻ nhánh rộ và tối đa, phần lớn chồi vô hiệu thường phát
triển ở giai đoạn này, nên chỉ cần nước vừa đủ. Lúc này giữ mực nước trong ruộng từ bằng mạt đến thấp 
hơn mạt ruộng 15cm (đạt ống nhựa có đục lỗ lên hàng, bên trong có chia vạch 5cm để theo dõi). Khi 
nước xuống thấp hơn 15cm thì bớm nước vào ruộng ngập tối đa 5cm so với mạt đất ruộng. Khi nước hạ 
từ từ xuống dưới vạch 15cm thì bơm nước vào tiếp. ở  giai đoạn này, lá lúa phát triển giáp tán, hạt cỏ có 
nảy mầm cũng không phát triển và cạnh tranh được với cây lúa. Đây cũng là giai đoạn cây lúa rất dễ bị 
bệnh khô vằn tấn công, mực nước không cao làm hạch nấm khô vằn sẽ không phát tán trong ruộng, bệnh 
ít lây lan. Cách điều tiết nước này sẽ làm phơi lộ mạt ruộng, vì vậy nên gọi phương pháp này là “tưới 
ướt khô xen kẽ’’. Mực nước dưới mạt đất càng xa (nhưng không thấp hơn 15cm so với mạt ruộng) sẽ
giúp rễ lúa ăn sâu vào trong đất, vừa chống đổ ngã, vừa dễ thu hoạch.

- Giai đoợn lúa 40-45 ngày: Là giai đoạn bón phân lần 3 (bón đón đòng). Lúc này cần bơm nước vào 
khoảng 1-3cm trước khi bón phân, nhằm tránh ánh sáng làm phân hủy và phân bị bốc hơi, nhất là phâm 
đạm.

- Giai đoợn lúa 60-70 ngày: Đây là giai đoạn lúa trổ nên cần giữ nước cho cây lúa trổ và thụ phấn dễ
dàng, hạt lúa không bị lép lửng.

-Cây lúa 70 ngày đến thu hoợch: Là giai đoạn lúa ngậm sữa, vào chắc và chín nên chỉ cần giữ mực nước 
từ bằng mạt đến thấp hơn mạt ruộng 15cm (khi cần thiết thì bơm nước vào thêm). 
Lưu ý: phải “xiết’’ nước 10 ngày trước khi thu hoạch để mạt ruộng được khô ráo, dễ cho việc sử dụng 
máy gạt.
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Giới thiệu về tác nhân phòng trừ sinh học (BCA)
Tác nhân phòng trừ sinh học (BCA) dễ ứng dụng nhất trong chiến lược quản lý dịch hại tổng hợp thích 
hợp và nhấn mạnh về biện pháp can thiệp đúng lúc cùng với việc thăm đồng thường xuyên, can thiệp chỉ 
ở nơi nào cần tác động. Trong thực tiễn, BCAs được phân thành 4 nhóm sản phẩm:

• Tác nhân phòng trừ thuộc về vi sinh (gọi tắt là vi sinh vật hoặc MCA)
• Tác nhân phòng trừ thuộc về sinh vật có kích thước lớn (gọi tắt là sinh vật có kích thước lớn),
• Các chất bán hóa học (phần lớn là pheromone, kairomone, v.v...),
• Sản phẩm tự nhiên (các chất ly trích từ cây trồng hoặc “thuốc thảo mộc”, các chất lên men hoặc

các sản phẩm khác).
Các loại BCA phải được tạo ra sẵn sàng khi nông dân cần; đây có thể là những sản phẩm có khả năng hỗ 
trợ về kỹ thuật và môi trường thích hợp cho các hoạt động kinh doanh nhỏ và vừa.
Một ví dụ điển hình tại Việt Nam: với điều kiện thuận lợi cho vi nấm phát triển trong hệ sinh thái lúa tại 
Đồng bằng sông Cửu Long, nhiều dự án khai thác và phát triển chế phẩm nấm xanh Metarhizium sp. 
được thực hiện nhằm quản lý dịch hại trên lúa. Một tác nhân phòng trừ sinh học Metarhizium sp. đã 
được phép sử dụng để phòng trừ rầy nâu hại lúa, bọ xít hại lúa, và bọ cánh cứng hại dừa. Kết quả nghiên 
cứu và thực nghiệm cho thấy Metarhizium sp. cho hiệu quả cao đối với rầy nâu hại lúa mà không gây 
hại cho thiên địch của của sâu hại trên đồng ruộng.

Giới thiệu chung về thiên địch (NE)
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Thuật ngữ “thiên địch” gồm các loài loài sinh vật có ích được sử dụng để kiểm soát các loại sâu hại gây 
bệnh.

• Đây là các loài côn trùng có sẵn trong hệ sinh thái ở địa phương hoặc nhập từ nước ngoài.
• Các loài thiên địch, hay còn được gọi là tác nhân phòng trừ sinh học (BCA), được chia ra làm 

3 nhóm chính: nhóm côn trùng ký sinh, nhóm côn trùng bắt mồi, ăn thịt, và nhóm vi sinh vật 
gây bệnh.

Nhóm côn trùng ký sinh
Nhóm này được gọi là “nhóm côn trùng ký sinh” vì không giống như những “ký sinh trùng” thật sự, 
nhóm côn trùng này giết chết vật chủ. Chúng ký sinh bên trong cơ thể (nội ký sinh) hoặc bên ngoài cơ 
thể (ngoại ký sinh) của một số loài sâu hại dưới dạng tấn công hay sử dụng hết hoàn toàn các mô của cơ 
thể vật chủ. Các loài côn trùng ký sinh khác nhau sẽ tấn công sâu hại ở các giai đoạn sinh trưởng khác 
nhau bao gồm: trứng, ấu trùng, thành trùng.

• Nhóm ký sinh phần lớn là các loài ong hoặc ruồi ký sinh, thành trùng sống tự do, ăn mật hoa, 
giọt mật và chất lỏng cơ thể của con chủ.

• Ví dụ như ong Tetrastichus schoenobii ký sinh trên trứng và nhộng của sâu đục thân. Nhiều con 
ong có thể ký sinh trên một ổ trừng của sâu đục thân.

• Hiện tượng ký sinh trứng tự nhiên của sâu đục thân lúa do các loài ong Tetrastichus, Telenomus 
và Trichogramma là rất cao và nên được bảo tồn, trong khi đó, với trường hợp của muỗi cuốn lá 
hành, thì mức độ ký sinh trứng và sâu non cao do ong ký sinh Platygaster oryzae Cameron có 
thể được khai thác trên đồng ruộng. Hiện tượng ký sinh trên sâu non và nhộng của sâu cuốn lá 
trong điều kiện tự nhiên cũng cao và hiệu quả.

Ong ký sinh  côn trùng hại lúa
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Nhóm côn trùng bắt mồi, ăn thịt
Nhóm côn trùng bắt mồi ăn thịt là những sinh vật tấn công sâu hại và giết chúng rất nhanh bằng cách ăn 
thịt hoặc hút dịch cơ thể của sâu hại. Ví dụ như nhện thường săn bắt và giữ côn trùng gây hại bằng mạng 
nhện, rồi sau đó tiêu diệt bằng cách hút hết mô trên cơ thể con mồi.

+ Các ấu trùng và thành trùng của nhóm côn trùng bắt mồi ăn thịt có thể tấn công con mồi. Nhóm 
côn trùng bắt mồi ăn thịt có phổ thức ăn côn trùng rất rộng. Một con côn trùng bắt mồi ăn thịt có 
thể ăn nhiều loài côn trùng khác nhau.

+ Nhện, bọ rùa, kiến 3 khoang, bọ cánh cứng, bọ xít mù xanh (Cyrtorhinus lividipennis), bọ xít 
nước, ruồi.v..v... là nhóm thiên địch bắt mồi ăn thịt của sâu hại lúa. Nhện là côn trùng bắt mồi ăn 
thịt quan trọng nhất trên ruộng lúa. Nhóm côn trùng mắt mồi ăn thịt khác như bọ rùa, kiến 3 
khoang, bọ cánh cứng, bọ xít mù xanh, bọ xít nước, ruồi.v..v... cũng có tác dụng giữ cho mật số 
sâu hại trên ruộng lúa duy trì ở mức thấp.

+ Đối với các loài rầy hại lúa, sự hoạt động của nhóm côn trùng bắt mồi ăn thịt như các loài nhện 
(Pardosa, Tetragnatha, Argiope, Araenus, Oxyopes) và bọ xít mù xanh, Cyrtorhinus lividipennis 
là rất phổ biến và nổi trội trên ruộng lúa.

Bo rùa 8 chấm, Harmonia Bo rùa đỏ, Micraspis discolor

Bo rùa, Micrasũis Bo rùa 6 vêt, Chuồn chuồn kim

Nhên, Lvcosa Nhên, Tetraanatha Nhên, Araiope
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Nhóm vi sinh vật gây bệnh
Vi sinh vật gây bệnh thường là loài vi sinh vật gây bệnh cho các loại côn trùng có hại cho cây trồng 
(gồm vi rút gây bệnh, vi khuẩn, nấm, sinh vật đơn bào và tuyến trùng)

+ Ví dụ như rầy, bọ xít, sâu cuốn lá lúa bị nhiễm nấm ký sinh côn trùng trong tự nhiên như 
nấm xanh Metarhizium, nấm trắng Beauveria, và nấm bột Nomuraea...

Tầm quan trọng của thiên địch
Trong giai đoạn lúa đẻ nhánh, có rất nhiều côn trùng gây hại xuất hiện trên đồng ruộng như rầy nâu, sâu 
cuốn lá nhỏ, sâu đục thân. Lợi dụng vào lực lượng thiên địch rất phong phú, đa dạng có sẵn trong tự
nhiên, người ta sử dụng các loại thiên địch này để kiềm hãm sự phát triển của côn trùng gây hại vì:

• Đây là biện pháp rất hiệu quả, ít tốn kém so với sử dụng thuốc BVTV.
• Giữ vai trò quan trọng trong điều hòa số lượng sâu hại.
• Dịch hại có thể bị khống chế dưới ngưỡng kinh tế bởi thiên địch mà con người không cần 

dùng bất kỳ biện pháp nào.
• Không ảnh hưởng đến sinh trưởng cây lúa.
• Không gây ô nhiễm môi trường, trong khi sử dụng thuốc hóa học thì phá vỡ cân bằng tự

nhiên, gây độc hại cho môi trường và các sinh vật khác..
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Do giai đoạn này cây lúa bước vào giai đoạn sinh trưởng sinh dưỡng, nên người nông dân sẽ càng chịu 
áp lực nhiều hơn trước việc xem xét có nên sử dụng thuốc BVTV hóa học không. Hướng dẫn của chúng 
tôi là cần tuân thủ nghiêm ngặt sơ đồ về ngưỡng hành động được mô tả dưới đây: mà đã được giải 
thích rõ hơn trong bài tập huấn 3.

Ngưỡng hành động - nhấn mạnh những rủi ro trong giai đoạn đầu lúa đẻ nhánh.

Giai đoạn phát tr iên 
của cây lúa

sinh trưởng 
sinh dưỡng: 40 
ngày đầu tiên

4 0  n g à y ( đ ẻ  
n h á n h  đ ế n  l à m  

đ ò n g )

làm đòng đên 
t r ổ

chín

Chính 
Sử dụ

Dich

yếu:
ng thuốc BVTV 
Tránh nếu có 
thể hay không 
nghĩ đến để 
hiệu quả 
Không sử 
dụng thuốc
b v Tv

hai:

ä 1 1 W  /  .r^g

¡HI m  
m m f  v s

11 w  /

I f f l

\  \ÂỀw A

life/

f r

Seeding Transplanting Ftov/ering Harvest
Maximum Pantcle "!v tiller number formation ' ■ /j ằĩ feWvKC-

Các loại rây hại 
thân:
Rây nâu, Rầy lưng 
trắng

2-3 con /lép nếu bệnh c 
xuất biện trên ruộna lú

0 vi rút gây ra không
1 (xem Khung 1)

Rầy nâu, Rầy xanh & 
và những con rầy 
khác: rủi ro do vi rút 
gây bệnh

CHỈ hành động đối với những cảnh báo tò chính quyền địa phương (các cán
bộ nông nghiệp) hoặc khi thấv rõ triệu chứng xuất hiện trên đồng ruộng.

Sâu cuôn lá và các
loai sâu ăn lá*

100 con trên 1 Iir 40 con trên 1 m2

Sâu đục thân 2 ô tríffio trôn 1 nr 
(xem xét liiện tirợns 
ký sinh'!)

1 ổ trứng trên 2 nr  
ĩ

Quá trễ để kiểm soát 
hiệu quả

Bọ trĩ Thuốc trù sâu hầu như không hiệu quả
hoặc không  kinh tê dùng đê kiêm soátMuôi cuôn lá hành

Nhện gié/ thôi bẹ xác định ván dề nếu > 5% lá cờ do vết bệnh 
(thuốc BVTV có thẻ không hiệu quả)

Quá trễ để kiểm soát 
hiệu quả

Bệnh đạo ôn (đôi với 
những giông nhiễm)

Giám sát quá trình tiến triên cua bệnh 
(xem bài tập huấn 7) vết bệnh tăn» lên trên 
10% lá: 10 mẫu lá lấy từ 4 phía cua đồng 
ruộno

Phun tối đa 2 lần đối 
với bệnh đạo ôn cồ 
bông nếu xuất hiện 
bệnh và ầm

Phun tối
đa 3 
lần/ vụ
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--------------- 7--------------------------

Thuôc trừ cỏ

Bệnh cháy bìa lá

Các loại dịch hại cuôi 
mùa: đặc biệt là bọ 
xít hại lúa_________

ôc bươu vàng

Chuột

10 con trên 1 m : vào giai đoạn 
ngậm sữa (7-10 ngày sau trổ)

Không hiệu quả

LƯU Ý: *1. PPD khuyến cáo không nên phun thuôc trừ sâu trong vòng 40 ngày đầu sau khi gieo hạt. Nhiều thử nghiệm đã 
chỉ ra rằng lá bị hư hại 50% (hay “lá bị bạc trắng" gây ra bởi sâu cuôn lá và bọ gai) gây thiệt hại ít cho cây trồng; các côn 
trùng làm rụng lá khác bao gồm sâu cắn gié, sâu phao, châu chấu,.v..v..

Làm thế nào để bảo tồn thiên địch trong giai đoạn lúa đẻ nhánh
• Do việc sử dụng hóa chất phổ rộng bừa bãi dẫn đến hệ thiên địch bị hủy hoại, nên việc khuyến 

cáo sử dụng thuôc trừ sâu một cách an toàn là đúng đắn và cần thiết.
• Chỉ sử dụng thuôc trừ sâu khi thât cần thiết (khi mật sô dịch hại chạm ngưỡng hành động), nếu

không, không nên sử dụng thuôc trừ sâu.
• Nếu sử dụng thuôc BVTV, phải tuân thủ các nguyên tắc sử dụng có trách nhiệm (bài tập huấn 7).
• Thực hiện các biện pháp để giúp thiên địch phát triển như giữ cho ruộng lúa luôn đủ nước, gieo 

trồng với mật độ thích hợp.
• Dùng các sản phẩm có chọn lọc. Chọn loại thuôc BVTV ít gây hại đến thiên địch.

+ Sản phẩm này bao gồm các tác nhân sinh học như nấm xanh, Metarhizium sp., có khả 
năng tiêu diệt rầy nâu và các loài sâu hại khác trong giai đoạn lúa đẻ nhánh.

+ Sử dụng các biện pháp hành động khác nhau để hạn chế tính kháng (bài tập huấn 10).
+ Sử dụng chọn lọc hơn các loại hóa chất bao gồm buprofezin, indoxacarb và pymetrozine.

• Tạo nơi cư trú, mô hình cánh đồng sinh thái tạo điều kiện thuận lợi cho thiên địch phát triển bằng 
cách trồng hoa quanh bờ ruộng lúa đã làm tăng thiên địch một cách có ý nghĩa trong việc quản lý 
sâu bệnh hại lúa, mô hình này cho thấy rất có hiệu quả trong việc quản lý sâu hại lúa ở Đồng 
bằng sông Cửu Long.

Trường hợp của rầy nâu có lẽ là lý do rõ ràng nhất để bảo tồn thiên địch. Rầy nâu là côn trùng gây hại 
trên cây lúa từ khi cây lúa lần đầu tiên được trồng để lấy lương thực ở Châu Á và là côn trùng quan 
trọng hơn trong hai loài côn trùng gây hại:

• Rầy nâu (BPH), Nilaparvata lugens

Mô hình công nghệ sinh thái trên ruộng lúa ở ĐBSCL

Rầy nâu(BPH)
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• Rầy lưng trắng (WBPH), Sogatella furcifera 
Rầy là loài côn trùng nhỏ có màu nâu xám (dài khoảng 1- 4 mm); thành trùng cánh dài có thể tản cư 
hàng trăm cây số, sử dụng đôi cánh dài của chúng để di chuyển theo hướng gió.

• Rầy nâu được biết đến như là loài côn trùng chỉ sống sót tốt trên cây lúa và tiến hóa cùng với cây 
lúa.

• Vòng đời của rầy nâu dao động từ 25-30 ngày trong khoảng nhiệt độ 25-30oC. Chúng thường 
xuất hiện 3 đợt trong 1 vụ lúa ở giai đoạn đẻ nhánh, làm đòng và trổ.

• Rầy nâu đẻ trứng trong bẹ lá hoặc gân lá lúa. Trứng màu trắng, hình lưỡi liềm. Thời gian của giai 
đoạn trứng kéo dài khoảng 6-8 ngày.

• Âu trùng giống thành trùng nhưng khác nhau về kích cỡ và không có cánh. Giai đoạn ấu trùng có 
5 tuổi, tuổi 1 có màu trắng và các tuổi sau có màu nâu.

• Với nguồn thức ăn dồi dào và mật số tương đối thấp, ấu trùng có cánh rất ngắn (brachypterous) 
phát triển và không di trú.

• Thành trùng cánh ngắn chiếm đa số trước giai đoạn lúa trổ. Thành trùng cánh dài (macropterous) 
xuất hiện nhiều khi nguồn thức ăn không sẵn có, hoặc ở cuối vụ lúa, và có khả năng di trú.

• Rầy cái đẻ 300-600 trứng và ở phía nam vùng nhiệt đới rầy có thể sản sinh lên đến 12 thế hệ mỗi 
năm. Ngay cả qua mỗi thế hệ số lượng rầy giảm đi, thì về mặt lý thuyết, một rầy cái có thể đẻ 
khoảng 2,000,000,000,000,000,000,000,000,000 con một năm sau đó (nếu không bị chết). Trên 
thực tế, rõ ràng điều này không bao giờ xảy ra, bởi vì số lượng côn trùng sẽ bị kiểm soát bởi 
các tiến trình tự nhiên chẳng hạn như hiên tượng bắt mồi, ăn thịt.

• Rầy nâu thường tấn công trên các giống lúa nhiễm với mật số cao làm cho cây bị mất nước trên 
diện rộng, cây lúa bị vàng sau đó chuyển sang nâu và chết gọi là hiện tượng “cháy rầy”. Hiện 
tượng “cháy rầy” có thể bộc phát lặp đi lặp lại thường xuyên khi mật số rầy gia tăng từ những cá 
thể mẹ ban đầu.

• Rầy nâu có thể truyền vi rút gây bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá lúa, vì thế trong bảng ngưỡng hành 
động, chúng tôi khuyến nghị bà con nông dân nên chú ý đến chương trình phát thanh và tư vấn từ 
các cán bộ nông nghiệp bàn về khả năng các loại vi rút hiện diện tại địa phương.
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Khung 1. Giám sát rầy nâu: nếu không có sự hiện diện của vi rút
Mức khuyến cáo chính thức là 1500 thành trùng/m2 (mức này có thể gây cháy rầy), hay có thể 

được hiểu là 2-3 con trên một tép lúa. Biện pháp tốt nhất là giám sát thường xuyên và tránh làm tăng 
mật số ấu trùng: chờ cho ấu trùng tuổi 3 xuất hiện và chỉ phun thuốc trừ sâu hóa học nếu xuất hiện ít 
nhất 10 con trên một tép lúa (chỉ áp dụng cho ấu trùng tuổi 1 đến tuổi 3). Sử dụng thuốc sinh học có 
tác dụng từ từ như nấm xanh Metarhizium, sẽ hầu như không có nguy cơ về hiện tượng tái phát hay 
kháng thuốc, do đó, một ngưỡng khuyến cáo thấp hơn, từ 2-3 con trên một tép lúa, là phù hợp: nhấn 
mạnh một lần nữa, xử lý ấu trùng giai đoạn tuổi 2 đến tuổi 3 là hiệu quả nhất.

Sự tái phát rầy nâu
Tái phát là hiện tượng côn trùng gia tăng mật số đáng kể (có ý nghĩa) sau khi phun thuốc trừ sâu, dẫn 
đến thiệt hại nghiêm trọng hơn bình thường. Chẳng hạn, mật số rầy nâu thường ổn định ở mức thấp dưới 
sự kiểm soát của thiên địch tự nhiên. Thuốc trừ sâu có phổ càng rộng càng làm tái phát mạnh mật số rầy 
nâu. Phun thuốc trừ sâu không chọn lọc có thể giết chết cả rầy nâu và thiên địch bắt mồi. Tuy nhiên, 
trứng được đẻ bên trong thân cây lúa không bị ảnh hưởng bởi thuốc trừ sâu và khi các trứng này nở ra 
thành ấu trùng sẽ được phát triển trong môi trường không có thiên địch bắt mồi. Ở những đồng lúa 
không phun thuốc trừ sâu mật số rầy nâu ít khi tăng đến mức cao có ý nghĩa, điều này cho thấy tầm quan 
trọng của thiên địch tự nhiên. Nếu nông dân học hỏi về các loài bắt mồi, ăn thịt ngoài đồng và khi họ 
phát hiện ra vai trò của thiên địch tự nhiên này thì có thể họ sẽ ít sử dụng thuốc trừ sâu.
Các nhân tố góp phần làm tái phát rầy nâu
• Thuốc trừ sâu gây hiện tượng tái phát rầy nâu bao gồm cúc tổng hợp, chất chống ký sinh avermectin,

lân hữu cơ (Ops) và một số thuốc gốc carbamate (mặc dù Fenobucarb hay BPMC được dùng để
kiểm soát rầy nâu).

• Việc phun thuốc trừ sâu phổ rộng với cường độ cao làm hạn chế thiên địch tự nhiên là nhân tố quan 
trọng gây nên hiện tượng tái phát rầy nâu trên lúa.

• Kết quả thí nghiệm cho thấy tốc độ sinh sản của rầy nâu tăng khi được nuôi trên cây lúa có xử lý 
thuốc quinalphos, deltamethrin, cypermethrin, permethrin và fenvalerate.

+ Phun thuốc trừ rầy với liều thấp làm tăng tốc độ sinh sản của rầy nâu, giảm thời gian phát
triển của pha ấu trùng thậm chí dẫn đến sự tái phát.

+ Tỷ lệ thuốc trừ sâu đã ảnh hưởng lớn đến cấp độ tái phát rầy nâu.
+ Thời gian và số lần phun thuốc trừ sâu ảnh hưởng cuối cùng đến sự tái phát rầy nâu.
+ Phun thuốc trên tán lá làm tăng sự tái phát rầy nâu hơn phun sát gốc hoặc sử dụng thuốc rãi.

Tóm lại, nếu chúng ta bảo tồn thiên địch, chúng có thể kiềm chế rầy nâu một cách hiệu quả và việc phun 
thuốc trừ sâu để phòng trừ rầy nâu ở giai đoạn lúa đẻ nhánh sẽ không cần thiết và tránh được hiện tượng 
tái phát rầy nâu.

Kế hoạch tập huấn và chuẩn bị dụng cụ tập huấn
■ ■ K ■ ■ o  ■ ■ sr

Chuẩn bị dụng cụ
• Dùng cho phân loại mẫu vật và tranh ảnh:

+ Dịch hại (rầy nâu, sâu cuốn lá, sâu đục thân, bệnh cháy lá...);
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+ Thiên địch (bọ xít nươc, bọ rùa, nhện, ong ký sinh, kiến ba khoang, bọ xít mù xanh ...)
• Khung lấy mẫu, vợt bắt côn trùng
• Lọ thủy tinh
• Bảng so màu lá (LCC)
• Cồn, viết đánh dấu, nhãn,....

Kết quả mong đợi
Nông dân sẽ biết cách:

• Quản lý phân bón và nươc trong giai đoạn lúa đẻ nhánh.
• Phân biệt, phân loại được dịch hại và các công trung có ích trên đồng ruộng trong giai đoạn lúa

đẻ nhánh.
• Biết được tầm quan trọng của thiên địch và các tác nhân phòng trừ sinh học trong quản lý dịch 

hại tổng hợp.
• Tại sao sự tái phát rầy nâu lại xảy ra và làm thế nào để bảo tồn thiên địch?
• Ra quyết định về cách phòng trừ sâu hại trong giai đoạn lúa đẻ nhánh.

Các bước tập huấn
1. Ra đong

• Cho ba nhóm nhận dạng hệ sinh thái ruộng lúa ngoài đồng ( đất, nươc, màu sắc lá, số chồi
khỏe, số chồi hữu h iệu ,.)

• Quan sát sâu bệnh hại , thiên địch thực tế trên đồng ruộng
• Đếm mẫu, thu mẫu về phòng học

2. Quay về lớp học

• Để 3 nhóm tự phân loại mẫu đã thu ngoài đồng về bằng cách ghi kết quả trên chart (đánh giá 
tình trạng dinh dưỡng cây lúa: cây lúa khỏe/yếu (lá vàng, lá xanh, số chồi to, khỏe, khả năng 
cho nhiều chồi hữu hiệu nhiều hoặc ít chồi hữu hiệu,...) tình trạng nươc ruộng ra sao? (mực 
nươc ruộng cạn hay sâu)

• Nông dân kết luận về tình trạng về cây lúa ngoài đồng để có hương quản lý (sử dụng bảng so 
màu lá để xác định khung màu xem có bón phân đạm hay không,bón bao nhiêu kg phân đạm và 
phân lân trong điều kiện thực tế của đồng ruộng như vậy, điều chỉnh tươi tiêu nươc cho phù hợp 
vơi việc kiểm soát dịch hại . )

• Tổng hợp, đánh giá sâu bệnh hại trên ruộng (các loại sâu bệnh hại và thiên địch có trên ruộng, 
mật số của chúng trên ruộng .)

• Nông dân sẽ quyết định (dựa trên tình trạng cây lúa, mật số sâu bệnh hại và thiên địch) có sử 
dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) hay không (cho biết lý do tại sao có sử dụng, tại sao không 
sử dụng), nếu có sử dụng thuốc BVTV thì sẽ sử dụng loại thuốc nào?

3. Kiểm tra và ôn lại kiến thức cho nông dân- Kết luán của cán bộ tạp huấn: dựa trên các tiêu chí của
IPM, liên hệ vơi sự hiện diện của dịch hại và thiên địch thực tế trên đồng ruộng nông dân quan sát được
và các giải pháp của ba nhóm nông dân để có kết luận đúng đắn và giải thích tại sao cần phải áp dụng
các biện pháp tổng hợp và nhắc lại các câu trả lơi đúng cho nông dân trươc khi kết thúc lơp học.
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