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TÓM TẮT 
Bọ đuôi kìm đen Euborellia annulipes Lucas là loài côn trùng biến thái không hoàn toàn, đẻ 

trứng thành ổ trong đất. Thiếu trùng từ 5 đến 6 tuổi, vòng đời của bọ đuôi kìm đen nuôi bằng rệp đậu  
trung bình 51,22 ± 4,95 ngày, tuổi thọ của con cái và con đực tương ứng là 125,45 ± 3,67 và 58,39 ± 
4,67 ngày (nhiệt độ 30 ± 10C, ẩm độ 75,5 %). Con đực thường bị con cái giết chết ngay sau khi giao 
phối. Số quả trứng/ổ của bọ đuôi kìm đen nuôi ở điều kiện phòng thí nghiệm trung bình 46,81 quả 
trứng/ổ và tỷ lệ trứng nở trung bình là 84,26%. Trung bình bọ đuôi kìm đen ăn được 58,56 rệp/ngày; 
28,0 sâu tơ/ngày; sâu khoang 22,78 con/ngày. Thả bọ đuôi kìm đen mật độ thả 2 con/m2 có thể phòng 
chống sâu khoang và sâu tơ hại rau.  

Từ khoá: Bọ đuôi kìm đen, rau họ hoa thập tự, sâu hại, vòng đời.  

SUMMARY 
The our results shown that black earwig Euborellia annulipes Lucas are laid eggs underground. 

The female laid on average 46.81 eggs per hatch and haching rate was 84.26% of total eggs. There are 
5 - 6th instars in nymph stage. The life cycle of black earwig Euborellia annulipes Lucas feed by aphids 
was 51.22 ± 4.95 days average. The longevity was 125.45 ± 3.67 days with female and 58.39 ± 4.67 days 
with male at temperature 30 ± 10C and 75.5% hummudity condition. Almost of males was killing after 
copulation by female. Adult of black earwigs could eat his prey about 58.56 aphids per days; 28.0 
Diamondback moth or 22.78 cutworm per days. Black earwigs has ability control pest on cruciferous 
vegetables with 2 earwigs per square meter release.  

Key words: Black earwigs, cruciferous vegetable, life cycle, pest.  

1. §ÆT VÊN §Ò 

Theo Gullan vμ Cranston (2000), cã 
kho¶ng 1.800 loμi thuéc 10 hä cña bé ®u«i 
k×m (Dermaptera) ph©n bè kh¾p thÕ giíi. 
HÇu hÕt c¸c loμi trong bé ®u«i k×m 
Dermaptera c¸nh ng¾n, c¸nh trong d¹ng 
mμng, h×nh b¸n nguyÖt, g©n xÕp h×nh dÎ 
qu¹t, c¸c ch©n b»ng nhau víi 3 ®èt bμn  
(Esaki Teiso vμ cs., 1952). Richard Leung 
(2004) cho r»ng, bông bä ®u«i k×m cã 10 ®èt 

ë con ®ùc, 8 ®èt ë con c¸i, m¸ng ®Î trøng 
ng¾n hoÆc tiªu biÕn. Bä ®u«i k×m th−êng Èn 
nÊp, kh¶ n¨ng ch¹y rÊt nhanh nh−ng Ýt khi 
bay, con c¸i ch¨m sãc vμ b¶o vÖ trøng, thêi 
gian sèng cña bä ®u«i k×m kh¸ dμi vμ chóng 
cã kh¶ n¨ng ¨n tÊt c¶ c¸c pha cña bä c¸nh 
cøng h¹i dõa, s©u non cña s©u khoang, s©u 
xanh, s©u t¬, rÖp, mèi (NguyÔn ThÞ Thu Cóc 
vμ NguyÔn Xu©n NiÖm, 2009). 

T¹i c¸c tØnh miÒn Nam ViÖt Nam, 5 loμi 
bä ®u«i k×m ®· ®−îc ph¸t hiÖn trªn c©y dõa, 
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trong ®ã cã 2 loμi phæ biÕn vμ cã kh¶ n¨ng 
khèng chÕ bä c¸nh cøng h¹i dõa (NguyÔn 
ThÞ Thu Cóc vμ NguyÔn Xu©n NiÖm, 2009). 
Loμi bä ®u«i k×m mμu vμng Chelisoches 
variegatus t×m thÊy ë hÇu hÕt c¸c v−ên dõa ë 
®ång b»ng s«ng Cöu Long, cßn loμi mμu ®en 
Chelisoches morio chØ t×m thÊy trªn ®¶o Phó 
Quèc, c¶ 2 ®Òu thuéc hä Chelisochidae. Bä 
®u«i k×m mμu vμng Chelisoches variegatus 
®· ®−îc nh©n nu«i vμ sö dông ®Ó phßng trõ 
bä c¸nh cøng h¹i dõa cã hiÖu qu¶ (NguyÔn 
Xu©n NiÖm, 2006).  

ë c¸c tØnh miÒn B¾c, Trung t©m B¶o vÖ 
thùc vËt (BVTV) phÝa B¾c ®· nghiªn cøu, 
nh©n nu«i vμ øng dông bä ®u«i k×m ®en ®Ó 
phßng trõ s©u h¹i rau hä hoa thËp tù, s©u ®ôc 
qu¶ ®Ëu ®ç thμnh c«ng, chuyÓn giao quy tr×nh 
nh©n nu«i bä ®u«i k×m ®en vμ x©y dùng m« 
h×nh nu«i t¹i hé n«ng d©n ë tØnh H−ng Yªn.  

Tuy nhiªn, nh÷ng nghiªn cøu chuyªn s©u 
vμ hÖ thèng vÒ c¸c ®Æc ®iÓm sinh häc còng 
nh− c¸c sè liÖu lμm c¬ së cho viÖc nh©n nu«i 
bä ®u«i k×m ®en vÉn cßn rÊt Ýt. Bμi b¸o nμy 
tr×nh bμy mét sè ®Æc ®iÓm h×nh th¸i, sinh häc 
cña loμi bä ®u«i k×m mμu ®en Euborellia 
annulipes Lucas (Dermaptera: Forficuloidae) 
vμ kh¶ n¨ng sö dông chóng ®Ó k×m h·m mËt 
®é mét sè loμi s©u h¹i chÝnh trªn rau hä hoa 
thËp tù ë vô xu©n 2009. C¸c thÝ nghiÖm ®−îc 
bè trÝ trong nhμ l−íi t¹i Trung t©m BVTV 
phÝa B¾c (huyÖn V¨n L©m, tØnh H−ng Yªn). 

2. PH¦¥NG PH¸P NGHI£N CøU 
Nu«i 30 c¸ thÓ bä ®u«i k×m ®en 

Euborellia annulipes Lucas trong ®iÒu kiÖn 
nhiÖt ®é phßng t¹i ViÖn Sinh th¸i vμ Tμi 
nguyªn sinh vËt, mçi hép nu«i th¶ 1 bä ®u«i 
k×m míi në, ®¸y hép ®Æt b«ng thÊm n−íc ®Ó 
gi÷ Èm ®é. Sö dông c¸c hép nu«i b»ng nhùa 
nhá, n¾p khoÐt lç vμ d¸n l¹i b»ng l−íi m¾t 
nhá. Thøc ¨n cho bä lμ rÖp x¸m (Brevicoryne 
brassicae L.). Hμng ngμy thay thøc ¨n, kiÓm 
tra vμ bæ sung n−íc vμo b«ng thÊm. Hμng 
ngμy quan s¸t h×nh th¸i, mμu s¾c cña bä ®u«i 
k×m ®en. X¸c ®Þnh thêi gian ph¸t dôc c¸c pha, 
kh¶ n¨ng ®Î trøng, tû lÖ trøng në cña bä ®u«i 
k×m ®en Euborellia annulipes Lucas.  

ThÝ nghiÖm ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng ¨n måi 
cña bä ®u«i k×m ®en tiÕn hμnh trong phßng 
thÝ nghiÖm víi 3 lo¹i thøc ¨n lμ rÖp x¸m 
(Brevicoryne brassicae L.), s©u t¬ (Plutella 
xylostella L.), s©u khoang (Spodoptera litura 
Fab.) tuæi nhá.  

C¸c thÝ nghiÖm thö kh¶ n¨ng khèng chÕ 
s©u khoang, s©u t¬ tiÕn hμnh trong nhμ l−íi 
cña Trung t©m BVTV phÝa B¾c víi 4 c«ng 
thøc, 3 lÇn nh¾c l¹i, « thÝ nghiÖm réng 2 m2 
bè trÝ thÝ nghiÖm theo ph−¬ng ph¸p ngÉu 
nhiªn hoμn toμn. 

Sè liÖu ®−îc xö lý thèng kª trªn phÇn 
mÒm Excel b»ng c¸c c«ng thøc thèng kª 
dïng cho khèi sinh häc vμ phÇn mÒm 
IRRISTAT 5.0. 

3. KÕT QU¶ NGHI£N CøU Vμ TH¶O 
    LUËN 
3.1. Mét sè ®Æc ®iÓm h×nh th¸i cña bä ®u«i 
       k×m ®en Euborellia annulipes Lucas 

Bä ®u«i k×m ®en Euborellia annulipes 
Lucas lμ loμi c«n trïng biÕn th¸i kh«ng hoμn 
toμn, tr¶i qua 3 pha ph¸t dôc: trøng, thiÕu 
trïng vμ tr−ëng thμnh. Trøng bä ®u«i k×m 
®en E. annulipes h×nh trßn, míi ®Î cã mμu 
tr¾ng s÷a sau chuyÓn sang mμu tr¾ng trong, 
lóc s¾p në chuyÓn mμu tr¾ng x¸m (H×nh 1 vμ 
H×nh 2). ThiÕu trïng bä ®u«i k×m ®en E. 
annulipes míi në rÊt nhá, mμu tr¾ng s÷a, 
sau vμi giê chuyÓn mμu n©u nh¹t råi mμu 
x¸m ®en, ®«i k×m mμu vμng n©u trong suèt. 
ThiÕu trïng tõ tuæi 3 trë ®i míi cã mμu ®en 
bãng ®Æc tr−ng, h×nh d¸ng thiÕu trïng ë c¸c 
tuæi t−¬ng tù nhau. R©u ®Çu thiÕu trïng tuæi 
1 chØ cã 6 - 8 ®èt, sè ®èt t¨ng dÇn sau mçi lÇn 
lét x¸c (H×nh 3 vμ H×nh 4). Tr−ëng thμnh bä 
®u«i k×m ®en E. annulipes cã mμu ®en bãng, 
gi÷a ®èt bông vμ ®èt ngùc cã mét khoang 
tr¾ng. §Çu kiÓu miÖng nhai, r©u ®Çu mμu 
®en 13 - 17 ®èt, ®a sè c¸c c¸ thÓ cã 1 - 2 ®èt 
s¸t ®èt cuèi cïng cã mμu tr¾ng ngμ, mét sè 
c¸ thÓ cã ®èt r©u cuèi cïng mμu tr¾ng, mét 
sè kh«ng cã ®èt mμu tr¾ng nμy. Ngùc cã 3 
®«i ch©n kiÓu ch©n bß, trªn l−ng ngùc cã 2 
®«i c¸nh, ®«i c¸nh tr−íc ng¾n, cøng vμ cã 
mμu ®en bãng, chØ che hÕt ®èt bông thø 
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nhÊt. §«i c¸nh sau mμu tr¾ng ®ôc, mÒm nh− 
mμng da, xÕp nh− d¹ng qu¹t giÊy gÊp. Bông 
dÑp, mμu ®en bãng, trªn c¸c ®èt bông cã l«ng 
nhá, th−a. §èt bông cuèi cïng ph¸t triÓn 
thμnh gäng k×m dïng ®Ó tù vÖ vμ tÊn c«ng 

con måi. Thμnh trïng c¸i th−êng cã kÝch 
th−íc lín h¬n con ®ùc, phÇn bông ph×nh to 
h¬n. Con c¸i cã ®«i k×m ®èi xøng, con ®ùc 
th−êng cã ®«i k×m bÊt ®èi xøng theo trôc däc 
th©n (H×nh 5 vμ H×nh 6). 

        
            H×nh 1. Trøng bä ®u«i k×m ®en                   H×nh 2. Trøng bä ®u«i k×m ®en 
                       E. annulipes míi ®Î                                 E. annulipes ®Î sau 2 ngμy 

         

    H×nh 3. ThiÕu trïng bä ®u«i k×m ®en             H×nh 4. ThiÕu trïng bä ®u«i k×m ®en 
             E. annulipes tuæi 1 míi në                              E. annulipes tuæi 1 míi lét x¸c 
                   cã mμu tr¾ng trong 

          
  H×nh 5. §u«i k×m cña tr−ëng thμnh c¸i         H×nh 6. §u«i k×m cña tr−ëng thμnh ®ùc 
                       bä ®u«i k×m ®en                                                    bä ®u«i k×m ®en 
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3.2. TËp tÝnh sèng cña bä ®u«i k×m ®en 
        Euborellia annulipes Lucas 

Trøng bä ®u«i k×m ®en E. annulipes 
th−êng ®−îc ®Î thμnh tõng æ d−íi mÆt ®Êt. 

Êu trïng vμ tr−ëng thμnh cã kh¶ n¨ng di 
chuyÓn rÊt nhanh, ®Æc biÖt lμ kh¶ n¨ng 
tr−ên rÊt kháe. §èt bông cuèi cïng ph¸t 
triÓn thμnh hai gäng k×m dïng ®Ó tù vÖ vμ 
tÊn c«ng con måi. C¸c pha cña bä ®u«i k×m 
®en E. annulipes ®Òu sèng trong c¸c tμn d− 
trªn ruéng rau, bôi cá, chui vμo kÏ l¸ hoÆc 
chui xuèng líp ®Êt tõ 3 - 5 cm ®Ó sinh sèng 
vμ Èn n¸u ban ngμy. Thμnh trïng tuy cã 
c¸nh nh−ng theo quan s¸t th× kh«ng thÊy 
chóng bay. Con c¸i sau khi ®Î trøng th−êng 
Èn n¸u, quanh quÈn bªn c¹nh æ trøng, khi 
thÊy cã dÊu hiÖu kh«ng an toμn, chóng dïng 
®«i k×m hoÆc miÖng di chuyÓn tõng qu¶ 
trøng ®i n¬i kh¸c, khi ®Êt kh« chóng còng di 
chuyÓn trøng ®Õn n¬i cã ®Êt Èm. Tr−ëng 

thμnh ®ùc th−êng chÕt ngay sau khi giao 
phèi do tr−ëng thμnh c¸i tÊn c«ng. 

3.3. Mét sè ®Æc ®iÓm sinh häc cña bä ®u«i 
       k×m ®en Euborellia annulipes Lucas 

Bä ®u«i k×m ®en E. annulipes ®−îc nu«i 
trong ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é trung b×nh 30 ± 10C, 
Èm ®é 75,5%, víi thøc ¨n lμ rÖp x¸m 
(Brevicoryne brassicae L.). Vßng ®êi trung 
b×nh cña bä ®u«i k×m ®en 51,22 ± 4,95 ngμy, 
tuæi thä cña con c¸i vμ con ®ùc t−¬ng øng lμ 
125,45 ± 3,67 vμ 58,39 ± 4,67 ngμy (B¶ng 1). 
Tr−ëng thμnh c¸i sèng dμi h¬n Êu trïng. 
Trong cïng mét ®iÒu kiÖn nu«i, tr−ëng 
thμnh ®ùc cã thêi gian sèng ng¾n h¬n tr−ëng 
thμnh c¸i. NhiÒu con ®ùc chÕt ngay sau khi 
giao phèi. Sè qu¶ trøng/æ cña ®u«i k×m ®en 
E. annulipes nu«i ë ®iÒu kiÖn phßng thÝ 
nghiÖm dao ®éng tõ 21 - 51 qu¶ trøng/æ, 
trung b×nh 46,81 trøng/æ  vμ tû lÖ trøng në tõ 
57,4 - 95,2%, trung b×nh lμ 84,26% (B¶ng 2). 

B¶ng 1. Thêi gian ph¸t dôc cña bä ®u«i k×m ®en Euborellia annulipes Lucas

Pha phát dục Thời gian phát dục 
(ngày) 

Trứng 5,82 ± 0,74 
Ấu trùng 47,74 ± 2,31 

Thời gian trưởng thành trước đẻ trứng 4,17  ± 1,58 

Vòng đời 51,22 ± 4,95 

Thời gian trưởng thành cái sống 74,23 ± 2,95 

Cái 125,45 ± 3,67 
Thời gian sống của bọ đuôi kìm 

Đực 58,39 ± 4,67 

Nhiệt độ trung bình (oC) 30 ± 1  

Ẩm độ trung bình (%) 75,5 

B¶ng 2. Sè trøng/æ vμ tû lÖ trøng në cña bä ®u«i k×m ®en E. Annulipes Lucas 
nu«i b»ng rÖp x¸m

Chỉ tiêu Số lượng trứng theo dõi 
(quả) Thấp nhất Cao nhất Trung bình 

Số quả trứng/ổ 43 21 51 46,81± 2,75 

Tỷ lệ trứng nở (%) 2.118 57,40 95,20 84,26 ± 2,88 

Nhiệt độ trung bình (0C)         30 ± 1 

Ẩm độ trung bình (%)         75,5 
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3.4. Kh¶ n¨ng ¨n måi cña Euborellia 
        annulipes Lucas 

Bä ®u«i k×m lμ hä c«n trïng ¨n t¹p, thÝ 
nghiÖm vÒ kh¶ n¨ng ¨n måi cña bä ®u«i k×m 
®−îc thùc hiÖn trong 3 ngμy. VËt måi lμ mét 
sè loμi s©u h¹i rau thËp tù chñ yÕu nh− rÖp 
x¸m (Brevicoryne brassicae L.), s©u t¬ 
(Plutella xylostella L.) vμ s©u khoang 
(Spodoptera litura Fabr.). 

Trong 3 loμi vËt måi lμm thÝ nghiÖm, bä 
®u«i k×m ¨n nhiÒu rÖp x¸m nhÊt. Sè vËt måi bÞ 
bä ®u«i k×m ¨n t¨ng lªn qua c¸c ngμy nu«i ®èi 
víi c¶ rÖp x¸m, s©u t¬, s©u khoang (B¶ng 3). 

Kh¶ n¨ng khèng chÕ s©u khoang h¹i rau  
cña bä ®u«i k×m ®en ®−îc tr×nh bμy ë b¶ng 4. 
Trong ®iÒu kiÖn nhμ l−íi, sau 3 ngμy, sè 
l−îng s©u khoang ë c¸c c«ng thøc th¶ bä ®u«i 
k×m ®en E. annulipes ®Òu gi¶m so ®èi chøng 
kh«ng th¶, ë c«ng thøc th¶ 2 bä ®u«i k×m 
®en/m2, mËt ®é s©u khoang thÊp nhÊt (120,7 
con/m2) vμ gi¶m râ nhÊt sau 7 ngμy th¶ bä ®u«i 

k×m ®en (46,3 con/m2). Sau 14 ngμy s©u 
khoang sang tuæi lín, nhiÒu s©u khoang chui 
xuèng ®Êt vμo nhéng nªn mËt ®é ë c«ng thøc 
th¶ vμ kh«ng th¶ bä ®u«i k×m ®en ®Òu gi¶m. 

KÕt qu¶ nμy cho thÊy, bä ®u«i k×m ®en 
cã kh¶ n¨ng khèng chÕ s©u khoang tèt tõ khi 
th¶ ®Õn 7 ngμy (khi s©u khoang cßn nhá), 
sau 7 ngμy s©u khoang cã kÝch th−íc lín, 
ho¹t ®éng nhanh nhÑn nªn bä ®u«i k×m ®en 
khã tiªu diÖt h¬n. 

Sau khi th¶ bä ®u«i k×m ®en 3 ngμy cho 
thÊy, sè l−îng s©u t¬ ë c¸c c«ng thøc th¶ bä 
®u«i k×m ®en ®Òu gi¶m so ®èi chøng, c«ng 
thøc th¶ 2 con bä ®u«i k×m/m2 ®· lμm gi¶m 
râ rÖt sè l−îng s©u t¬ tõ 93,3 con/m2 (sau 3 
ngμy th¶) cßn 12,3 con/m2 (sau 14 ngμy th¶). 
Nh− vËy, víi s©u t¬ h¹i rau th× bä ®u«i k×m 
®en cã kh¶ n¨ng tiªu diÖt s©u t¬ tõ s©u non 
tuæi 1 ®Õn tr−íc khi s©u non vμo nhéng vμ 
tuæi s©u t¬ cμng nhá th× kh¶ n¨ng khèng chÕ 
cña bä ®u«i k×m ®en cμng cao (B¶ng 5). 

B¶ng 3. Kh¶ n¨ng ¨n rÖp rau, s©u t¬, s©u khoang cña bä ®u«i k×m ®en 
Euborellia annulipes Lucas tr−ëng thμnh

Số cá thể vật mồi bị ăn 
(con/ngày) 

Loại vật mồi Số lượng 
vật mồi 

Ngày thứ 1 Ngày thứ 2 Ngày thứ 3 

Trung bình 
(con/ngày) 

Rệp xám 150 43,3 58,3 74,0 58,56 

Sâu tơ 150 18,0 27,3 38,7 28,00 

Sâu khoang 150 16,7 21,3 30,3 22,78 

CV% 5,3 5,0 6,5  

LSD 0,05 5,7 6,1 8,9  
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B¶ng 4. Kh¶ n¨ng khèng chÕ s©u khoang cña bä ®u«i k×m ®en 
E. annulipes trong nhμ l−íi 

Số lượng sâu khoang còn sống 
Công thức thí nghiệm 

Sau 3 ngày Sau 7 ngày Sau 14 ngày 

CT1 (thả 0,5 BĐK/m2) 138,7 b 124,3 b 35,3 b 

CT2 (thả 1 BĐK/m2) 131,7 c 81,7 c 27,0 b 

CT3 (thả 2 BĐK/m2) 120,7 d 46,3 d 23,7 b 

CT4 (đối chứng không thả) 148,3 a 147,0 a 114,3 a 

CV% 2,3 5,1 18,6 

LSD 0,05 5,9 9,6 17,6 

Ghi chú: Số sâu tơ thả trong mỗi công thức là 150 con/m2; Ô thí nghiệm rộng 2 m2 
                       Địa điểm thí nghiệm: Trung tâm BVTV phía Bắc - Hưng Yên 
                       Các kí hiệu a, b, c, d đứng sau các con số theo cột dọc chỉ sự sai khác có ý nghĩa ở mức P< 0,05  
                       theo phép thử Duncan 
                       BĐK:Bọ đuôi kìm 

B¶ng 5. Kh¶ n¨ng khèng chÕ s©u t¬ cña bä ®u«i k×m ®en 
E. annulipes trong nhμ l−íi 

Số sâu tơ còn sống 
Công thức thí nghiệm 

Sau 3 ngày Sau 7 ngày Sau 14 ngày 

CT1 (thả 0,5 BĐK/m2) 136,0 a 98,3 b 43,0 b 

CT2 (thả 1 BĐK/m2) 107,7 b 75,3 c 30,7 c 

CT3 (thả 2 BĐK/m2) 93,3 b 29,7 d 12,3 d 

CT4 (đối chứng không thả) 143,3 a 147,3 a 143,7 a 

CV% 6,4 4,3 7,0 

LSD 0,05 14,5 7,1 7,6 

Ghi chú: Số sâu tơ thả trong mỗi công thức là 150 con; Ô thí nghiệm rộng 2 m2 
                       Địa điểm thí nghiệm: Trung tâm BVTV phía Bắc – Hưng Yên 
                       Các kí hiệu a, b, c, d đứng sau các con số theo cột dọc chỉ sự sai khác có ý nghĩa ở mức P< 0,05  
                       theo phép thử Duncan 
                       BĐK:Bọ đuôi kìm 

4. KÕT LUËN 
Bä ®u«i k×m ®en lμ loμi c«n trïng biÕn 

th¸i kh«ng hoμn toμn. Vßng ®êi cña bä ®u«i 
k×m ®en nu«i b»ng rÖp x¸m trung b×nh 51,22  
± 4,95 ngμy, tuæi thä cña con c¸i vμ con ®ùc 
t−¬ng øng lμ 125,45 ±  3,67 vμ 58,39 ±  4,67 
ngμy. Sè qu¶ trøng/æ cña bä ®u«i k×m ®en 
nu«i ë ®iÒu kiÖn phßng nhiÖt ®é 30 ± 1oC Èm 

®é 75,5% ®Î trung b×nh 46,81 trøng/æ vμ tû lÖ 
trøng në trung b×nh lμ 84,26%. 

Bä ®u«i k×m ®en cã kh¶ n¨ng ¨n c¶ s©u 
t¬, s©u khoang vμ rÖp rau. Con tr−ëng thμnh 
tiªu diÖt 58,56 rÖp rau/ngμy; 28,0 s©u t¬ tuæi 
1 - 2/ngμy; 22,78 s©u khoang tuæi 1 - 2/ngμy.  

Trong nhμ l−íi th¶ bä ®u«i k×m ®en víi 
mËt ®é 2 con/m2 cã thÓ khèng chÕ hiÖu qu¶ 
s©u khoang vμ s©u t¬ h¹i rau. 
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Biological Characteristics of Black Earwig (euborellia annulipes Lucas) and Ability to Inhibit Cutworm, Diamondback Moth on Cruciferous Vegetables in Nethouse
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TÓM TẮT


Bọ đuôi kìm đen Euborellia annulipes Lucas là loài côn trùng biến thái không hoàn toàn, đẻ trứng thành ổ trong đất. Thiếu trùng từ 5 đến 6 tuổi, vòng đời của bọ đuôi kìm đen nuôi bằng rệp đậu  trung bình 51,22 ± 4,95 ngày, tuổi thọ của con cái và con đực tương ứng là 125,45 ± 3,67 và 58,39 ± 4,67 ngày (nhiệt độ 30 ± 10C, ẩm độ 75,5 %). Con đực thường bị con cái giết chết ngay sau khi giao phối. Số quả trứng/ổ của bọ đuôi kìm đen nuôi ở điều kiện phòng thí nghiệm trung bình 46,81 quả trứng/ổ và tỷ lệ trứng nở trung bình là 84,26%. Trung bình bọ đuôi kìm đen ăn được 58,56 rệp/ngày; 28,0 sâu tơ/ngày; sâu khoang 22,78 con/ngày. Thả bọ đuôi kìm đen mật độ thả 2 con/m2 có thể phòng chống sâu khoang và sâu tơ hại rau. 


Từ khoá: Bọ đuôi kìm đen, rau họ hoa thập tự, sâu hại, vòng đời. 


SUMMARY


The our results shown that black earwig Euborellia annulipes Lucas are laid eggs underground. The female laid on average 46.81 eggs per hatch and haching rate was 84.26% of total eggs. There are 5 - 6th instars in nymph stage. The life cycle of black earwig Euborellia annulipes Lucas feed by aphids was 51.22 ± 4.95 days average. The longevity was 125.45 ± 3.67 days with female and 58.39 ± 4.67 days with male at temperature 30 ± 10C and 75.5% hummudity condition. Almost of males was killing after copulation by female. Adult of black earwigs could eat his prey about 58.56 aphids per days; 28.0 Diamondback moth or 22.78 cutworm per days. Black earwigs has ability control pest on cruciferous vegetables with 2 earwigs per square meter release. 


Key words: Black earwigs, cruciferous vegetable, life cycle, pest. 


1. §ÆT VÊN §Ò


Theo Gullan vµ Cranston (2000), cã kho¶ng 1.800 loµi thuéc 10 hä cña bé ®u«i k×m (Dermaptera) ph©n bè kh¾p thÕ giíi. HÇu hÕt c¸c loµi trong bé ®u«i k×m Dermaptera c¸nh ng¾n, c¸nh trong d¹ng mµng, h×nh b¸n nguyÖt, g©n xÕp h×nh dÎ qu¹t, c¸c ch©n b»ng nhau víi 3 ®èt bµn  (Esaki Teiso vµ cs., 1952). Richard Leung (2004) cho r»ng, bông bä ®u«i k×m cã 10 ®èt ë con ®ùc, 8 ®èt ë con c¸i, m¸ng ®Î trøng ng¾n hoÆc tiªu biÕn. Bä ®u«i k×m thêng Èn nÊp, kh¶ n¨ng ch¹y rÊt nhanh nhng Ýt khi bay, con c¸i ch¨m sãc vµ b¶o vÖ trøng, thêi gian sèng cña bä ®u«i k×m kh¸ dµi vµ chóng cã kh¶ n¨ng ¨n tÊt c¶ c¸c pha cña bä c¸nh cøng h¹i dõa, s©u non cña s©u khoang, s©u xanh, s©u t¬, rÖp, mèi (NguyÔn ThÞ Thu Cóc vµ NguyÔn Xu©n NiÖm, 2009).


T¹i c¸c tØnh miÒn Nam ViÖt Nam, 5 loµi bä ®u«i k×m ®· ®îc ph¸t hiÖn trªn c©y dõa, trong ®ã cã 2 loµi phæ biÕn vµ cã kh¶ n¨ng khèng chÕ bä c¸nh cøng h¹i dõa (NguyÔn ThÞ Thu Cóc vµ NguyÔn Xu©n NiÖm, 2009). Loµi bä ®u«i k×m mµu vµng Chelisoches variegatus t×m thÊy ë hÇu hÕt c¸c vên dõa ë ®ång b»ng s«ng Cöu Long, cßn loµi mµu ®en Chelisoches morio chØ t×m thÊy trªn ®¶o Phó Quèc, c¶ 2 ®Òu thuéc hä Chelisochidae. Bä ®u«i k×m mµu vµng Chelisoches variegatus ®· ®îc nh©n nu«i vµ sö dông ®Ó phßng trõ bä c¸nh cøng h¹i dõa cã hiÖu qu¶ (NguyÔn Xu©n NiÖm, 2006). 


ë c¸c tØnh miÒn B¾c, Trung t©m B¶o vÖ thùc vËt (BVTV) phÝa B¾c ®· nghiªn cøu, nh©n nu«i vµ øng dông bä ®u«i k×m ®en ®Ó phßng trõ s©u h¹i rau hä hoa thËp tù, s©u ®ôc qu¶ ®Ëu ®ç thµnh c«ng, chuyÓn giao quy tr×nh nh©n nu«i bä ®u«i k×m ®en vµ x©y dùng m« h×nh nu«i t¹i hé n«ng d©n ë tØnh Hng Yªn. 

Tuy nhiªn, nh÷ng nghiªn cøu chuyªn s©u vµ hÖ thèng vÒ c¸c ®Æc ®iÓm sinh häc còng nh c¸c sè liÖu lµm c¬ së cho viÖc nh©n nu«i bä ®u«i k×m ®en vÉn cßn rÊt Ýt. Bµi b¸o nµy tr×nh bµy mét sè ®Æc ®iÓm h×nh th¸i, sinh häc cña loµi bä ®u«i k×m mµu ®en Euborellia annulipes Lucas (Dermaptera: Forficuloidae) vµ kh¶ n¨ng sö dông chóng ®Ó k×m h·m mËt ®é mét sè loµi s©u h¹i chÝnh trªn rau hä hoa thËp tù ë vô xu©n 2009. C¸c thÝ nghiÖm ®îc bè trÝ trong nhµ líi t¹i Trung t©m BVTV phÝa B¾c (huyÖn V¨n L©m, tØnh Hng Yªn).


2. PH¦¥NG PH¸P NGHI£N CøU


Nu«i 30 c¸ thÓ bä ®u«i k×m ®en Euborellia annulipes Lucas trong ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é phßng t¹i ViÖn Sinh th¸i vµ Tµi nguyªn sinh vËt, mçi hép nu«i th¶ 1 bä ®u«i k×m míi në, ®¸y hép ®Æt b«ng thÊm níc ®Ó gi÷ Èm ®é. Sö dông c¸c hép nu«i b»ng nhùa nhá, n¾p khoÐt lç vµ d¸n l¹i b»ng líi m¾t nhá. Thøc ¨n cho bä lµ rÖp x¸m (Brevicoryne brassicae L.). Hµng ngµy thay thøc ¨n, kiÓm tra vµ bæ sung níc vµo b«ng thÊm. Hµng ngµy quan s¸t h×nh th¸i, mµu s¾c cña bä ®u«i k×m ®en. X¸c ®Þnh thêi gian ph¸t dôc c¸c pha, kh¶ n¨ng ®Î trøng, tû lÖ trøng në cña bä ®u«i k×m ®en Euborellia annulipes Lucas. 


ThÝ nghiÖm ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng ¨n måi cña bä ®u«i k×m ®en tiÕn hµnh trong phßng thÝ nghiÖm víi 3 lo¹i thøc ¨n lµ rÖp x¸m (Brevicoryne brassicae L.), s©u t¬ (Plutella xylostella L.), s©u khoang (Spodoptera litura Fab.) tuæi nhá. 


C¸c thÝ nghiÖm thö kh¶ n¨ng khèng chÕ s©u khoang, s©u t¬ tiÕn hµnh trong nhµ líi cña Trung t©m BVTV phÝa B¾c víi 4 c«ng thøc, 3 lÇn nh¾c l¹i, « thÝ nghiÖm réng 2 m2 bè trÝ thÝ nghiÖm theo ph¬ng ph¸p ngÉu nhiªn hoµn toµn.


Sè liÖu ®îc xö lý thèng kª trªn phÇn mÒm Excel b»ng c¸c c«ng thøc thèng kª dïng cho khèi sinh häc vµ phÇn mÒm IRRISTAT 5.0.


3. KÕT QU¶ NGHI£N CøU Vµ TH¶O
    LUËN


3.1. Mét sè ®Æc ®iÓm h×nh th¸i cña bä ®u«i
       k×m ®en Euborellia annulipes Lucas


Bä ®u«i k×m ®en Euborellia annulipes Lucas lµ loµi c«n trïng biÕn th¸i kh«ng hoµn toµn, tr¶i qua 3 pha ph¸t dôc: trøng, thiÕu trïng vµ trëng thµnh. Trøng bä ®u«i k×m ®en E. annulipes h×nh trßn, míi ®Î cã mµu tr¾ng s÷a sau chuyÓn sang mµu tr¾ng trong, lóc s¾p në chuyÓn mµu tr¾ng x¸m (H×nh 1 vµ H×nh 2). ThiÕu trïng bä ®u«i k×m ®en E. annulipes míi në rÊt nhá, mµu tr¾ng s÷a, sau vµi giê chuyÓn mµu n©u nh¹t råi mµu x¸m ®en, ®«i k×m mµu vµng n©u trong suèt. ThiÕu trïng tõ tuæi 3 trë ®i míi cã mµu ®en bãng ®Æc trng, h×nh d¸ng thiÕu trïng ë c¸c tuæi t¬ng tù nhau. R©u ®Çu thiÕu trïng tuæi 1 chØ cã 6 - 8 ®èt, sè ®èt t¨ng dÇn sau mçi lÇn lét x¸c (H×nh 3 vµ H×nh 4). Trëng thµnh bä ®u«i k×m ®en E. annulipes cã mµu ®en bãng, gi÷a ®èt bông vµ ®èt ngùc cã mét khoang tr¾ng. §Çu kiÓu miÖng nhai, r©u ®Çu mµu ®en 13 - 17 ®èt, ®a sè c¸c c¸ thÓ cã 1 - 2 ®èt s¸t ®èt cuèi cïng cã mµu tr¾ng ngµ, mét sè c¸ thÓ cã ®èt r©u cuèi cïng mµu tr¾ng, mét sè kh«ng cã ®èt mµu tr¾ng nµy. Ngùc cã 3 ®«i ch©n kiÓu ch©n bß, trªn lng ngùc cã 2 ®«i c¸nh, ®«i c¸nh tríc ng¾n, cøng vµ cã mµu ®en bãng, chØ che hÕt ®èt bông thø nhÊt. §«i c¸nh sau mµu tr¾ng ®ôc, mÒm nh mµng da, xÕp nh d¹ng qu¹t giÊy gÊp. Bông dÑp, mµu ®en bãng, trªn c¸c ®èt bông cã l«ng nhá, tha. §èt bông cuèi cïng ph¸t triÓn thµnh gäng k×m dïng ®Ó tù vÖ vµ tÊn c«ng con måi. Thµnh trïng c¸i thêng cã kÝch thíc lín h¬n con ®ùc, phÇn bông ph×nh to h¬n. Con c¸i cã ®«i k×m ®èi xøng, con ®ùc thêng cã ®«i k×m bÊt ®èi xøng theo trôc däc th©n (H×nh 5 vµ H×nh 6).


       

            H×nh 1. Trøng bä ®u«i k×m ®en                   H×nh 2. Trøng bä ®u«i k×m ®en
                       E. annulipes míi ®Î                                 E. annulipes ®Î sau 2 ngµy


        

    H×nh 3. ThiÕu trïng bä ®u«i k×m ®en             H×nh 4. ThiÕu trïng bä ®u«i k×m ®en
             E. annulipes tuæi 1 míi në                              E. annulipes tuæi 1 míi lét x¸c
                   cã mµu tr¾ng trong


         

  H×nh 5. §u«i k×m cña trëng thµnh c¸i         H×nh 6. §u«i k×m cña trëng thµnh ®ùc
                       bä ®u«i k×m ®en                                                    bä ®u«i k×m ®en


3.2. TËp tÝnh sèng cña bä ®u«i k×m ®en
        Euborellia annulipes Lucas


Trøng bä ®u«i k×m ®en E. annulipes thêng ®îc ®Î thµnh tõng æ díi mÆt ®Êt. Êu trïng vµ trëng thµnh cã kh¶ n¨ng di chuyÓn rÊt nhanh, ®Æc biÖt lµ kh¶ n¨ng trên rÊt kháe. §èt bông cuèi cïng ph¸t triÓn thµnh hai gäng k×m dïng ®Ó tù vÖ vµ tÊn c«ng con måi. C¸c pha cña bä ®u«i k×m ®en E. annulipes ®Òu sèng trong c¸c tµn d trªn ruéng rau, bôi cá, chui vµo kÏ l¸ hoÆc chui xuèng líp ®Êt tõ 3 - 5 cm ®Ó sinh sèng vµ Èn n¸u ban ngµy. Thµnh trïng tuy cã c¸nh nhng theo quan s¸t th× kh«ng thÊy chóng bay. Con c¸i sau khi ®Î trøng thêng Èn n¸u, quanh quÈn bªn c¹nh æ trøng, khi thÊy cã dÊu hiÖu kh«ng an toµn, chóng dïng ®«i k×m hoÆc miÖng di chuyÓn tõng qu¶ trøng ®i n¬i kh¸c, khi ®Êt kh« chóng còng di chuyÓn trøng ®Õn n¬i cã ®Êt Èm. Trëng thµnh ®ùc thêng chÕt ngay sau khi giao phèi do trëng thµnh c¸i tÊn c«ng.


3.3. Mét sè ®Æc ®iÓm sinh häc cña bä ®u«i
       k×m ®en Euborellia annulipes Lucas


Bä ®u«i k×m ®en E. annulipes ®îc nu«i trong ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é trung b×nh 30 ( 10C, Èm ®é 75,5%, víi thøc ¨n lµ rÖp x¸m (Brevicoryne brassicae L.). Vßng ®êi trung b×nh cña bä ®u«i k×m ®en 51,22 ( 4,95 ngµy, tuæi thä cña con c¸i vµ con ®ùc t¬ng øng lµ 125,45 ( 3,67 vµ 58,39 ( 4,67 ngµy (B¶ng 1). Trëng thµnh c¸i sèng dµi h¬n Êu trïng. Trong cïng mét ®iÒu kiÖn nu«i, trëng thµnh ®ùc cã thêi gian sèng ng¾n h¬n trëng thµnh c¸i. NhiÒu con ®ùc chÕt ngay sau khi giao phèi. Sè qu¶ trøng/æ cña ®u«i k×m ®en E. annulipes nu«i ë ®iÒu kiÖn phßng thÝ nghiÖm dao ®éng tõ 21 - 51 qu¶ trøng/æ, trung b×nh 46,81 trøng/æ  vµ tû lÖ trøng në tõ 57,4 - 95,2%, trung b×nh lµ 84,26% (B¶ng 2).

		B¶ng 1. Thêi gian ph¸t dôc cña bä ®u«i k×m ®en Euborellia annulipes Lucas


Pha phát dục

		Thời gian phát dục
(ngày)



		Trứng

		5,82 ± 0,74



		Ấu trùng

		47,74 ± 2,31



		Thời gian trưởng thành trước đẻ trứng

		4,17  ± 1,58



		Vòng đời

		51,22 ± 4,95



		Thời gian trưởng thành cái sống

		74,23 ± 2,95



		Thời gian sống của bọ đuôi kìm

		Cái

		125,45 ± 3,67



		

		Đực

		58,39 ± 4,67



		Nhiệt độ trung bình (oC)

		30 ± 1 



		Ẩm độ trung bình (%)

		75,5





B¶ng 2. Sè trøng/æ vµ tû lÖ trøng në cña bä ®u«i k×m ®en E. Annulipes Lucas
nu«i b»ng rÖp x¸m


		Chỉ tiêu

		Số lượng trứng theo dõi (quả)

		Thấp nhất

		Cao nhất

		Trung bình



		Số quả trứng/ổ

		43

		21

		51

		46,81± 2,75



		Tỷ lệ trứng nở (%)

		2.118

		57,40

		95,20

		84,26 ± 2,88



		Nhiệt độ trung bình (0C)

		        30 ± 1



		Ẩm độ trung bình (%)

		        75,5



		

		





3.4. Kh¶ n¨ng ¨n måi cña Euborellia
        annulipes Lucas


Bä ®u«i k×m lµ hä c«n trïng ¨n t¹p, thÝ nghiÖm vÒ kh¶ n¨ng ¨n måi cña bä ®u«i k×m ®îc thùc hiÖn trong 3 ngµy. VËt måi lµ mét sè loµi s©u h¹i rau thËp tù chñ yÕu nh rÖp x¸m (Brevicoryne brassicae L.), s©u t¬ (Plutella xylostella L.) vµ s©u khoang (Spodoptera litura Fabr.).


Trong 3 loµi vËt måi lµm thÝ nghiÖm, bä ®u«i k×m ¨n nhiÒu rÖp x¸m nhÊt. Sè vËt måi bÞ bä ®u«i k×m ¨n t¨ng lªn qua c¸c ngµy nu«i ®èi víi c¶ rÖp x¸m, s©u t¬, s©u khoang (B¶ng 3).


Kh¶ n¨ng khèng chÕ s©u khoang h¹i rau  cña bä ®u«i k×m ®en ®îc tr×nh bµy ë b¶ng 4. Trong ®iÒu kiÖn nhµ líi, sau 3 ngµy, sè lîng s©u khoang ë c¸c c«ng thøc th¶ bä ®u«i k×m ®en E. annulipes ®Òu gi¶m so ®èi chøng kh«ng th¶, ë c«ng thøc th¶ 2 bä ®u«i k×m ®en/m2, mËt ®é s©u khoang thÊp nhÊt (120,7 con/m2) vµ gi¶m râ nhÊt sau 7 ngµy th¶ bä ®u«i

k×m ®en (46,3 con/m2). Sau 14 ngµy s©u khoang sang tuæi lín, nhiÒu s©u khoang chui xuèng ®Êt vµo nhéng nªn mËt ®é ë c«ng thøc th¶ vµ kh«ng th¶ bä ®u«i k×m ®en ®Òu gi¶m.


KÕt qu¶ nµy cho thÊy, bä ®u«i k×m ®en cã kh¶ n¨ng khèng chÕ s©u khoang tèt tõ khi th¶ ®Õn 7 ngµy (khi s©u khoang cßn nhá), sau 7 ngµy s©u khoang cã kÝch thíc lín, ho¹t ®éng nhanh nhÑn nªn bä ®u«i k×m ®en khã tiªu diÖt h¬n.

Sau khi th¶ bä ®u«i k×m ®en 3 ngµy cho thÊy, sè lîng s©u t¬ ë c¸c c«ng thøc th¶ bä ®u«i k×m ®en ®Òu gi¶m so ®èi chøng, c«ng thøc th¶ 2 con bä ®u«i k×m/m2 ®· lµm gi¶m râ rÖt sè lîng s©u t¬ tõ 93,3 con/m2 (sau 3 ngµy th¶) cßn 12,3 con/m2 (sau 14 ngµy th¶). Nh vËy, víi s©u t¬ h¹i rau th× bä ®u«i k×m ®en cã kh¶ n¨ng tiªu diÖt s©u t¬ tõ s©u non tuæi 1 ®Õn tríc khi s©u non vµo nhéng vµ tuæi s©u t¬ cµng nhá th× kh¶ n¨ng khèng chÕ cña bä ®u«i k×m ®en cµng cao (B¶ng 5).


B¶ng 3. Kh¶ n¨ng ¨n rÖp rau, s©u t¬, s©u khoang cña bä ®u«i k×m ®en
Euborellia annulipes Lucas trëng thµnh


		Loại vật mồi

		Số lượng
vật mồi

		Số cá thể vật mồi bị ăn
(con/ngày)

		Trung bình (con/ngày)



		

		

		Ngày thứ 1

		Ngày thứ 2

		Ngày thứ 3

		



		Rệp xám

		150

		43,3

		58,3

		74,0

		58,56



		Sâu tơ

		150

		18,0

		27,3

		38,7

		28,00



		Sâu khoang

		150

		16,7

		21,3

		30,3

		22,78



		CV%

		5,3

		5,0

		6,5

		



		LSD 0,05

		5,7

		6,1

		8,9

		



		

		

		

		

		





B¶ng 4. Kh¶ n¨ng khèng chÕ s©u khoang cña bä ®u«i k×m ®en
E. annulipes trong nhµ líi 


		Công thức thí nghiệm

		Số lượng sâu khoang còn sống



		

		Sau 3 ngày

		Sau 7 ngày

		Sau 14 ngày



		CT1 (thả 0,5 BĐK/m2)

		138,7 b

		124,3 b

		35,3 b



		CT2 (thả 1 BĐK/m2)

		131,7 c

		81,7 c

		27,0 b



		CT3 (thả 2 BĐK/m2)

		120,7 d

		46,3 d

		23,7 b



		CT4 (đối chứng không thả)

		148,3 a

		147,0 a

		114,3 a



		CV%

		2,3

		5,1

		18,6



		LSD 0,05

		5,9

		9,6

		17,6





Ghi chú: Số sâu tơ thả trong mỗi công thức là 150 con/m2; Ô thí nghiệm rộng 2 m2
                       Địa điểm thí nghiệm: Trung tâm BVTV phía Bắc - Hưng Yên
                       Các kí hiệu a, b, c, d đứng sau các con số theo cột dọc chỉ sự sai khác có ý nghĩa ở mức P< 0,05 
                       theo phép thử Duncan
                       BĐK:Bọ đuôi kìm


B¶ng 5. Kh¶ n¨ng khèng chÕ s©u t¬ cña bä ®u«i k×m ®en
E. annulipes trong nhµ líi 


		Công thức thí nghiệm

		Số sâu tơ còn sống



		

		Sau 3 ngày

		Sau 7 ngày

		Sau 14 ngày



		CT1 (thả 0,5 BĐK/m2)

		136,0 a

		98,3 b

		43,0 b



		CT2 (thả 1 BĐK/m2)

		107,7 b

		75,3 c

		30,7 c



		CT3 (thả 2 BĐK/m2)

		93,3 b

		29,7 d

		12,3 d



		CT4 (đối chứng không thả)

		143,3 a

		147,3 a

		143,7 a



		CV%

		6,4

		4,3

		7,0



		LSD 0,05

		14,5

		7,1

		7,6





Ghi chú: Số sâu tơ thả trong mỗi công thức là 150 con; Ô thí nghiệm rộng 2 m2
                       Địa điểm thí nghiệm: Trung tâm BVTV phía Bắc – Hưng Yên
                       Các kí hiệu a, b, c, d đứng sau các con số theo cột dọc chỉ sự sai khác có ý nghĩa ở mức P< 0,05 
                       theo phép thử Duncan
                       BĐK:Bọ đuôi kìm

4. KÕT LUËN


Bä ®u«i k×m ®en lµ loµi c«n trïng biÕn th¸i kh«ng hoµn toµn. Vßng ®êi cña bä ®u«i k×m ®en nu«i b»ng rÖp x¸m trung b×nh 51,22  ( 4,95 ngµy, tuæi thä cña con c¸i vµ con ®ùc t¬ng øng lµ 125,45 (  3,67 vµ 58,39 (  4,67 ngµy. Sè qu¶ trøng/æ cña bä ®u«i k×m ®en nu«i ë ®iÒu kiÖn phßng nhiÖt ®é 30 ( 1oC Èm ®é 75,5% ®Î trung b×nh 46,81 trøng/æ vµ tû lÖ trøng në trung b×nh lµ 84,26%.


Bä ®u«i k×m ®en cã kh¶ n¨ng ¨n c¶ s©u t¬, s©u khoang vµ rÖp rau. Con trëng thµnh tiªu diÖt 58,56 rÖp rau/ngµy; 28,0 s©u t¬ tuæi 1 - 2/ngµy; 22,78 s©u khoang tuæi 1 - 2/ngµy. 


Trong nhµ líi th¶ bä ®u«i k×m ®en víi mËt ®é 2 con/m2 cã thÓ khèng chÕ hiÖu qu¶ s©u khoang vµ s©u t¬ h¹i rau.
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