HƯỚNG DẪN H
QUẢN LÝ DỊCH HẠI TỔNG HỢP(IPM)
Phiên bản 1

© 2020 Rainforest Alliance. All rights reserved.

Phần ghi chú miễn trừ trách nhiệm dịch thuật.
Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến tính chính xác của thông tin trong bản dịch thì vui lòng
tham khảo văn bản chính thức bằng tiếng Anh. Mọi thông tin sai lệch hoặc khác biệt trong bản dịch
đều không mang tính ràng buộc và không có hiệu lực cho mục đích thanh tra hoặc chứng nhận.

Bạn cần biết thêm thông tin?
Để biết thêm thông tin về Rainforest Alliance, hãy truy cập www.rainforest-alliance.org hoặc liên
hệ info@ra.org
Tên tài liệu:

Mã tài liệu:

Phiên bản:

Hướng dẫn H: Quản lý Dịch hại Tổng hợp
(IPM)
Ngày xuất bản đầu Ngày hiệu chỉnh:
tiên:
Ngày 31 tháng 12 năm Không áp dụng
2020
Được soạn thảo bới:
Phòng Tiêu chuẩn và Đảm bảo chất lượng
của Rainforest Alliance

SA-G-SD-9-V1

1

Có hiệu lực từ:

Ngày hết hạn:

Ngày 31 tháng 12 năm Cho đến khi có thông
2020
báo mới
Được phê duyệt bởi:
Giám đốc phòng Tiêu chuẩn và Đảm bảo chất
lượng

Liên kết với:
SA-S-SD-1-V1.1 1 Bộ Tiêu chuẩn Nông nghiệp Bền vững 2020 của Rainforest Alliance, Các
yêu cầu đối với trang trại
SA-GL-SD-V1.1 Phụ lục 1: Glossary
SA-S-SD-8-V1.1 Phụ lục 7 : Quản lý Thuốc trừ sâu
RA-P-SP-7-V2.4 : Chính sách về sử dụng Đặc biệt các thuốc bảo vệ thực vật có tính độc hại
cao của FAO/WHO
Thay thế: :
Không áp dụng

Áp dụng cho:
Các đơn vị sở hữu chứng nhận trang trại

Quốc gia / Khu vực:
Tất cả

Loại cây trồng:

Loại chứng nhận:

Tất cả các loại cây trồng trong phạm vi của hệ Chứng nhận Trang trại
thống chứng nhận Rainforest Alliance; vui
lòng xem Quy tắc chứng nhận

2
SA-G-SD-9-V1VN

MỤC LỤC
MỤC TIÊU ......................................................................................................................................................4
PHẠM VI .........................................................................................................................................................4
ĐỘC GIẢ ........................................................................................................................................................4
CÁC ĐỊNH NGHĨA RÀNG BUỘC LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ DỊCH HẠI TỔNG HỢP (IPM) TỪ
BẢNG CHÚ GIẢI THUẬT NGỮ ....................................................................................................................4
GIỚI THIỆU....................................................................................................................................................5
CÁC YÊU CẦU CỦA IPM TRONG TIÊU CHUẨN.......................................................................................8
THỰC HIỆN CÁC YÊU CẦU ........................................................................................................................8
YÊU CẦU CỐT LÕI 4.5.1 ..........................................................................................................................8
CÁC CÂU HỎI VÍ DỤ ĐỂ PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC IPM TỐT .......................................................... 10
YÊU CẦU CỐT LÕI 4.5.2 ....................................................................................................................... 11
4.5.3 YÊU CẦU CỐT LÕI 4.5.3 ............................................................................................................. 13
YÊU CẦU CỐT LÕI 4.5.4 ....................................................................................................................... 18
NHỮNG CẢI TIẾN BẮT BUỘC 4.5.5 (L1) ............................................................................................ 18
NHỮNG CẢI TIẾN BẮT BUỘC 4.5.6 (L2) ............................................................................................ 20
HƯỚNG DẪN CHUNG........................................................................................................................... 20
ĐỒNG HỒ THÔNG MINH 4.5.7 ............................................................................................................ 21
QUẢN LÝ CỎ DẠI TỔNG HỢP ................................................................................................................. 22
HƯỚNG DẪN CỤ THỂ CHO CÀ PHÊ...................................................................................................... 23
NHỮNG DỊCH HẠI THÔNG THƯỜNG ĐỐI VỚI CÂY CÀ PHÊ ......................................................... 25
CÁC BỆNH CÀ PHÊ PHỔ BIẾN............................................................................................................ 36
THÊM THÔNG TIN ................................................................................................................................. 43
HƯỚNG DẪN CỤ THỂ CHO CHÈ............................................................................................................ 44
Sâu hại chè thường gặp......................................................................................................................... 46
CÁC BỆNH THƯỜNG GẶP ở cây chè ................................................................................................. 55
THÔNG TIN BỔ SUNG VỀ các BỆNH Rễ............................................................................................ 61
HƯỚNG DẪN CỤ THỂ CHO CÂY CA CAO ............................................................................................ 62
CÁC BỆNH PHỔ BIẾN Ở CÂY CA CAO .............................................................................................. 64
CÁC BỆNH THƯỜNG GẶP ở ca cao ................................................................................................... 76
HƯỚNG DẪN CỤ THỂ CHO CÂY CHUỐI............................................................................................... 84
DỊCH HẠI PHỔ BIẾN TRÊN CÂY CHUỐI ............................................................................................ 86
CÁC BỆNH THƯỜNG GẶP Ở CHUỐI ................................................................................................. 98
THIÊN ĐỊCH CỦA CÂY TRỒNG VÀ BỆNH HẠI CHUỐI (MUSA AAA). ........................................... 109
CÁC NGUỒN TÀI LIỆU VỀ IPM .............................................................................................................. 122
MẪU LOẠI THÔNG TIN TỐI THIỂU SẼ ĐƯỢC GHI LẠI CHO CHIẾN LƯỢC IPM ........................... 122
các ví dụ về thiên địch .............................................................................................................................. 123

3
SA-G-SD-9-V1VN

MỤC TIÊU
Hướng dẫn này nhằm cung cấp kiến thức nền tảng về Quản lý Dịch hại Tổng hợp để giúp nông dân
hiểu và thực hiện các yêu cầu của tiêu chuẩn để canh tác thành công và bền vững.

PHẠM VI
Hướng dẫn này tập trung vào phần 4.5 QUẢN LÝ DỊCH HẠI TỔNG HỢP (IPM) của tiêu chuẩn. Tài liệu
tập trung đặc biệt vào các quá trình chính ảnh hưởng đến sự xuất hiện của dịch hại và các phương
pháp kiểm soát khác nhau có sẵn để quản lý chúng trong một hệ thống canh tác bền vững. Trong
hướng dẫn này, thuật ngữ PEST đề cập đến động vật chân đốt, động vật gặm nhấm, bệnh và cỏ
dại. Đôi khi các biện pháp can thiệp chỉ dành riêng cho các loại dịch hại cụ thể.

ĐỘC GIẢ
Hướng dẫn này sẽ phục vụ cho các cán bộ kỹ thuật đang chuẩn bị cho các nhóm nông dân (hoặc chủ
sở hữu đồn điền) để được chứng nhận nhằm giúp họ hiểu tầm quan trọng của các yêu cầu trong tiêu
chuẩn và cách chúng có thể được thực hiện tốt nhất trong các trường hợp cụ thể của họ. Tài liệu
cũng sẽ là hướng dẫn cho các thanh tra / đánh giá viên nội bộ, những người kiểm tra việc tuân thủ
các yêu cầu, để có thể đánh giá tốt hơn tình hình thực tế cũng như mức độ phù hợp của các thực
hành quản lý của nông dân trong môi trường nông nghiệp cụ thể.

CÁC ĐỊNH NGHĨA RÀNG BUỘC LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ
DỊCH HẠI TỔNG HỢP (IPM) TỪ BẢNG CHÚ GIẢI THUẬT
NGỮ
Thành phần hoạt tính: Thuốc trừ sâu bao gồm một số chất. Thành phần hoạt tính là hóa chất có thể
tiêu diệt, đẩy lùi, thu hút, giảm thiểu hoặc kiểm soát dịch hại. Các chất khác có thể trực tiếp hoặc gián
tiếp hỗ trợ hiệu ứng này.
Hóa chất nông nghiệp: Được sản xuất thương mại, thường là các hợp chất hóa học tổng hợp được
sử dụng trong sản xuất nông nghiệp, chẳng hạn như phân bón, thuốc trừ sâu, chất điều hòa sinh trưởng,
thuốc diệt cỏ hoặc chất điều hòa đất.
Quản lý dịch hại tổng hợp hoặc IPM: Việc xem xét cẩn thận tất cả các kỹ thuật kiểm soát dịch hại
hiện có và tích hợp sau đó các biện pháp thích hợp để ngăn chặn sự phát triển của quần thể dịch hại,
cũng như giữ thuốc trừ sâu và các biện pháp can thiệp khác ở mức hợp lý về mặt kinh tế và làm giảm
bớt hoặc giảm thiểu rủi ro đối với con người sức khỏe và môi trường. IPM nhấn mạnh sự phát triển
lành mạnh của cây trồng và gia súc mà ít gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái nông nghiệp nhất và khuyến
khích các cơ chế kiểm soát dịch hại tự nhiên. Việc áp dụng thuốc bảo vệ thực vật dựa trên việc theo
dõi bệnh hoặc sự xâm nhập của sâu bệnh.
Thiên địch: Các sinh vật giết, làm giảm khả năng sinh sản hoặc làm giảm số lượng của một sinh vật
khác. Thiên địch trong sản xuất nông nghiệp là thành phần chính của các chương trình quản lý dịch
hại tổng hợp. Những kẻ thù tự nhiên quan trọng của côn trùng và bọ ve gây hại bao gồm động vật ăn
thịt, ký sinh trùng và mầm bệnh.
Dịch hại: Bất kỳ loài, chủng hoặc mẫu sinh vật nào của thực vật (cỏ dại), động vật (ví dụ: tuyến
trùng, côn trùng, động vật chân đốt, động vật gặm nhấm) hoặc tác nhân gây bệnh (vi sinh vật, như
nấm, vi khuẩn và vi rút) gây hại cho thực vật hoặc sản phẩm thực vật.
Thuốc trừ sâu: Bất kỳ chất nào, hoặc hỗn hợp các chất có thành phần hóa học hoặc sinh học, nhằm
mục đích đẩy lùi, tiêu diệt hoặc kiểm soát bất kỳ dịch hại nào, và bao gồm các loài thực vật hoặc
động vật không mong muốn gây hại trong khi hoặc bằng cách khác can thiệp vào quá trình sản xuất,
chế biến, bảo quản, vận chuyển hoặc tiếp thị thực phẩm, nông sản.

4
SA-G-SD-9-V1VN

Thuật ngữ này bao gồm các chất được sử dụng như chất làm rụng lá, chất hút ẩm hoặc tác nhân làm
mỏng trái cây hoặc ngăn trái cây rụng sớm. Thuốc trừ sâu cũng được sử dụng để bón cho cây trồng
trước hoặc sau khi thu hoạch để bảo vệ hàng hóa không bị hư hỏng trong quá trình bảo quản và vận
chuyển.
Các mức ngưỡng: Mức thiệt hại (hoặc các triệu chứng thiệt hại) tối đa của một loại dịch hại hoặc
dịch bệnh xảy ra trên / trên cây trồng hoặc quần thể thực vật, có thể được chấp nhận trước khi thực
hiện các biện pháp cụ thể để kiểm soát sâu bệnh. Nếu thiệt hại tăng lên, tổn thất về kinh tế sẽ cao
hơn chi phí kiểm soát.

GIỚI THIỆU
Trong hướng dẫn này, các yêu cầu tiêu chuẩn được trình bày, cùng với bất kỳ chỉ số liên quan nào
và được giải thích chi tiết. Các thuật ngữ được gạch chân trong các yêu cầu được xác định trong
bảng thuật ngữ. Các thuật ngữ liên quan cụ thể đến IPM được trình bày trong Chương A của tài liệu
này; điều quan trọng là phải tham khảo bảng thuật ngữ khi bạn thực hiện các yêu cầu tiêu chuẩn.
Hướng dẫn IPM này không có ý định đề cập đến tất cả các loài gây hại hoặc cây trồng có thể xảy ra.
Mục đích là trình bày những loài gây hại phổ biến nhất ảnh hưởng đến các loại cây trồng chính đã
được chứng nhận bởi Rainforest Alliance ở các vùng khác nhau trên toàn thế giới.
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Tại sao phải quản lý dịch hại tổng hợp?
Việc sử dụng bừa bãi thuốc bảo vệ thực vật trong nông nghiệp có liên quan đến các tác động tiêu
cực đến môi trường và sức khỏe con người, cũng như làm mất đa dạng sinh học, đặc biệt là ở miền
Nam toàn cầu.
Sự xuất hiện của thuốc trừ sâu tổng hợp làm cho việc ngành trồng trọt sản xuất ra một lượng lớn lương
thực trở nên đơn giản nhưng cũng dẫn đến việc đơn giản hóa các hệ sinh thái, khiến chúng trở nên
kém linh hoạt hơn và phụ thuộc nhiều hơn vào các yếu tố đầu vào bên ngoài như thuốc trừ sâu và
phân bón tổng hợp. Việc giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong nông nghiệp là cấp thiết, không chỉ
để tránh các tác dụng phụ đối với con người và môi trường mà còn để tránh các vấn đề kháng sâu
bệnh và tạo ra các loài gây hại mới.
Thuốc trừ sâu thường được sử dụng theo thói quen hoặc trong những tình huống không chắc chắn,
dịch hại có xuất hiện hay không và không phụ thuộc vào nhu cầu thực tế của chúng. Điều này có thể
tạo ra một vòng luẩn quẩn của một hệ sinh thái không cân bằng dẫn đến khả năng kháng sâu bệnh
và sự hồi sinh của sâu bệnh theo thời gian, đồng thời làm bùng phát dịch hại thứ cấp. Điều này có
thể dẫn đến nhu cầu sử dụng các phương pháp tích cực hơn bao giờ hết để quản lý các vấn đề.

Hình 1. Các dải hoa để tăng cường kiểm soát dịch hại tự nhiên. Ảnh: Jack Kelly Clark và Rachael Long. Nguồn ảnh: UC
Statewide IPM program Regents, Đại học Tổng hợp California.

Việc thực hiện các chương trình Quản lý Dịch hại Tổng hợp (IPM) là chìa khóa để giảm thiểu việc sử
dụng thuốc bảo vệ thực vật một cách hiệu quả. Thực hiện tốt IPM là một khoản đầu tư cho tương lai
của canh tác bền vững.
Một chương trình IPM vững chắc đòi hỏi phải có sự thay đổi tư duy về thực hành nông học và cải tiến
liên tục hệ thống trang trại, đối với một số loại cây trồng có nghĩa là thay đổi dần dần và đối với những
loại khác là thay đổi hệ thống hơn để quản lý sâu bệnh hại hoặc toàn bộ hệ thống nông nghiệp.
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Điều gì xảy ra nếu thuốc trừ sâu được sử dụng như lựa chọn đầu tiên để kiểm soát sâu, bệnh
và cỏ dại?
Nếu thuốc trừ sâu được sử dụng như là lựa chọn đầu tiên để kiểm soát dịch hại hoặc như một biện
pháp phòng ngừa, thì các loài thiên địch của chúng cũng sẽ bị tiêu diệt dẫn đến các vấn đề dịch hại
thậm chí còn lớn hơn như khả năng kháng sâu bệnh. Nó cũng có thể dẫn đến sự gia tăng của các loài
gây hại mới do các loài thiên địch khác đã bị tiêu diệt. Tuy nhiên, gốc rễ của vấn đề vẫn còn đó vì
những yếu tố trong trang trại tạo điều kiện cho những loài gây hại đó xuất hiện vẫn còn đó. Chúng bao
gồm các yếu tố như đất không tốt, cây trồng không được chăm sóc thích hợp hoặc dễ bị sâu bệnh,
thời tiết thuận lợi cho sâu bệnh hoặc không có đủ đa dạng sinh học trong trang trại.
Sự can thiệp chính xác sẽ là ngăn chặn dịch hại xuất hiện trong trang trại ngay từ ban đầu.
Lợi ích của việc sử dụng IPM là gì?
• Đa dạng sinh học được bảo tồn và giảm nguy cơ ô nhiễm cho môi trường và con người. Việc
bảo tồn đa dạng sinh học là chìa khóa để ngăn chặn các vấn đề về dịch hại.
• Giảm tổn thất cây trồng và chi phí quản lý dịch hại do các biện pháp kiểm soát dịch hại và
việc sử dụng các nguyên liệu đầu vào được tối ưu hóa.
• Tránh sử dụng thuốc trừ sâu khi không cần thiết.
• Giảm khả năng chống chịu sâu bệnh đối với thuốc trừ sâu.
• Sản xuất cây trồng ổn định hơn theo thời gian và năng suất được nâng cao.
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CÁC YÊU CẦU CỦA IPM TRONG TIÊU CHUẨN
Tổng quan

Trong phần Quản lý dịch hại tổng hợp của tiêu chuẩn (4.5), có bốn yêu cầu cốt lõi, hai yêu cầu cải
tiến bắt buộc và một yêu cầu về đồng hồ thông minh1.

THỰC HIỆN CÁC YÊU CẦU
YÊU CẦU CỐT LÕI 4.5.1
Ban quản lý thực hiện chiến lược IPM do một chuyên gia có năng lực xây dựng. Chiến lược IPM bao
gồm các biện pháp phòng ngừa, giám sát và can thiệp cho phạm vi của toàn trang trại, bao gồm cả các
cơ sở chế biến. Chiến lược dựa trên điều kiện khí hậu, kết quả giám sát dịch hại, các hành động IPM
đã thực hiện và hồ sơ ứng dụng thuốc trừ sâu. Chiến lược IPM được cập nhật hàng năm.
Mục tiêu

Thiết lập chiến lược IPM để giảm tổn thất năng suất do sâu bệnh, giảm hoặc tối ưu hóa việc sử dụng
thuốc trừ sâu và làm tăng lợi nhuận
Khả năng áp dụng

Yêu cầu cốt lõi này có thể áp dụng cho việc quản lý theo nhóm và các trang trại lớn trong chứng nhận
nhóm và cho các cá nhân được cấp chứng chỉ. Ban quản lý nhóm chịu trách nhiệm phát triển Chiến
lược IPM cho các thành viên và hỗ trợ họ trong việc thực hiện. Yêu cầu thực hiện Chiến lược IPM (do
ban quản lý nhóm phát triển) ở các trang trại nhỏ trong 4.5.5 L1.
Phương pháp Thực hiện

Để thực hiện Quản lý Dịch hại Tổng hợp ở cấp trang
Chiến lược IPM không phải là một
trại, rất hữu ích khi phát triển một chiến lược IPM.
chiến lược diệt trừ mà là một chiến
Chiến lược IPM được phát triển cho một bối cảnh cụ
lược để quản lý các quần thể dịch
thể và có tính đến các khía cạnh môi trường và kinh
hại trong dài hạn để giảm thiểu sự
tế của một khu vực và / hoặc trang trại cụ thể. Do đó,
xâm nhập và tác động kinh tế của
nó dựa trên thực tế của các hoạt động nông trại và
chúng.
thực hành trên đồng ruộng. Một chiến lược IPM
phải luôn hướng tới việc ngăn chặn sự xâm nhập của dịch hại ngay từ đầu và ưu tiên sự phát
triển khỏe mạnh của cây trồng / tăng cường các loài thiên địch, theo dõi cây trồng thường xuyên,
giảm thiểu việc sử dụng hóa chất - ví dụ như không phun thuốc theo lịch mà thay vào đó căn cứ vào
việc sử dụng hóa chất ở những nơi có nhu cầu trong trang trại.

Các thành tố chính của chiến lược IPM:
•
•
•

Ngăn ngừa và ngăn chặn dịch hại
Giám sát dịch hại để xác định sự hiện diện của chúng và đánh giá xem có cần can thiệp hay
không (dựa trên các ngưỡng)
Can thiệp - xác định các hành động kiểm soát dịch hại như thực hành canh tác, cơ chế vật lý
và sinh học, hoặc thuốc trừ sâu có độc tính thấp không bị hạn chế.

Tìm ví dụ về chiến lược IPM đối với rệp trong liên kết này:
http://ipm.ucanr.edu/PMG/PESTNOTES/pn7404.html

Yêu cầu cốt lõi: Đây là những yêu cầu luôn phải được đáp ứng để đạt được chứng nhận. Hầu hết các yêu cầu cốt lõi quy định các thực hành tốt liên quan
đến các chủ đề rủi ro bền vững chính và được xây dựng dưới dạng các yêu cầu tuân thủ (đạt / không đạt).
Yêu cầu cải tiến bắt buộc: Được thiết kế để thúc đẩy và đo lường tiến độ hơn nữa. Các yêu cầu cải tiến bắt buộc cần phải được bao gồm trong việc tuân thủ
tiêu chuẩn khi nhà sản xuất hoặc nhóm sản xuất tiến bộ trong hành trình hướng tới tính bền vững.
Yêu cầu về đồng hồ thông minh: Đồng hồ thông minh nhằm mục đích cung cấp cho nông dân một cách có cấu trúc để kết hợp cải tiến liên tục đối với dữ
liệu theo bối cảnh cụ thể.
Đồng hồ thông minh không có các mục tiêu xác định trước do Rainforest Alliance đặt ra. Thay vào đó, các nhà sản xuất tự đặt ra các mục tiêu cho các chỉ
số này và xác định các hành động thích hợp để thực hiện những cải tiến này. Người sản xuất tiến hành đánh giá cơ bản và xác định mục tiêu cho các chỉ số
này trong năm 0 hoặc năm 1 (tùy theo yêu cầu), lập kế hoạch và thực hiện các hành động để đạt được mục tiêu, sau đó theo dõi tiến độ đạt được mục tiêu.
Người sản xuất sử dụng dữ liệu chỉ số để phản ánh tiến độ hàng năm và để điều chỉnh các hoạt động trong trường hợp không có hoặc có ít tiến độ được hiển
thị. Điều này cung cấp cho nhà sản xuất một vòng phản hồi để họ có thể liên tục cải tiến các hoạt động của mình
1
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Phòng
ngừa

IPM
Can thiệp

Theo dõi

1. PHÒNG NGỪA và ngăn chặn dịch hại có nghĩa là ngăn chặn số lượng dịch hại tăng lên.
Các biện pháp phòng ngừa luôn được ưu tiên trong chiến lược IPM. Các hoạt động bao gồm
[nhưng không giới hạn]:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
2.

Sử dụng giống cây trồng có khả năng kháng bệnh hoặc chống chịu và tránh các giống cây
trồng hấp dẫn các loài gây hại quan trọng
Ngăn ngừa sự xâm nhập của sâu bệnh vào trang trại: giữ cho cây trồng khỏe mạnh, cũng
như trong vườn ươm
Không trồng cây ở những khu vực của trang trại nơi sâu bệnh có thể tích tụ
Loại bỏ các vật chủ thay thế của côn trùng gây hại và bệnh (làm cỏ có chọn lọc)
Ngăn ngừa dịch hại lây lan giữa các lô khác nhau trong trang trại (vệ sinh thiết bị, quần áo,
v.v. giữa các chuyến thăm đồng)
Ngăn ngừa sâu bệnh phát triển trong các cánh đồng của trang trại (luân canh cây trồng, tưới
tiêu hợp lý, khoảng cách cây trồng thích hợp, ngăn chặn sự sinh sản của cỏ dại, duy trì độ
che phủ tốt)
Bón phân hợp lý dựa trên các xét nghiệm đất, giữ cho đất khỏe mạnh với hàm lượng chất
hữu cơ thích hợp
Không làm đất (nếu có thể)
Bảo tồn và tăng cường các loài thiên địch của dịch hại bằng cách hạn chế sử dụng thuốc trừ
sâu hoặc bằng cách tăng cường đa dạng hóa không gian và thời gian, ví dụ bằng cách giữ
các lớp phủ sống hoặc bảo tồn các mảng thực vật tự nhiên trong hoặc xung quanh đồng
ruộng để làm nơi ẩn náu và nguồn thức ăn cho các loài thiên địch của loài gây hại.
Sử dụng bẫy dính và / hoặc bẫy pheromone dẫn dụ côn trùng
Quản lý tàn dư cây trồng
Giám sát Dịch hại có nghĩa là theo dõi nếu, khi nào và các biện pháp can thiệp nên được
sử dụng để kiểm soát sự hình thành của quần thể dịch hại nhằm ngăn ngừa thiệt hại kinh tế.
Kiểm tra yêu cầu 4.5.2 để biết thêm chi tiết

3. Can thiệp: đây là một hành động để kiểm soát số lượng dịch hại và làm giảm quần thể dịch
hại. Còn được gọi là biện pháp kiểm soát
Kiểm tra yêu cầu 4.5.3 để biết thêm chi tiết
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CÁC CÂU HỎI VÍ DỤ ĐỂ PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC IPM
TỐT
Phòng ngừa:
- Nhận biết vật liệu trồng có dễ bị nhiễm sâu bệnh hay không. Về kinh tế, nó có phải là loài gây
hại chính trong khu vực của bạn không?
- Những loài gây hại kinh tế quan trọng nhất trong trang trại của bạn là gì?
- Xác định các khu vực trong trang trại dễ bị sâu bệnh tấn công.
- Xác định nguyên nhân cơ bản (độ phì của đất, bón phân không đúng cách (không dựa vào
kiểm tra đất), xói mòn, úng hoặc hạn, điều kiện ánh sáng không thuận lợi, nhiệt độ không
thích hợp, giống cây trồng không phù hợp, đơn canh, v.v.). Hoạch định các biện pháp phòng
ngừa để thay đổi các điều kiện này à điều chỉnh bón phân, bổ sung chất hữu cơ, điều chỉnh vi
khí hậu, bổ sung đa dạng thực vật.
- Nhận biết các loài gây hại thông thường (sâu bệnh hại, cỏ dại) thường xuyên gây hại.
- Xác định các điều kiện thuận lợi cho sự gia tăng của dịch hại (thời gian trong năm hoặc chu
kỳ cây trồng, điều kiện ẩm ướt hay khô hạn, biến động nhiệt độ, v.v.). bạn nên tăng cường
cảnh giác theo dõi khi những tình trạng này xảy ra.
- Luôn giữ các mảng thực vật tự nhiên (đảm bảo không có vật chủ thay thế của dịch hại), tốt
nhất là các loài thực vật có hoa và hỗn hợp cây bụi tốt có thể làm nơi ẩn náu và nguồn thức
ăn của các loài thiên địch.
Giám sát
- Thiết lập các quy trình và lịch trình theo dõi, giám sát đối với các loài gây hại chính: trả lời các
câu hỏi sau: cần theo dõi bao nhiêu cây trên một ha? Bao lâu?
- Theo dõi chúng thường xuyên (tối thiểu hai tuần một lần) và ghi lại số lượng và mức độ lây
nhiễm của chúng, cũng như ngày và địa điểm lấy mẫu.
- Xác định thiên địch chính của dịch hại và ghi lại số lượng, giai đoạn sống của chúng cũng như
ngày tháng và địa điểm lấy mẫu
- Lưu hồ sơ các kết quả giám sát theo điều kiện cơ bản (giai đoạn cây trồng, trạng thái cây trồng,
vị trí, khí hậu, điều kiện thời tiết hiện hành, nhiệt độ và biến động nhiệt độ ngày / đêm, v.v.)
- Nghiên cứu và biết ngưỡng của các loài gây hại quan trọng nhất trong trang trại của bạn. Xác
định mức ngưỡng mà tại đó cây trồng không còn có thể chịu đựng được sự hiện diện của dịch
hại và tại đó sự mất mát sẽ gây ra thiệt hại kinh tế cao hơn chi phí của biện pháp can thiệp đã
chọn
Can thiệp
CHỈ can thiệp khi các ngưỡng kinh tế cho thấy cần phải làm như vậy. Đầu tiên luôn sử dụng các
phương án không sử dụng không hóa chất:
-

Xác định các phương pháp phòng trừ có thể có đối với từng loài dịch hại theo thứ tự ưu tiên
sau:
1. Bạn có thể quản lý dịch hại bằng cách sử dụng các biện pháp nông nghiệp tốt như quản
lý độ phì của đất, quản lý đủ cây che bóng và nước, khuyến khích các loài thiên địch.
2. Biện pháp phòng trừ vật lý và canh tác: cắt tỉa các bộ phận cây bị nhiễm bệnh, bạn có thể
làm vệ sinh chung cho cây trồng không? giết hoặc thu gom côn trùng, làm cỏ bằng
tay.Có khả năng dùng bẫy cây trồng hay không? Có pheromone và hệ thống bẫy dịch hại
không? Bạn có thể bao trái cây lại hay không?
3. Kiểm soát bằng biện pháp sinh học (dịch hại): bạn có thể mua các loài thiên địch có bán
trên thị trường và thả chúng trong trang trại của bạn hay không? Bạn có thể làm gì đó để
cải thiện việc bảo tồn đa dạng sinh học và tạo ra các khu vực nơi các loài thiên địch có
thể sinh sống và kiếm ăn hay không? Thiên địch có thể không có trong trang trại của bạn
vì chúng thiếu môi trường sống. Cung cấp nơi trú ngụ và thức ăn cho thiên địch có thể
khuyến khích việc thiết lập chúng.
4. “Thuốc trừ sâu “mềm” hoặc những loại được chấp thuận sử dụng trong nông nghiệp hữu
cơ: việc áp dụng dung dịch xà phòng hoặc chiết xuất tỏi, chiết xuất ớt hoặc neem hoặc
các chất chiết xuất từ thực vật khác có phải là một lựa chọn không?
5. Áp dụng từng điểm các loại thuốc trừ sâu hóa học có độc tính thấp nhất có thể theo
hướng dẫn trên nhãn. Xin lưu ý rằng các ứng dụng từng điểm của tuyến trùng rất khó
thực hiện.

10
SA-G-SD-9-V1VN

6. Thuốc trừ sâu hóa học có độc tính thấp nhất có thể và có tính chọn lọc cao nhất. Không
sử dụng các hóa chất có trong danh mục thuốc trừ sâu bị cấm của RA và tránh các loại
thuốc trừ sâu trong danh mục giảm thiểu rủi ro. Nếu không thể thực hiện được, vui lòng
thực hiện theo tất cả các biện pháp giảm thiểu rủi ro đã được chỉ ra.
Sử dụng hồ sơ lưu trữ để hiểu rõ hơn về sự xuất hiện của các sự cố dịch hại, các diễn
biến chính và để liên tục cải thiện chiến lược IPM của bạn. Chiến lược IPM cần được
cập nhật hàng năm

YÊU CẦU CỐT LÕI 4.5.2
Người sản xuất thường xuyên theo dõi dịch hại và thiên địch chính của chúng. Hồ sơ giám sát được
lưu giữ bởi các trang trại lớn và quản lý theo nhóm của một mẫu đại diện của các nhà sản xuất. Hồ
sơ bao gồm ngày tháng, vị trí, loại dịch hại hoặc côn trùng có ích2.
Mục tiêu

Để đánh giá mức độ nghiêm trọng liên quan đến sự xâm nhập của dịch hại và sự hiện diện của các
loài thiên địch nhằm đưa ra quyết định về các biện pháp can thiệp IPM.
Khả năng áp dụng

Yêu cầu cốt lõi này có thể áp dụng cho tất cả các loại hình nhà sản xuất. Điều này có nghĩa là các
trang trại nhỏ, trang trại lớn và quản lý nhóm trong chứng nhận nhóm và cho từng cá nhân được cấp
chứng chỉ.
Trong trường hợp chứng nhận nhóm, ban quản lý nhóm có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ về mẫu đại
diện của các nhà sản xuất.
Phương pháp thực hiện

Sau phòng chống dịch hại (xem ở trên), thành phần quan trọng thứ hai của chiến lược IPM là
giám sát. Điều này bao gồm việc kiểm tra các cánh đồng và dò tìm3 các dấu hiệu ban đầu của dịch
hại hoặc dịch bệnh có thể bùng phát hoặc cỏ dại tấn công để ngăn chặn sự lây lan thêm. Nông dân
và các cố vấn nên thường xuyên kiểm tra các trang trại và cây trồng, đặc biệt là vào những thời điểm
trong chu kỳ cây trồng được biết là dễ bị nhiễm bệnh hoặc trong các điều kiện thời tiết đã được xác
định là có thể thúc đẩy dịch hại, bệnh tật và cỏ dại bùng phát.
Việc theo dõi các loài thiên địch của dịch hại cũng rất quan trọng. Ở những nơi có thiên địch, dịch hại
sẽ không thể sinh sôi và vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Thiên địch có thể là động vật ăn thịt, ký sinh trùng
hoặc vi sinh vật như nấm, vi khuẩn và vi rút hoặc côn trùng ăn cỏ dại. Điều quan trọng là phải quan sát
xem bạn chỉ thấy 10 loài côn trùng gây hại hoặc nếu bạn thấy 10 loài côn trùng gây hại cùng với hai
thiên địch. Nhận biết được thiên địch là điều quan trọng để giúp bạn lựa chọn các biện pháp can thiệp.
Xem Chương H để biết các ví dụ về thiên địch.
Việc dò tìm có thể được thực hiện trực quan bằng cách chọn một số lượng cây nhất định và kiểm tra
chúng theo kiểu ngẫu nhiên, đảm bảo bao quát được tất cả các trang trại để không bỏ sót sâu bệnh /
thiên địch tập trung ở một số điểm nhất định. Việc giám sát phải tuân theo một cách tiếp cận có hệ
thống (luôn sử dụng cùng một mô hình dò tìm và phương pháp lấy mẫu phù hợp với dịch hại (hoặc
giai đoạn sống cụ thể của chúng). Khuyến nghị là phát triển các quy trình về cách tìm kiếm tất cả các
loài gây hại và thiên địch và đưa những quy trình đó vào chiến lược IPM. Cũng cần đào tạo nông dân
và cán bộ kỹ thuật về cách dò tìm dịch hại.
Một cách khác kém chính xác hơn để theo dõi côn trùng gây hại là sử dụng bẫy dính hoặc bẫy có
pheromone nhưng độ chính xác của chúng cần được kiểm tra đối với vấn đề dịch hại cụ thể của bạn
Giám sát là không đủ. Điều cốt yếu là cũng phải ghi lại (viết ra) những gì quan sát được. Điều
quan trọng là phải thiết kế một mẫu nắm bắt thông tin liên quan đến các điều kiện và hoàn

Thuật ngữ côn trùng có ích nên được đọc trong hướng dẫn này là "thiên địch", bởi vì nó không chỉ kéo theo côn trùng mà còn cả các sinh vật khác thực
hiện kiểm soát sinh học.
3 Dò tìm là kiểm tra một cánh đồng để tìm sự hiện diện của các loài gây hại (bao gồm côn trùng, cỏ dại và mầm bệnh); giám sát là thăm đồng ruộng một
cách thường xuyên để tìm hiểu xem các quần thể dịch hại phát triển như thế nào theo thời gian
2
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cảnh cụ thể của trang trại, bao gồm cả mức độ phổ biến / lây nhiễm của các loài sâu, bệnh và cỏ
dại được quan sát thấy. Luôn ghi lại:
•
•
•

Loại dịch hại và / hoặc thiên địch nhìn thấy được
Số lượng sâu bệnh trên mỗi cây hoặc thực vật hoặc mức độ lây nhiễm của chúng được quan
sát thấy
Ngày và giờ lấy mẫu và vị trí nơi dữ liệu được thu thập hoặc nơi đặt bẫy

Đảm bảo theo dõi và ghi lại, thường xuyên nhất có thể, để xem tiến triển của sự lây nhiễm và tránh
để dịch hại vượt khỏi tầm kiểm soát. Bắt đầu ghi chép càng sớm càng tốt trong mùa và chú ý đến tất
cả các loài gây hại (tiềm ẩn) ngay cả khi chúng chỉ xuất hiện với số lượng rất nhỏ và ở những vị trí cụ
thể. Hồ sơ cập nhật và chính xác hỗ trợ việc lên lịch cho các chuyến thăm quan giám sát trong
tương lai và đóng vai trò là chỉ báo về thời điểm cần can thiệp bằng các biện pháp kiểm soát.
Khuyến cáo cho các nhóm

Ghi lại các loài gây hại được tìm thấy trong khu vực 4 và xác định chúng. Thu thập thông tin về các
giai đoạn sống của chúng, chu kỳ kiếm ăn và sinh sản cũng như các triệu chứng về sự hiện diện của
chúng trên cây trồng. Đối với bệnh, hãy tìm lời khuyên và thông tin từ các văn phòng Nông nghiệp
của Chính phủ, các chuyên gia bảo vệ thực vật hoặc các nguồn khác để xác định bệnh, nguyên nhân
và các đường lây truyền bệnh có thể xảy ra. Cung cấp thông tin này cho tất cả nông dân, tốt nhất là
bằng hình ảnh minh họa hoặc dưới dạng mẫu vật sống. Xác định thời gian và điều kiện mà những
loài gây hại này thường xâm nhập và thiết lập một kế hoạch theo dõi hoặc dò tìm cho phù hợp. Nhập
thông tin này vào chiến lược IPM.
Ví dụ về lịch trình giám sát và báo cáo:

Trong một đồn điền cà phê ở Colombia, kế hoạch giám sát đối với sâu đục quả cà phê đã được thiết
lập. Người lấy mẫu đi theo một con đường ngoằn ngoèo xuyên qua trang trại và lấy mẫu ngẫu nhiên
30 cây trên một ha. Đối với mỗi cây lấy mẫu, một cành đại diện ở phần giữa của cây được chọn và
tất cả các quả đang phát triển được kiểm tra xem có lỗ xâm nhập của sâu đục quả cà phê hay
không5. Số lượng tổng số quả trên mỗi cành và số quả bị nhiễm bệnh đã được ghi lại. Mức độ nhiễm
bệnh được tính bằng phần trăm số quả bị nhiễm bệnh trong tổng số quả được lấy mẫu.
Dưới đây là ví dụ về mẫu ghi thông tin về sâu bệnh và thiên địch cho cà phê.

Tên trang trại:
_______________________ Lô đất / vị trí lấy mẫu:_______________
Tên người thu thập dữ liệu:_______________________
Sâu hại: Sâu đục quả cà phê
Ngày

Cây

Số lượng

Ghi chú

Thiên địch

Ngày 3
tháng Sáu
năm
2020

1

30 quả bị
đục lỗ

Beauveria
bassiana

2

5 quả bị đục
lỗ

Bắt đầu
thâm
nhập vào
quả
Sâu đục
quả cà
phê nằm
sâu bên
trong

…..
30
1

0

Ngày 10
tháng 6
năm 2020

Không

Số
lượng
5 quả
nhiễm
sâu đục
quả
Không

Ghi chú
Sâu đã
chết

Để xác định tỷ lệ phần trăm mẫu nhiễm bệnh (ví dụ như lá), phải lấy ngẫu nhiên khu vực đó và tính các sự cố thiệt hại / nhiễm bệnh / số lượng sâu bệnh, v.v.
Ví dụ tính toán: 35 trên 100 = 35% nhiễm.
4

Thực hiện chương trình quản lý dịch hại tổng hợp đối với sâu đục quả cà phê trên một đồn điền cà phê đặc sản ở Colombia; Luis F. Aristizábal, và cộng sự;
Tạp chí quản lý dịch hại tổng hợp, tập 3, số 1, ngày 1 tháng 3 năm 2012, trang g1 – g5
5
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Ngày 17
tháng 6
năm 2020

….
30
1
….
30

Bệnh rỉ sắt lá cà phê
Ngày
Cây
Ngày 3
tháng 6
năm 2020

Ngày 10
tháng 6
năm
2020

Ngày 17
tháng 6
năm
2020

1

2
…..
30
1

Số lượng

Ghi chú

5 lá có X số
mụn mủ

Thiên địch

Số
lượng

Ghi chú

Trichoderma

không

không

0

….
30
1

….
30
Lưu ý: xin lưu ý rằng có các quy trình mẫu cho từng loài gây hại. Thông báo cho bản thân về cách thức và số
lượng mẫu chính xác trước khi bắt đầu giám sát
Xin lưu ý việc theo dõi sâu bệnh và thiên địch nên được thực hiện ít nhất hai tuần một lần: Tốt nhất là khi các
điều kiện / thời điểm trong năm có lợi cho sự lây lan của sâu / bệnh, việc này nên thực hiện hàng tuần.

4.5.3 YÊU CẦU CỐT LÕI 4.5.3
Để phòng ngừa và kiểm soát dịch hại, trước tiên người sản xuất sử dụng các phương pháp phòng
trừ sinh học, vật lý và các phương pháp kiểm soát không dùng hóa chất khác, đồng thời ghi lại việc
sử dụng và hiệu quả của các phương pháp này. Khi đạt đến ngưỡng của dịch hại, nhà sản xuất có
thể sử dụng các ứng dụng hóa chất nông nghiệp, theo lời khuyên của một kỹ thuật viên có năng lực
và / hoặc theo lời khuyên hoặc hướng dẫn của một tổ chức chính thức của quốc gia. Hóa chất nông
nghiệp được sử dụng khi:
• Các hóa chất nông nghiệp có độc tính thấp nhất có thể và tính chọn lọc cao nhất được
sử dụng
• Ứng dụng chỉ được thực hiện trên các khu vực và cây trồng bị ảnh hưởng
• Các thành phần hoạt tính được luân chuyển để tránh và giảm sức đề kháng của
sâu/bệnh
• Tránh phun theo lịch và chỉ được phép phun khi được kỹ thuật viên có thẩm quyền hoặc
tổ chức chính thức của quốc gia khuyến nghị
Mục tiêu

Các phương pháp phòng chống và kiểm soát không dùng hóa chất được sử dụng đầu tiên. Các mức
ngưỡng được sử dụng để quyết định khi nào ứng dụng việc kiểm soát hóa chất và nếu được sử
dụng, các ứng dụng hóa chất không gây hại cho con người hoặc môi trường.
Khả năng áp dụng

Yêu cầu cốt lõi này có thể áp dụng cho các trang trại nhỏ và trang trại lớn trong các chứng chỉ nhóm
và cho các cá nhân được cấp chứng chỉ.
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Phương pháp thực hiện

Vì đây là một yêu cầu phức tạp, chúng tôi đã chia các giải thích thành ba phần.
Phần I: Phương pháp phòng, chống không dùng hóa chất.
Phần II: Các mức ngưỡng.
Phần III: Điều kiện tiên quyết để áp dụng hóa chất nông nghiệp.
Phần I: Để phòng ngừa và kiểm soát dịch hại, trước tiên người sản xuất sử dụng các phương
pháp phòng trừ sinh học, vật lý và các phương pháp kiểm soát không dùng hóa chất khác,
đồng thời ghi lại việc sử dụng và hiệu quả của các phương pháp này.
Có nhiều giải pháp thay thế để lựa chọn khi can thiệp phòng ngừa và kiểm soát không dùng hóa chất.
Những điều này nên được xem xét trước khi bắt đầu nghĩ đến việc kiểm soát hóa chất (ứng dụng
thuốc trừ sâu). Chúng bao gồm các can thiệp về văn hóa, vật lý, canh tác và sinh học.

Kiểm soát vật lý
Đây là các phương pháp kiểm soát nhằm sử dụng các đặc tính vật lý của môi trường hoặc sử dụng
các phương pháp cơ học để làm tổn thương sâu bệnh hoặc làm giảm quần thể dịch hại. Ví dụ, nhiệt
độ, hoặc các rào cản vật lý, hoặc nước được áp dụng với áp lực, cắt, chặt, v.v.
Có nhiều phương pháp kiểm soát vật lý khác nhau. Một số trong số đó là:
•
•
•
•
•
•
•
•

Thao túng các điều kiện khí hậu vi mô, như cắt tỉa hoặc sử dụng ánh nắng mặt trời để phơi
đất
Mưa dường như có thể đánh bay ve nhện, do đó có thể sử dụng một tia nước mạnh từ vòi để
xua đuổi ve nhện và các côn trùng nhỏ khác.
Loại bỏ hoặc tiêu diệt trực tiếp dịch hại, như làm cỏ bằng tay, tiêu hủy tàn dư cây trồng, cắt
tỉa để loại bỏ các bộ phận bị nhiễm bệnh hoặc giai đoạn chưa trưởng thành của dịch hại
(trứng, ấu trùng, v.v.), nhặt tay côn trùng lớn
Bẫy, chẳng hạn như bẫy ánh sáng, màu sắc hoặc dính, hoặc bẫy có chất dẫn dụ
(pheromone, kairomone).
Sử dụng chất xua đuổi: những chất làm mất phương hướng của côn trùng gây hại và không
để chúng dễ dàng tìm thấy cây chủ của chúng.
Túi - trái cây có giá trị đôi khi được bao bằng túi riêng để bảo vệ chúng khỏi sự tấn công của
côn trùng. Phương pháp này tốn nhiều thời gian và công sức nhưng có thể mang lại kết quả
tốt
Che phủ / lớp phủ hàng Polyester cho luống cây để ngăn côn trùng đẻ trứng và ngăn chặn cỏ
dại hoặc lưới, lưới hoặc nhựa che phủ trên cây hoặc trái cây để ngăn côn trùng và chim.
Đốt cây bị nhiễm bệnh hoặc các bộ phận của cây đã bị tấn công nặng

Kiểm soát bằng các biện pháp canh tác

Các phương pháp kiểm soát canh tác rất giống với các phương pháp được sử dụng trong quá trình
phòng ngừa. Đây là những phương pháp tránh thúc đẩy những môi trường có lợi cho sâu bệnh, hoặc
những phương pháp dẫn đến những điều kiện bất lợi cho sâu bệnh. Ví dụ như vệ sinh cây trồng, cắt
tỉa các bộ phận bị bệnh của cây hoặc diệt trừ toàn bộ cây (cũng là một phương pháp vật lý), điều
chỉnh ngày trồng và thu hoạch để tránh quần thể sâu bệnh, v.v. hoặc đưa vào các cấu trúc làm cho
hệ sinh thái nông nghiệp trở thành nơi tốt cho các loài thiên địch .
Một số ví dụ về kiểm soát canh tác là:
• Đa dạng hóa trang trại hoặc đa cây trồng. Trồng một số loại cây trồng trong trang trại
có thể làm cho nó chống chịu tốt hơn trước các cuộc tấn công của sâu bệnh
• Giữ một loại cây che phủ đồng thời có thể giúp cải thiện điều kiện đất, dùng làm nơi
ẩn náu hoặc nguồn thức ăn cho thiên địch và tránh sự hình thành của cỏ dại bất lợi.
• Cây trồng đường biên. Trồng xung quanh ruộng
• Bẫy cây trồng. Đây là những cây trồng hấp dẫn sâu bệnh hơn cây trồng chính. Một khi
sâu bệnh ở trong đó, nó có thể bị tiêu diệt.
• Lớp phủ. Chúng là một lớp vật liệu được áp dụng trên bề mặt của một khu vực đất.
Chúng có thể được làm bằng vật liệu như nhựa hoặc lưới (để kiểm soát cỏ dại hoặc
loại trừ sâu bệnh và sưởi ấm đất lạnh), hoặc chúng có thể là lớp phủ sống, như các
loại thảo mộc có hoa, giúp cải thiện tình trạng đất và tăng đa dạng sinh học.
• Thu hoạch hiệu quả có thể phá vỡ chu kỳ dịch hại (tránh tái nhiễm)
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Kiểm soát Sinh học

Kiểm soát sinh học là việc sử dụng các thiên địch của dịch hại để quản lý các vấn đề về dịch hại.
Kiểm soát sinh học có thể có tính chọn lọc cao và hiếm khi có tác dụng phụ tiêu cực. Các sinh vật
phóng thích (vi sinh vật hoặc thiên địch) có thể được thiết lập trong trang trại và nếu được sử dụng
sớm có thể sinh sản với tốc độ giữ số lượng dịch hại trong giới hạn có thể chấp nhận được.
Một số ví dụ về thiên địch bao gồm:
•

•
•

Động vật ăn thịt, chủ yếu là các loài sống tự do tiêu thụ một số lượng lớn mồi trong suốt cuộc
đời của chúng, như bọ ngựa, bọ rùa, nhện, ong bắp cày, bọ, chuồn chuồn. Động vật ăn thịt
không nhất thiết chỉ là côn trùng. Chim cũng là động vật ăn thịt rất quan trọng để kiểm soát
các loài gây hại, chẳng hạn như sâu bướm hoặc bọ cánh cứng.
Ký sinh trùng: côn trùng có ấu trùng phát triển bên trong cơ thể, trứng hoặc ấu trùng của côn
trùng khác, cuối cùng giết chết nó. Nhiều loài ong bắp cày và một số loài ruồi là ký sinh trùng.
Một số ký sinh trùng côn trùng này có bán trên thị trường.
Vi sinh vật hoặc mầm bệnh như nấm, vi khuẩn và vi rút. Giống như con người bị bệnh do vi
sinh vật, côn trùng cũng vậy. Ví dụ như Beauveria bassiana và Metarhizium anisopliae, hai
loại nấm có thể tiêu diệt sâu bệnh, chẳng hạn như mối, bọ trĩ, bọ cánh cứng và rệp. Một số
loại nấm này có bán trên thị trường, nhưng cũng có thể sống tự nhiên trong trang trại của
bạn.

Tăng cường thiên địch trong trang trại để chúng có thể kiểm soát sâu bệnh
Lựa chọn dễ nhất và rẻ nhất là thúc đẩy các loài thiên địch sống trong trang trại và thích nghi với môi
trường địa phương. Đối với điều này, môi trường sống cần được chuẩn bị và bảo tồn (dải hoa, hàng
rào, trồng cây thơm). Khi bạn bảo tồn đất, quản lý cỏ dại bằng cách để cây có hoa trong đồn điền, và
để cây cối tự nhiên bao phủ, nó sẽ là nơi cư trú của các loài thiên địch. Nguồn nước được bảo tồn trở
thành môi trường sống cho những kẻ săn mồi. Những cây bản địa được trồng trở thành nơi cư trú
của các loài chim và dơi. Tất cả các phương pháp này đều đóng góp vào IPM.
Các khu bảo tồn được quản lý tốt sẽ thúc đẩy các loài thiên địch ngăn chặn sự khởi đầu của các vấn
đề dịch hại, do đó các can thiệp bổ sung như ứng dụng hóa chất là không cần thiết hoặc có thể giảm
bớt.
Một giải pháp thay thế là mua các loài thiên địch giống như cách bạn mua thuốc trừ sâu. Nhiều công
ty sản xuất và bán các loài thiên địch có thể rất hiệu quả trong việc kiểm soát dịch hại. Nhưng chúng
cũng có thể tốn kém và các loài thiên địch có thể không thích nghi tốt với điều kiện địa phương vì
chúng không sinh sống ở đó.
Cần phải luôn thận trọng đối với việc du nhập các loài côn trùng mới không phải là đặc hữu của
một quốc gia hoặc khu vực vì chúng có thể không duy trì được quần thể hoặc quần thể có thể
mất kiểm soát nếu thiên địch của chúng mất tích và sau đó chính chúng lại trở thành dịch hại.
Nếu bạn thả thiên địch nhân tạo trong đồn điền của mình, hãy luôn làm như vậy khi được chuyên
gia có năng lực hướng dẫn.
Phần II: Khi đạt đến mức ngưỡng của dịch hại, người sản xuất có thể áp dụng các ứng dụng
hóa chất nông nghiệp, theo lời khuyên của một kỹ thuật viên có năng lực và / hoặc theo lời
khuyên hoặc hướng dẫn của một tổ chức chính thức của quốc gia.
Các mức ngưỡng là gì?

Trong nhiều trường hợp, việc diệt trừ hoặc kiểm soát toàn bộ dịch hại là không cần thiết (hoặc thậm
chí là mong muốn) để đảm bảo lợi nhuận. Hầu hết tất cả các loại cây trồng đều có thể chịu được một
số lượng sâu bệnh gây hại nhất định mà không ảnh hưởng đến năng suất. Do đó, cần tập trung vào
việc xác định mối quan hệ giữa mức độ thiệt hại mà dịch hại gây ra và năng suất cây trồng, và thiết lập
mức độ thiệt hại hoặc mật độ quần thể dịch hại cho phép. Bằng cách này, người nông dân có thể
biết liệu chi phí kiểm soát dịch hại có cao hơn thiệt hại mà dịch hại cuối cùng sẽ gây ra hay không.
Có hai mức ngưỡng:
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1. Mức đầu tiên là Mức Thiệt hại về Kinh tế (EIL), là mức mà giá trị của cây trồng bị mất sẽ
lớn hơn chi phí của một phương pháp kiểm soát. Nếu một phương pháp kiểm soát được
sử dụng ở mức quần thể dịch hại thấp hơn Mức Thiệt hại về Kinh tế (EIL), người sản xuất
sẽ mất tiền vì chi phí can thiệp cao hơn số tiền thu được từ cây trồng đã tiết kiệm được.
Nếu người nông dân đợi cho đến khi quần thể dịch hại tăng lên qua thời kỳ Mức Thiệt hại
về Kinh tế (EIL) thì họ đã mất mùa nhiều hơn chi phí can thiệp. Về lý thuyết, việc can thiệp
ngay trước Mức Thiệt hại về Kinh tế (EIL) luôn tối đa hóa lợi nhuận. Nhà sản xuất sẽ cần
duy trì quần thể dịch hại dưới EIL hoặc thực hiện một số hành động trước khi quần thể
dịch hại đạt đến Mức Thiệt hại về Kinh tế (EIL)và gây ra thiệt hại kinh tế.
2. Ngưỡng thứ hai được gọi là Ngưỡng kinh tế (ET). Đó là "mật độ dịch hại mà tại đó các
biện pháp kiểm soát cần được thực hiện để ngăn chặn nó đạt đến Mức Thiệt hại về Kinh
tế (EIL)". Ngưỡng này luôn thể hiện mật độ sâu bệnh hoặc mức độ gây hại của sâu bệnh
thấp hơn EIL (thường là 80% Ngưỡng kinh tế (ET).
Điều quan trọng là phải có ý tưởng tốt về mức ngưỡng của các loài gây hại chính trong cây trồng tập
trung của bạn và lập kế hoạch hành động cụ thể trong trường hợp mức ngưỡng bị vượt qua. Việc
theo dõi số lượng thiên địch cũng rất quan trọng.
Chính phủ và các tổ chức nghiên cứu cũng có thể cung cấp hướng dẫn về các ngưỡng sâu bệnh phổ
biến trong một khu vực cụ thể.
Vui lòng xem hướng dẫn cụ thể về cây trồng đối với ca cao, cà phê, chè và chuối ở cuối tài
liệu này.

Lưu ý thận trọng:
Các mức ngưỡng đưa ra trong tài liệu này dựa trên tổng quan tài liệu và chỉ nên được sử dụng như
một chỉ dẫn. Các chiến lược IPM cần tính đến các thông số bối cảnh và kinh nghiệm địa phương.
Phần III: Khi sử dụng hóa chất nông nghiệp:
•
Các hóa chất nông nghiệp có độc tính thấp nhất có thể và tính chọn lọc cao nhất
được sử dụng
•
Ứng dụng chỉ được thực hiện trên các khu vực và cây trồng bị ảnh hưởng
•
Các thành phần hoạt tính được luân chuyển để tránh và giảm sức đề kháng của
sâu bệnh
•
Tránh phun theo lịch và chỉ được phép phun khi được kỹ thuật viên có thẩm quyền
hoặc tổ chức chính thức của quốc gia khuyến nghị
Sử dụng hóa chất nông nghiệp

Nhiều chương trình được gọi là IPM chủ yếu dựa trên việc sử dụng thuốc trừ sâu tổng hợp ("chất diệt
sâu bọ", tức là thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt nấm, thuốc diệt tuyến trùng, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt
chuột), nhưng điều này không phù hợp với nguyên tắc của IPM.
Cách tiếp cận phổ biến này để chống lại sâu bệnh trước hết thông qua việc áp dụng thuốc trừ sâu
không phải là một chương trình IPM và đã tạo ra các vấn đề như dịch hại thứ cấp, sâu bệnh kháng
thuốc và sự gia tăng của các loài gây hại mới do hậu quả của việc các loài thiên địch bị tiêu diệt. Việc
sử dụng thuốc bảo vệ thực vật bừa bãi ngoài việc gây hại cho sức khỏe con người và môi
trường, còn gây thiệt hại cho các quần thể thiên địch hỗ trợ cho việc kiểm soát dịch hại và dẫn
đến các vòng luẩn quẩn với số lượng dịch hại ngày càng gia tăng.
Kiểm soát hóa học chỉ nên được sử dụng nếu các biện pháp kiểm soát canh tác, vật lý và / hoặc sinh
học đã được áp dụng, mà dịch hại vẫn đạt đến ngưỡng.
Khi sử dụng thuốc trừ sâu hóa học, Tiêu chuẩn Rainforest Alliance yêu cầu:
1. Thuốc trừ sâu phải được đăng ký để sử dụng ở quốc gia của bạn.
2. Ưu tiên các loại thuốc trừ sâu có độc tính thấp nhất có thể. Đối với điều này, hãy luôn tuân
theo nhãn của thuốc trừ sâu và MSDS (bảng dữ liệu an toàn vật liệu). Các thùng chứa thuốc
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bảo vệ thực vật có nhãn cảnh báo cho biết mức độ độc hại bằng mã màu (xem bên dưới 6).
Điều này dựa trên các yêu cầu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). WHO phân loại thuốc trừ sâu
theo mức độ nguy hiểm dựa trên liều lượng gây chết qua đường miệng và da của chúng (LD50)
- tức là lượng thuốc trừ sâu sẽ giết một người nếu họ hấp thụ qua miệng hoặc da. Từng loại
thuốc trừ sâu sau đó được đưa vào một trong bốn loại:
1a, cực kỳ nguy hại
1b, rất nguy hại
II, nguy hại vừa phải
III, hơi nguy hại
Bạn phải đảm bảo rằng những người xử lý thuốc trừ sâu cũng đọc, hiểu và tuân thủ thông tin
và hướng dẫn được cung cấp trên nhãn sản phẩm và MSDS. Nếu MSDS không có sẵn ở quốc
gia của bạn, bạn có thể liên hệ với cơ quan chính quyền địa phương, nhà cung cấp thuốc trừ
sâu hoặc nhà sản xuất để lấy thông tin này. Bạn có trách nhiệm cung cấp thông tin này cho
mọi người tham gia xử lý thuốc trừ sâu trong nhóm của bạn hoặc trong trang trại của bạn.

Hình 2. Mã màu cho biết mức độ độc hại của thuốc trừ sâu. Nguồn: WHO. 2010. WHO khuyến nghị phân loại thuốc trừ sâu
theo mối nguy và hướng dẫn phân loại 2019. Tổ chức Y tế Thế giới, Geneva [Có tại:
http://www.who.int/ipcs/publications/pesticides_hazard/en/index.html]

3. Kiểm soát hóa chất nên được sử dụng thông qua các ứng dụng tại điểm7, điều này có nghĩa là
chỉ ở những nơi cần thiết (những khu vực tập trung nhiều dịch hại) chứ không phải trên toàn
bộ lô hoặc trang trại. Nếu thuốc trừ sâu được áp dụng cho những nơi không có sâu bệnh,
chúng cũng sẽ giết chết các sinh vật có ích.
4. Các thành phần hoạt tính được luân chuyển để tránh và giảm sức đề kháng. Tất cả các
loại thuốc trừ sâu đều có “phương thức hoạt động” đề cập đến cách thức mà nó chủ động
phá vỡ quần thể dịch hại tại vị trí mục tiêu của nó. Nếu các loại thuốc trừ sâu có cùng
phương thức tác động được áp dụng liên tục và lặp đi lặp lại thì sâu bệnh sẽ kháng thuốc. Có
nghĩa là đến một lúc nào đó chúng sẽ không bị thuốc trừ sâu giết chết nữa. Để tránh điều
này, hãy luôn luân phiên sử dụng các loại thuốc trừ sâu với các phương thức hoạt động khác
nhau. Bạn có thể tìm thông tin về cách luân chuyển các chế độ hành động trong trang web
của IRAC: https://irac-online.org/modes-of-action/. Hoặc bạn có thể tải xuống ứng dụng của
họ tại đây: https://play.google.com/store/apps/details?id=irac.moa&hl=vi. Ứng dụng này trong
cơ sở dữ liệu có thể tìm kiếm dễ sử dụng, cho phép bạn xác định các hoạt chất diệt côn trùng
và các nhóm Chế độ hành động tương ứng của chúng, vì vậy bạn biết cách luân chuyển
chúng.
5. Thuốc trừ sâu tổng hợp không nên được áp dụng theo một lịch trình cố định, theo phương
pháp cây trồng hoặc ứng dụng theo lịch. Điều này chỉ được phép khi được khuyến nghị bởi kỹ
thuật viên có thẩm quyền hoặc tổ chức chính thức của quốc gia.

6
7

http://www.fao.org/3/a-i4854e.pdf
Ứng dụng tại chỗ không thể thực hiện được đối với sự xâm nhập của tuyến trùng nói chung
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Ngoài ra, hãy luôn nhớ rằng…

•
•

•

•

Mỗi quốc gia đều có quy định về thuốc bảo vệ thực vật của mình. Các sản phẩm đã đăng ký
và được phê duyệt khác nhau giữa các quốc gia. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải
kiểm tra luật pháp quốc gia của bạn.
Nếu có sự khác biệt giữa những gì được phép ở quốc gia của bạn và trong danh sách của
Rainforest Alliance, tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất sẽ được ưu tiên áp dụng. Điều này có nghĩa
là không thể sử dụng các loại thuốc trừ sâu được phép và đã đăng ký ở quốc gia của bạn nếu
chúng được đưa vào Danh sách thuốc trừ sâu bị cấm của Rainforest Alliance và ngược lại
Danh sách Thuốc trừ sâu bị Cấm của Rainforest Alliance (Phụ lục 7 của Tiêu chuẩn Nông
nghiệp Bền vững 2020) bao gồm tên của các thành phần hoạt tính chứ không phải tên thương
mại của sản phẩm thuốc trừ sâu. Điều này là do thuốc bảo vệ thực vật được đăng ký với các
tên thương mại khác nhau ở các quốc gia khác nhau, nhưng hoạt chất lại có tên giống nhau
trên toàn thế giới.
Nếu sử dụng các chất từ Danh mục giảm thiểu rủi ro của Rainforest Alliance (Phụ lục 7 của
Tiêu chuẩn Nông nghiệp Bền vững 2020), thì điều này nằm trong việc thực hiện Chiến lược
IPM và các biện pháp tương ứng được thực hiện để giảm thiểu rủi ro.

YÊU CẦU CỐT LÕI 4.5.4
Người sản xuất và công nhân tham gia vào các hoạt động quản lý dịch hại được đào tạo về chiến
lược IPM.
Mục tiêu

Tất cả những người tham gia vào sản xuất nông nghiệp đều hiểu khái niệm và nguyên tắc của IPM,
và có thể tiến hành các hoạt động của mình một cách thích hợp.
Khả năng áp dụng

Yêu cầu cốt lõi này có thể áp dụng cho tất cả. Điều này có nghĩa là các trang trại nhỏ, trang trại lớn
và quản lý nhóm trong chứng nhận nhóm và cho từng cá nhân được cấp chứng chỉ.
Phương pháp thực hiện

Cung cấp đào tạo và kiến thức về IPM sẽ giúp thực hiện một chương trình tốt. Bạn sẽ cần đảm bảo
rằng:
• Người sản xuất nhận thức được các loài gây hại phổ biến trong trang trại và những gì có thể
làm để giảm quần thể của chúng và họ biết tìm thông tin về dịch hại và các biện pháp kiểm
soát ở đâu
• Người chịu trách nhiệm phát triển và giám sát chiến lược IPM có kiến thức và kỹ năng cần
thiết
• Công tác đào tạo được thực hiện thường xuyên và hồ sơ hoặc việc đào tạo được cập nhật
• Các khóa đào tạo có chất lượng tốt, giải quyết các vấn đề dịch hại thực sự được phát hiện
trong trang trại, bao gồm các ví dụ thực tế và được cung cấp bởi một người có chuyên môn.
Các lớp học ngoài thực địa cho nông dân (FFS) có thể được thành lập để hỗ trợ các thành viên của
bạn. Đây đã được chứng minh là một cách hiệu quả để áp dụng IPM. Các ô trình diễn rất hữu ích để
chỉ ra những kinh nghiệm thành công liên quan đến việc kiểm soát dịch hại.

NHỮNG CẢI TIẾN BẮT BUỘC 4.5.5 (L1)
Tất cả các nhà sản xuất đã thực hiện chiến lược IPM.
Mục tiêu

Các hộ nông dân nhỏ thực hiện chiến lược IPM do ban quản lý nhóm phát triển và các mức độ sâu
bệnh được kiểm soát.
Khả năng áp dụng

Yêu cầu cốt lõi này chỉ áp dụng cho các trang trại nhỏ.
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Phương pháp thực hiện

Danh sách những việc cần làm sau đây hiển thị một tập hợp những thông tin cần thu thập ở cấp
trang trại để xác định xem chiến lược IPM có được triển khai và hoạt động hay không:
Những việc cần làm

Có/Không

Chưa làm. Tại
sao?

Ngăn ngừa các vấn đề hoặc dịch hại và thiên địch của chúng
Tất cả các thành phần phòng ngừa áp dụng cho trang trại được
thực hiện
Đất ở trong tình trạng khỏe mạnh
Giống cây chịu được sâu bệnh trong trang trại và ở trong tình
trạng khỏe mạnh
Người sản xuất thực hiện tất cả các thực hành nông nghiệp tốt
được khuyến cáo cho cây trồng
Trang trại rất đa dạng và có các mảng thực vật tự nhiên, vườn
hoa, các khu vực ven sông, v.v. là nơi trú ẩn và nguồn thức ăn
cho các loài thiên địch

Xác định các vấn đề hoặc dịch hại và thiên địch của chúng
Người sản xuất hiểu rất rõ về các loài gây hại chính của cây
trồng, thiệt hại do chúng gây ra, các chu kỳ và giai đoạn phát
triển của chúng
Người sản xuất có kiến thức tốt về thiên địch chính của các loài
gây hại chính hiện diện trong trang trại và biết cách chăm sóc và
phát huy tác dụng của chúng

Xác định mức độ nghiêm trọng của vấn đề
Người sản xuất biết mức ngưỡng của các loài gây hại chính
trong vụ mùa. Họ biết mức độ thiệt hại có thể chịu đựng được
và khi nào cần hành động
Người sản xuất theo dõi và ghi chép (tối thiểu hai tuần một lần),
số lượng sâu bệnh và thiên địch ở mỗi vị trí và biết chính xác khi
nào họ nên thực hiện các biện pháp kiểm soát

Đánh giá các phương án quản lý (không làm gì, kiểm soát canh tác, văn hóa, sinh học, hóa
học?)
Người sản xuất có ý tưởng rõ ràng về loại biện pháp không
dùng hóa chất mà họ có thể thực hiện trong trang trại và ở đâu.
Họ biết loại biện pháp kiểm soát canh tác và vật lý nào sẽ hiệu
quả.
Người sản xuất biết những ưu điểm, nhược điểm và chi phí của
việc sử dụng từng phương pháp
Nhà sản xuất biết là có thể sử dụng bẫy hay không

Đo lường mức độ thành công của các tùy chọn được sử dụng. Ghi lại kết quả
Người sản xuất đã ghi nhận kết quả của việc sử dụng các
phương pháp không sử dụng hóa chất và biết được có thành
công hay không
Người sản xuất biết rõ ràng về thời điểm họ nên sử dụng thuốc
trừ sâu và cách chọn loại thuốc có độc tính thấp nhất có thể
Nếu người sản xuất phải sử dụng thuốc trừ sâu, trước tiên họ
sẽ sử dụng thuốc tại điểm (không áp dụng để kiểm soát tuyến
trùng)
Người sản xuất quen với các phương thức hoạt động khác nhau
của thuốc bảo vệ thực vật và biết cách luân chuyển chúng

Hãy nhớ rằng…
Để thực hiện thành công các chiến lược IPM, ban quản lý nhóm hỗ trợ các thành viên đảm bảo rằng
danh sách các hoạt động trên đã được thực hiện.
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NHỮNG CẢI TIẾN BẮT BUỘC 4.5.6 (L2)
Người sản xuất củng cố hệ sinh thái tự nhiên gần khu vực sản xuất cây trồng để tăng môi trường
sống cho thiên địch. Ví dụ như: côn trùng, trồng chim / dơi /thụ phấn thu hút cây cối và cây bụi,
chuyển đổi các khu vực trũng thấp sang các ao nhỏ có thảm thực vật và tăng cường các khu vực ven
sông và thảm thực vật
Mục tiêu

Có trang trại bảo tồn đa dạng sinh học và có đủ nơi sinh sống, kiếm ăn và phát triển của các loài
thiên địch. Thiên địch giúp kiểm soát mức độ sâu bệnh
Khả năng áp dụng

Yêu cầu cốt lõi này có thể áp dụng cho tất cả. Điều này có nghĩa là các trang trại nhỏ, trang trại lớn
và quản lý nhóm trong chứng nhận nhóm và cho từng cá nhân được cấp chứng chỉ.

HƯỚNG DẪN CHUNG
Độc canh quy mô lớn, và độc canh nói chung, cung cấp rất ít không gian và thức ăn cho các sinh vật
có ích. Trong môi trường như vậy, các sinh vật có hại có thể sinh sôi nhanh chóng vì không có các
loài thiên địch
Sự đa dạng của các loài thiên địch có liên quan trực tiếp đến sự đa dạng của thực vật vì chúng phụ
thuộc vào nhiều loại thực vật hoang dã. Nhiều thiên địch phụ thuộc vào thực vật có hoa để cung cấp
mật hoa và phấn hoa, hoặc cần hàng rào để bảo vệ cũng như nơi sinh sản. Để có một môi trường lành
mạnh, nơi các loài thiên địch của dịch hại có thể phát triển mạnh và nơi phòng ngừa là thành phần
quan trọng nhất của việc quản lý dịch hại, điều quan trọng là môi trường sống tự nhiên của trang trại
phải được tăng cường và duy trì. Chúng bao gồm các mảng thực vật tự nhiên, giữ cây che phủ, giữ
các mảng thực vật có hoa bản địa, cây bản địa và thảm thực vật xung quanh các ao nhỏ và sông nhỏ.
Một số ví dụ như sau:
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ĐỒNG HỒ THÔNG MINH 4.5.7
Người sản xuất giám sát và giảm việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.
Chỉ số

Hoạt chất trên ha (a.i. kg / ha, mỗi năm hoặc mỗi chu kỳ cây trồng)
Các thành phần hoạt tính được sử dụng được liệt kê trong danh sách Sử dụng Đặc biệt và danh sách
Giảm thiểu rủi ro
Trong các nhóm trang trại nhỏ, chỉ số có thể được theo dõi để lấy mẫu đại diện cho các trang trại
Mục tiêu

Để theo dõi và có dữ liệu chính xác về việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để có thể giảm sử dụng
theo thời gian.
Khả năng áp dụng

Yêu cầu cốt lõi này có thể áp dụng cho tất cả. Điều này có nghĩa là các trang trại nhỏ, các trang trại lớn
và các trang trại nhỏ quản lý theo nhóm, các trang trại lớn và quản lý nhóm trong chứng nhận nhóm và
cho từng cá nhân được cấp chứng chỉ
Phương pháp thực hiện

Người sản xuất cần có dữ liệu chính xác và xác định các mục tiêu giảm thiểu mang tính khả thi. Ban
quản lý nhóm chịu trách nhiệm theo dõi dữ liệu này để lấy mẫu đại diện cho các trang trại nhỏ.
Đối với chỉ tiêu thứ nhất: Hoạt chất trên ha (tức là kg / ha, mỗi năm hoặc mỗi chu kỳ canh tác),
Người sản xuất phải biết sản phẩm nào đang được sử dụng và số lượng bao nhiêu. Đây không phải
là tên thương mại mà là thành phần hoạt chất. Lượng phải được tính bằng gam hoặc kilôgam hoạt
chất mỗi năm hoặc mỗi chu kỳ trồng trọt.
Để tính toán lượng Hoạt chất trên ha (tức là kg / ha, mỗi năm hoặc mỗi chu kỳ canh tác) của một
sản phẩm nhất định, người sản xuất cần có các thông tin sau:
• Thành phần hoạt tính trong một sản phẩm nhất định tính bằng g hoặc kg (được tìm thấy trên
nhãn dưới dạng phần trăm)
• Lượng sản phẩm áp dụng mỗi năm hoặc chu kỳ trồng trọt (tổng cộng)
•
# ha nơi sản phẩm được áp dụng
Ví dụ, bạn bón 8 lít một sản phẩm trong 4 ha trong năm. Nhãn của sản phẩm cho biết nó chứa 36%
thành phần hoạt chất. Có nghĩa là, mỗi 1 lít hoặc 1 kg sản phẩm, có 360 gam hoặc ml thành phần
hoạt chất. Có nghĩa là 360 lần 8 lít được sử dụng = 2,880 gam (hoặc 2,88 kg) hoạt chất trong 4 ha
mỗi năm.
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Đối với chỉ số thứ hai: Các hoạt chất được sử dụng được liệt kê trong Danh mục Sử dụng Đặc
biệt và Danh sách Giảm thiểu Rủi ro, Người sản xuất phải liệt kê loại thuốc trừ sâu nào trong Danh
sách Giảm thiểu Rủi ro (Phụ lục 7 của Tiêu chuẩn Nông nghiệp Bền vững) hoặc thuốc trừ sâu từ
Chính sách Sử dụng Đặc biệt được sử dụng.

QUẢN LÝ CỎ DẠI TỔNG HỢP
Bạn có thể tìm thấy một số thông tin chung về Quản lý cỏ dại tổng hợp tại đây:
Ban Sản xuất và Bảo vệ Thực vật: Quản lý Cỏ dại Tổng hợp là gì (fao.org)
Một kế hoạch tốt cho việc quản lý cỏ dại bao gồm:
1. Ngăn chặn sự hình thành của cỏ dại bằng cách sử dụng các biện pháp can thiệp sau
đây khi có thể:
• Biết các loại cỏ dại chính của bạn. Thời điểm ra hoa và kết hạt của chúng
• Quản lý ranh giới vườn/đồng ruộng
• Làm sạch hạt giống
• Sử dụng cây che phủ
• Lớp phủ (chết hoặc sống)
• Hợp chất Allelopathic
• Cây che phủ
• Thời gian và độ sâu của việc canh tác
2. Giảm tác động của cỏ dại đối với cây trồng thông qua:
• Lựa chọn giống cây trồng
• Sắp xếp không gian của cây trồng
• Làm cỏ bằng máy hoặc thủ công
• Trồng xen
• Kiểm soát sinh học (sâu bọ tấn công cỏ dại)
3. Giảm tỉ lệ xâm nhập của hạt cỏ dại bằng cách:
• Làm sạch máy móc
• Quản lý nước và phân bón
• Thu gom và tiêu hủy hạt cỏ dại
• Phương án cuối cùng: Sử dụng tại chỗ thuốc trừ cỏ PE (Thuốc trừ cỏ sau khi cây mọc
mầm)
• Làm cỏ bằng tay
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HƯỚNG DẪN CỤ THỂ CHO CÀ PHÊ
Tuyên bố từ chối trách nhiệm
Hướng dẫn IPM cụ thể cho cây trồng này không có ý định bao gồm tất cả các loài gây hại có thể xảy
ra trên mỗi cây trồng. Mục đích là trình bày các loại sâu / bệnh phổ biến nhất ảnh hưởng đến một số
loại cây trồng ở một số vùng trên toàn thế giới.
Giới thiệu

Cần nhận thức rằng cây cà phê chỉ là một thành tố của hệ sinh thái cà phê hoàn chỉnh. Mọi phần
của hệ sinh thái đều đóng vai trò của mình và vì vậy các yếu tố khác của hệ sinh thái này cần phải
được tính đến.
Thông tin chung

Các khuyến cáo về cà phê (arabica và robusta)
Lựa chọn địa điểm thích
hợp cho cây trồng

Điều kiện
phát triển
cho
Arabica

Điều kiện
phát triển
cho
Robusta

Độ cao
Nhiệt độ
Lượng mưa
Độ dốc
Độ cao
Nhiệt độ
Lượng mưa

Độ dốc
Lựa chọn các giống cây
trồng khỏe mạnh phù hợp
với địa điểm
Duy trì sức khỏe và độ phì
của đất

Duy trì mức chất hữu cơ
(SOM) trong đất đầy đủ

Các vùng cận nhiệt đới và xích đạo ở độ cao cao hơn cung cấp
lượng mưa thích hợp và nhiệt độ vừa phải. Cà phê Robusta thích
hợp với nhiệt độ cao hơn cà phê Arabica. Điều kiện bóng râm mô
phỏng điều kiện rừng cà phê nguyên bản và cung cấp đủ bóng
râm trong thời gian nóng nhất trong ngày nhưng không tạo ra vi
khí hậu quá ẩm ướt là lý tưởng cho cà phê chất lượng cao.
Trên 1000 mét so với mực nước biển (m.a.s.l.) đến 2500 m.a.s.l.
(đường băng giá) tùy thuộc vào vĩ độ
nhiệt độ hàng ngày tối ưu: 15 ° - 25 ° C.
> 1000 đến 1500 mm hàng năm phân bố đều trong 7 tháng mỗi
năm, với giai đoạn khô hạn, siết nước sau đó để tạo ra sự ra hoa
đồng loạt
Trên 15%
200 m. - 1000 so với mực nước biển (m.a.s.l.)
20º đến 30ºC
1000 - 3000 mm phân bố hàng năm trong 9 tháng mỗi năm với
mùa trồng cà phê ướt được xác định rõ và mùa chín khô và ấm.
Độ dốc tối thiểu> 7% độ dốc
Nên ưu tiên các giống kháng nếu có thể. Bourbon Pointu /
Laurina, ví dụ: được biết là rất dễ bị bệnh gỉ lá
Cây bị suy yếu không những chỉ tạo ra những vụ mùa kém chất
lượng mà còn làm vườn cây dễ bị sâu bệnh tấn công. Tốt nhất là
đất được kiểm tra mỗi năm một lần trước khi ra hoa và áp dụng
loại và lượng đầu vào được khuyến nghị.
Cứ với mỗi tấn cà phê nhân được khai thác ra khỏi cây, có
khoảng 40 kg N, 2,2 kg P và 53 kg K phải được thay thế hàng
năm 8. Bón phân hữu cơ cùng với phân vô cơ làm tăng tỷ lệ hấp
thu các chất dinh dưỡng. Khoảng pH được khuyến nghị (H20):
5,5 - 6,0, nếu độ chua của đất dưới khoảng này, nên bón thêm
canxi để tạo điều kiện hấp thu P và các chất dinh dưỡng khác.
(Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo tài liệu Hướng dẫn về
đất).
Mức chất hữu cơ trong đất (SOM) thích hợp từ 1 - 3% là cần thiết
để duy trì mức độ vi sinh vật có lợi, đảm bảo thoát nước tốt (cà
phê nhạy cảm với úng nước), cũng như mức độ giữ nước thích
hợp. Để tăng và duy trì mức SOM (chất hữu cơ trong đất) thích
hợp, cần thường xuyên bổ sung phân động vật hoặc phân trộn
cũng như phủ lớp phủ hoặc sử dụng các loại cây che phủ bằng

Tỷ lệ bón phân cần được tính toán bằng cách tính đến loại đất, mức Chất hữu cơ trong đất (SOM), mức độ dinh dưỡng của đất và tỷ lệ thất thoát trung bình.
Ước tính tổn thất trung bình: N = 30-70% (cao hơn ở nhiệt độ cao hơn, và nếu tiếp xúc với O2 và H2O), P = 50-100% (cao hơn ở pH thấp và hàm lượng Al hoặc
Fe cao trong đất), K = 30 %, Ca = 10%, Mg, Cu, Fe, Zn, B = 25%
8
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Duy trì các điều kiện vi khí
hậu thích hợp trong trang
trại

Duy trì mức độ bóng râm
thích hợp

Tỉa cành và làm chồi kịp
thời và đầy đủ

các vật liệu thích hợp (ví dụ cây họ đậu hoặc thậm chí một loại cỏ
dại như Paspalum conjugatum)
Tạo điều kiện vi khí hậu trong trang trại thuận lợi cho giống cà phê
được trồng và không thuận lợi cho sâu bệnh hại có thể là một yếu
tố phòng ngừa quan trọng hoặc ít nhất là làm giảm mức độ nghiêm
trọng của một đợt bùng phát dịch bệnh. Điều này đặc biệt quan
trọng trong các mùa khô và khi nóng bất thường, có thể xảy ra
thường xuyên hơn do biến đổi khí hậu ở một số khu vực. Điều này
có thể đạt được với mức độ bóng râm thích hợp, nhưng cũng có
thể thông qua lớp phủ đất dưới dạng lớp phủ hoặc cây che phủ
(cây trồng hỗn hợp). Lớp phủ được giữ xa phần gốc của cây để
giảm nguy cơ bệnh tật. Lớp phủ cần gia cố lại vào cuối mỗi mùa
mưa. Các loài côn trùng có lợi, chẳng hạn như ong và thiên địch,
có thể bị thu hút đến khu vực bằng cách tạo điều kiện cho các mảng
thực vật có hoa bản địa phát triển trong đồn điền, tạo ra một hệ sinh
thái đa dạng và linh hoạt hơn làm môi trường sống cho chúng sinh
sôi.
Vì lý do tương tự, việc làm cỏ có chọn lọc được khuyến khích.
Làm cỏ có chọn lọc có nghĩa là loại bỏ cỏ dại xâm lấn nhất, giữ lại
cỏ dại mọc chậm và thấp nếu có thể là các cây họ Đậu
(Leguminosae) có rễ nhỏ, cuối cùng sẽ trông giống như một tấm
thảm xanh trong trang trại và sẽ duy trì độ ẩm của đất cũng như
ngăn chặn các loại cỏ dại khác phát triển, làm giảm sự cần thiết
của việc sử dụng thuốc diệt cỏ.
Mức độ bóng râm từ 15% - 50% được khuyến nghị, tùy thuộc vào
khu vực sinh thái. Bóng râm bảo vệ cây cà phê non khỏi áp lực khô
hạn và tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng mặt trời, gây vàng lá và
chết lá, cây bị sói lá / hoặc chết héo ở những cây già. Tuy nhiên,
quá nhiều bóng râm có thể làm giảm sự ra hoa và tạo ra một vùng
vi khí hậu quá ẩm có thể làm gia tăng bệnh nấm. Do đó mức độ
che bóng cần được quản lý chặt chẽ theo điều kiện khí hậu của địa
phương cũng như áp lực sâu bệnh.
Các loại cây họ Đậu có bóng râm như Erythrina subumbrans,
Gliricidia sepium, Cassia siamea, hoặc Albizia polycephala, Albizia
coriaria cũng có thể góp phần vào độ phì nhiêu của đất..9 Khoảng
cách đề xuất cho các cây nhỏ hơn, rụng lá như Erythrina, Gliricidia
và Cassia là 5 x 5 m (400 cây / ha), trong khi của các cây thân gỗ
lớn hơn a là 10 x 10m hoặc hơn tùy thuộc vào kích thước tán (tối
đa 100 cây / ha ) được trồng trong các hàng cà phê. Cần thường
xuyên cắt bỏ những cành thấp hơn.
Không để nguyên liệu/giống cây trồng bị nhiễm bị bệnh tồn tại
trong trang trại vì nó là nguồn cung cấp thức ăn và nơi sinh sản
của sâu bệnh. Những phần cây bị tổn thương do cắt tỉa không kỹ
hoặc bị gãy rất dễ bị nhiễm nấm.

Ứng dụng di động miễn phí "HabitApp" giúp đọc được ngay lập tức về lớp phủ che bóng cho cà phê.
Nó có thể được tải xuống thông qua liên kết sau: HabitApp - Apps on Google Play

9

Sự sẵn có và sự phù hợp của các loài cây cần phải được kiểm tra với các kỹ thuật viên hoặc trung tâm nghiên cứu có thẩm quyền của địa phương.
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NHỮNG DỊCH HẠI THÔNG THƯỜNG ĐỐI VỚI CÂY CÀ PHÊ
Key:
Loại sâu bọ

Các giai đoạn sinh trưởng của sinh vật gây hại, gây ra thiệt hại
Các giai đoạn sinh trưởng của sinh vật gây hại KHÔNG gây thiệt hại

Trứng

Thời gian tồn tại (phụ thuộc vào loài và điều kiện môi
trường)
<tuần

Ấu trùng (Sâu non)

2-3 tuần

bên trong hạt / quả chín / nhân cà phê

Nhộng

49 ngày

phần thịt của quả cà phê

Trưởng thành

Vài ngày đến 5 tháng

di chuyển xung quanh để tìm hạt / quả /nhân cà
phê

Giai đoạn

Sâu và Mọt đục
quả
(Thông tin chung)

Sâu đục quả cà phê (Hypothenemus hampei)

Môi trường sống
Bám vào hạt / quả / nhân cà phê

Ấu trùng Sâu đục quả bên trong quả cà phê
Quả bị hư do Sâu đục quả
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Sâu Đục quả Cà phê (CBB) (Hypothenemus hampei)
• Sâu hại cà phê nghiêm trọng nhất. Bọ cánh cứng nhỏ xíu (dài 1,5 đến 2,5 mm), hình trụ màu nâu đen. Con cái xuất hiện từ những quả cà phê bị nhiễm
bệnh còn sót lại trên cây và trên mặt đất, khi khoảng 90-100 ngày tuổi, chúng đục những đường hầm và khoang ở thành quả để đẻ trứng. Sau khi nở, ấu
trùng (sâu non) ăn bên trong quả, khiến quả không phát triển được. Sự phát triển của nhộng và sâu trưởng thành diễn ra trong quả cà phê. Có 10 con cái
trên mỗi con đực.
• Triệu chứng: Một hoặc nhiều lỗ tròn nhỏ gần đỉnh của quả cà phê với những mảng màu nâu trên các lỗ. Quả có màu xanh lam -xanh lục rõ rệt. Khi cắt ra,
hạt sẽ lộ ra con cái hoặc trứng, sâu non, nhộng và con non mới trưởng thành.
• Thiệt hại: Mất mùa từ 50-100% trên số quả bị tấn công nếu không áp dụng các biện pháp phòng trừ. Nếu lô hàng không được làm khô đúng cách, Sâu
Đục quả (CBB) sẽ tiếp tục sinh sản trong lượng hàng được bảo quản.Thiệt hại do sâu đục quả gây ra cũng gây ra tình trạng hạt cà phê nhiễm nấm thứ
cấp.
• Dễ tồn tại và phát triển ở nơi có độ cao quá thấp (nhiệt độ cao), các đồn điền bị bỏ hoang / nhiễm bệnh gần đó, cũng như các quả quá chín để lại trên cây
hoặc mặt đất
• Sâu Đục quả Cà phê tồn tại giữa các thời kỳ thu hoạch trong các quả khô già còn lại trên cây và mặt đất.
• Phòng ngừa: Giảm mật độ cây che bóng nếu vi khí hậu quá ẩm ướt. Cắt tỉa đúng cách và kịp thời. Bóng râm nhiều và / hoặc cà phê được cắt tỉa không
đúng cách gây ra các điều kiện bất lợi cho thiên địch của sâu đục quả.
• Kiểm soát bằng hành vi: Bắt đầu 8 tuần sau khi ra hoa, sử dụng bẫy đa phễu màu đỏ mồi bằng hỗn hợp 1: 1 của ethanol và methanol với liều lượng 0,5
hoặc bẫy BROCAP 10 thương mại để thu hút con cái khi chúng di chuyển, trước khi đâm vào quả.
• Kiểm soát cơ học: Vệ sinh. Loại bỏ quả bị nhiễm bệnh
• Thu hoạch và gom lại tất cả các quả cà phê trên cây cũng như quả rơi trên mặt đất; Vặt quả hai tuần một lần ở những khu vực bị nhiễm bệnh.
• Kiểm soát sinh học: Ký sinh trùng như Cephalonomia stephanoderis, C. hyalinipennis, Prorops nasuta hoặc Phymastichus coffea; nấm Beauveria
bassiana sử dụng liều lượng 1010 - 1012 bào tử trên một cây cà phê (đặc biệt hiệu quả trong điều kiện ẩm ướt).
• Kiểm soát bằng hóa chất: Có thể sử dụng các chế phẩm Neem phun trong thời kỳ phát triển sớm của quả để xua đuổi sâu cái. Một khi con cái đã thâm
nhập, việc kiểm soát hóa chất cho quả sẽ không có hiệu quả.
• Việc sử dụng riêng Millettia pinnata và khi kết hợp với Neem đều mang lại hiệu quả tốt để quản lý dịch hại
• Mức ngưỡng: Lấy mẫu hàng tháng từ tám tuần sau khi ra hoa cho đến khi thu hoạch (> 32 tuần). Cứ 5000 cây thì chọn ngẫu nhiên 30 cây. Chọn một
cành ở giữa cây có 30 - 100 quả xanh và kiểm tra tất cả các lỗ sâu đục quả cà phê. Tính tỷ lệ nhiễm (100 / (tổng số quả xanh / quả bị nhiễm) =% nhiễm).
Một phương pháp lấy mẫu khác là sử dụng bẫy Brocap
• Bắt đầu can thiệp (như vệ sinh cây trồng) khi tỷ lệ nhiễm> 2-5%.

10

https://www.cirad.fr/en/innovation-expertise/products-and-services/brocap-r gần khu vực chế biến và rửa cà phê.
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Giai đoạn

Bọ trĩ
(Thông tin chung)

Trứng
Nhộng

Thời gian tồn tại (phụ thuộc vào
loài và điều kiện môi trường)
7 ngày
3 tuần

Môi trường sống
Bám vào mô thực vật
Trước khi biến thành con trưởng thành, nhộng con ẩn nấp trong đất mà không
cần ăn
Mặt dưới của lá

Trưởng
<30 ngày
thành
Bọ trĩ hại cà phê (Diarthrothrips coffeae)
Côn trùng mảnh và rất nhỏ (kích thước 1,5mm) cào và chích hút trên mô lá, trong trường hợp nhiễm nặng chúng cũng tấn côn quả.
Nhộng trải qua giai đoạn cuối cùng trước khi trưởng thành bên dưới mặt đất xung quanh cây.

Bọ trĩ hại cà phê (Diarthrothrips
coffeae) ở mặt dưới lá

•
•
•
•
•
•
•
•

Bệnh hại: Nhiễm nặng, làm chết lá hoặc rụng toàn bộ lá.
Thích nơi hạn hán và nhiệt độ cao, nơi sử dụng nhiều lần Carbaryl hoặc các chất diệt côn trùng khác để tiêu diệt ve ăn thịt.
Phòng trừ: Duy trì đủ độ phủ của cây che bóng. Phủ rơm làm giảm đáng kể bọ trĩ, đặc biệt là trong mùa khô. Loại bỏ lá bị
nhiễm trùng.
Kiểm soát cơ học: sử dụng bẫy dính màu xanh
Kiểm soát sinh học: Các loài ve ăn thịt sinh sản trong các khu vực có thảm thực vật tự nhiên là thiên địch tốt. Ngoài ra, ve
ăn thịt cũng có bán trên thị trường. chúng nên được đưa vào sử dụng vào đầu vụ mùa và thả nhiều lần trong mùa. Loài bọ
Minute Pirate Bug cũng rất hiệu quả trong việc kiểm soát bọ trĩ
Kiểm soát hóa chất: Có thể phun dầu làm vườn hoặc dung dịch xà phòng dầu để làm chết dịch hại
Chỉ sử dụng thuốc trừ sâu tổng hợp được địa phương phê duyệt như biện pháp cuối cùng. Trước khi tiến hành sử dụng
thuốc diệt côn trùng, hãy luôn tham khảo danh sách các chất diệt côn trùng bị cấm và giảm thiểu rủi ro trong Phụ lục 7 của
Tiêu chuẩn 2020 của Rainforest Alliance.
Mức ngưỡng: 1-2 trên lá khi trời khô hạn và 2-3 khi mưa. Phóng thích ve ăn thịt hoặc áp dụng các phương pháp kiểm soát
khác
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Giai đoạn

Bướm đêm và
bướm
(Thông tin chung)

Trứng

Thời gian tồn tại (phụ thuộc vào loài
và điều kiện môi trường)
1 - 3 tuần

Môi trường sống
Trên bề mặt hoặc đưa vào cây ký chủ

Ấu trùng
(Sâu non)
Nhộng

3 - 4 tuần

Ăn trên hoặc trong mô của cây ký chủ

12 tuần

Treo trên cây ký chủ hoặc cuộn lại thành lá. Một số nhộng nằm trong đất.

Trưởng
thành

<1 tháng

Có cánh di động

Thiệt hại do Sâu vẽ bùa hại Cà phê
Prophantis smaragdina gây ra

Cof
Bướm đêm (Leucoptera coffeella)

Sâu vẽ bùa hại cà phê (Leucoptera coffeella)
gây hại

Kén sâu vẽ bùa hại cà phê

Sâu vẽ bùa (Leucoptera spp.) Sâu vẽ bùa hại cà phê (Prophantis smaragdina)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Triệu chứng: Các mỏ (nhóm) của sâu bướm Leucoptera meyricki ban đầu tách rời nhau, cuối cùng tạo thành một mỏ mỏ (nhóm sâu) lớn. Sâu bướm L.
coffeella tạo ra một mỏ chung, xuất hiện dưới dạng những đốm màu nâu không đều ở mặt trên của lá.
Thiệt hại: Sâu tấn công, gây giảm hoạt động của bề mặt lá, giảm khả năng đồng hóa. Các lá bị tấn công thường bị rụng sớm.
Thích thời tiết nóng hơn và khô hơn
Phòng trừ: Trồng xen Artemisia sp làm giảm mạnh tỷ lệ sâu vẽ bùa trên cây cà phê. Những lá bị nhiễm bệnh đầu tiên có thể được loại bỏ và tiêu hủy thủ
công. Cung cấp đủ chỗ cho các quần thể côn trùng có ích dưới dạng thực vật có hoa bản địa và lớp tủ dày.
Kiểm soát sinh học: Ong bắp cày ký sinh, xuất hiện tự nhiên trên đồng ruộng, kiểm soát ấu trùng. Bọ ve săn mồi ăn trứng sâu vẽ bùa. Nấm côn trùng
cũng có thể kiểm soát dịch hại.
Kiểm soát bằng hóa chất: Việc kiểm soát bằng hóa chất rất khó khăn vì sâu bướm gây hại được bảo vệ bên trong lá, thay vào đó nó sẽ chỉ gây hại cho
các quần thể côn trùng có ích. Do đó phương pháp kiểm soát này không được khuyến khích.
Chỉ sử dụng thuốc trừ sâu tổng hợp được địa phương phê duyệt như là biện pháp cuối cùng. Trước khi tiến hành áp dụng thuốc diệt côn trùng, hãy luôn
tham khảo danh sách các chất diệt côn trùng bị cấm và giảm thiểu rủi ro trong Phụ lục 7 của Tiêu chuẩn 2020 của Rainforest Alliance.
Mức ngưỡng: Nếu cây bị rung lắc mạnh và nhìn thấy hơn 35 con sâu bướm, thì năng suất cà phê có thể bị ảnh hưởng.
Mật độ 4 mỏ (nhóm sâu) trên mỗi lá gây rụng lá và có thể làm giảm năng suất 50%.

28
SA-G-SD-9-V1VN

Giai đoạn

Thời gian tồn tại (phụ thuộc vào loài
và điều kiện môi trường)

Môi trường sống

Vài tuần

Trong đất gần rễ, hoặc bên trong vỏ rễ, thường là cây ký chủ cụ thể

U nang
Tuyến trùng
(Thông tin chung)

Trứng
Ấu trùng
Trưởng
thành

Tuyến trùng đốt rễ (Root-knot) hại rễ trên bộ
rễ cà phê

Tuyến trùng đốt rễ (Meloidogyne spp., Pratylenchus coffeae, Radopholus similis, Rotylenchus spp.)
Tấn công rễ, phá vỡ chức năng của rễ.
• Triệu chứng: Cây còi cọc, sinh trưởng kém, lá úa vàng, rũ xuống. Hệ thống rễ bị nhiễm bệnh có các nút/khía đặc
trưng.
• Thiệt hại: Làm giảm khả năng hút nước và chất dinh dưỡng của cây cà phê, gây suy giảm sức khỏe nói chung và
sức sống của cây, đồng thời ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng hạ
• Năng suất có thể giảm 20-25%. Cuối cùng,cây có thể không chống chọi được với sự xâm nhập của tuyến trùng.
• Có thể gây nhiễm nấm thứ cấp, chẳng hạn như Rhizoctonia solani
• Do vận chuyển cây giống bị bệnh giữa các trang trại, hoặc do nước hạ nguồn gây ra.
• Phòng trừ: Đảm bảo sử dụng nguyên liệu trồng không nhiễm tuyến trùng hoặc các gốc ghép kháng hoặc chịu được
bệnh. Đất dùng trong vườn ươm cây con có thể được xử lý nhiệt, xử lý bằng canxi hoặc tro, hoặc trộn với nấm
Entomopatjogenic như Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae hoặc Paecilomyces sp đã được khử trùng trước
khi trồng.
• Việc trồng xen hỗn hợp giữa lạc hoặc ngô, đều là những cây nghèo hoặc không phải ký chủ của M. incognita, đã
được sử dụng để quản lý tuyến trùng này.
• Độ phì của đất và chất hữu cơ đầy đủ có thể giúp cây cối khắc phục một phần ảnh hưởng của sự tấn công của
tuyến trùng và do đó giúp giảm thiểu tác động đến năng suất.
• Kiểm soát bằng hóa chất: cực kỳ tốn kém và không có hiệu quả kinh tế nếu phải xử lý diện tích lớn hơn. Điều trị tốt
nhất là trong thời kỳ ươm mầm. Chỉ sử dụng thuốc trừ sâu tổng hợp được địa phương phê duyệt như là biện pháp
cuối cùng. Trước khi tiến hành áp dụng thuốc diệt côn trùng, hãy luôn tham khảo danh sách các chất diệt côn trùng bị
cấm và giảm thiểu rủi ro trong Phụ lục 7 của Tiêu chuẩn 2020 của Rainforest Alliance.
• Mức ngưỡng: dao động từ 100 đến 5000 tuyến trùng trên mỗi kg đất tùy thuộc vào giống tuyến trùng và cần được
xác định bằng xét nghiệm đất.
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Trứng

Thời gian tồn tại (phụ thuộc
vào loài và điều kiện môi
trường)
<1 tháng

Nhộng

<2 tháng

Di chuyển

Trưởng thành

♀ chết sau khi đẻ trứ

Nằm bất động ♀ dọc theo gân giữa lá, cành, cành, thân. ♂ có cánh để di chuyển.

Giai đoạn

Rệp
(Thông tin
chung)

Môi trường sống
Được con cái bảo vệ

Con trưởng thành và nhộng Rệp vảy xanh mềm trên thân và chồi

Rệp vảy xanh mềm trên quả xanh
Rệp vảy xanh mềm (Coccus viridis) dọc theo gân lá
non
Rệp vảy xanh mềm (Coccus viridis) Thường gặp, tùy theo vị trí, làm cây bị bệnh từ nhẹ đến nặng. Nghiêm trọng hơn đối với cây giống được nuôi cấy trong 2 năm
đầu. Chúng bất động và thường được tìm thấy nằm ở mặt dưới của lá, gần với gân giữa hoặc gần ngọn của chồi xanh. Chúng có vảy phẳng và hình bầu dục
(khoảng 3 x 2 mm). Chúng thường được kiến chăm sóc và làm lây lan. Mật chúng tiết ra khuyến khích sự phát triển của nấm mốc đen.

•
•
•

•
•
•
•

Thiệt hại: Việc chúng chích hút sẽ làm giảm năng suất và chất lượng hạt cà phê thấp. Khi chúng hút quá nhiều sẽ gây héo và có thể dẫn đến chết cây.
Kiểm soát sinh học: động vật ăn thịt (Chilocorus melanophthalmus, Chilocorus nigrita), Azya luteipes, Xương rồng Chilocorus); Ong bắp cày ký sinh
(Coccophagus cowperi, Diversinervus stramineus, Metaphycus stanleyi, Metaphycus baruensis); Nấm ký sinh (Verticillium lecanii), đặc biệt hiệu quả trong
mùa mưa.
Kiểm soát hóa chất: Phun xịt hàng tuần bằng các sản phẩm Neem, dầu làm vườn cho đến khi rệp biến mất (200ml / 20l nước (hoặc dung dịch xà
phòng dầu tự chế). Chiết xuất ớt trộn với nước xà phòng, Cây xà phòng Ấn Độ (Sapindus Mukorossi) hay còn gọi là Indian Soapberry) các loại hạt
ngâm trong 48 giờ tạo ra xà phòng cũng có đặc tính diệt côn trùng. Thực hành này kết hợp với Neem / Pongamia pinatta có tác dụng chống lại côn
trùng vảy và rệp vảy.
Chỉ sử dụng thuốc trừ sâu tổng hợp được địa phương phê duyệt như là biện pháp cuối cùng. Trước khi tiến hành áp dụng thuốc diệt côn trùng, hãy luôn
tham khảo danh sách các chất diệt côn trùng bị cấm và giảm thiểu rủi ro trong Phụ lục 7 của Tiêu chuẩn 2020 của Rainforest Alliance.
Mức ngưỡng:> 10 lá nhiễm từ 1 cin rệp vảy xanh trở lên
Ưa chuộng độ ẩm thấp, mùa khô nóng kéo dài và vườn có quá ít bóng râm.
Phòng trừ: Chỉ sử dụng cây giống sạch rệp vảy xanh để trồng. Cải thiện bóng râm để tạo ra một vi khí hậu ẩm ướt hơn. Kiểm soát kiến v.d. bằng cách đặt
các dải dính xung quanh thân cây. Sự vắng mặt của kiến sẽ khuyến khích thiên địch kiểm soát rệp. Việc trồng bí ngô như một loại cây che bóng khuyến
khích các quần thể côn trùng có ích. Tránh các cây ký chủ thay thế của rệp.

30
SA-G-SD-9-V1VN

Giai đoạn

Bọ
(Thông tin chung)

Trứng

Môi trường sống
Bám vào mô thực vật của cây ký chủ

10-30 ngày
Nhộng non thường tập hợp lại
Nhộng
Trưởng
Đa dạng
Di động, thường là vật chủ cụ thể nhưng cũng ẩn trong các kẽ hở của vỏ
thành
và các bộ phận khác của cây, v.v.
Bọ xít hại cà phê (Habrochila plaida) - loại sâu bệnh thường xuyên và nghiêm trọng.
•
•
•
•
•

Bọ xít hại cà phê (Habrochila plaida)

Thời gian tồn tại (phụ thuộc vào
loài và điều kiện môi trường)
5-26 ngày

•
•
•

Triệu chứng: Sâu bệnh thường bắt đầu trên các lá phía dưới của một nhóm nhỏ cây cà phê. Bọ có cánh nhỏ (dài 4
mm). Cả bọ trưởng thành và nhộng đều chích hút trên lá. Nhộng luôn kiếm ăn theo nhóm ở mặt dưới của lá.
Thiệt hại: Việc chúng ăn, gây ra các mảng vàng trên lá. Mặt dưới của những chiếc lá bị bệnh được bao phủ bởi
những đốm đen từ chất bài tiết của chúng. Khi tấn công nặng, lá sẽ bị vàng và rụng.
Thích thời tiết khô nóng và việc sử dụng thuốc trừ sâu thiếu khôn ngoan.
Phòng trừ: Tránh sử dụng thuốc trừ sâu phổ rộng để bảo vệ thiên địch. Duy trì độ phì của đất bằng cách bổ sung
phân chuồng thường xuyên và bón phân khi cần thiết.
Kiểm soát sinh học: Bằng Rệp ăn thịt, (Stethoconus sp.), Ong bắp cày ký sinh, bọ sát thủ săn mồi, ấu trùng bọ rùa,
bọ rùa, nhện nhảy, bọ cướp biển và bọ ve ăn thịt.
Kiểm soát hóa chất: Xà phòng diệt côn trùng, Dầu làm vườn, dầu Neem, và các sản phẩm pyrethrin.
Chỉ sử dụng thuốc trừ sâu tổng hợp được địa phương phê duyệt như là biện pháp cuối cùng. Trước khi thực hiện
các ứng dụng diệt côn trùng, hãy luôn tham khảo danh sách các chất diệt côn trùng bị cấm và giảm thiểu rủi ro trong
Phụ lục 7 của Tiêu chuẩn 2020 của Rainforest Alliance.
Mức ngưỡng: Để phát hiện bệnh sớm trên các cây bụi mẫu một cách ngẫu nhiên, đập lên bụi cây và nhặt các con
bọ xít bị rụng trên một tấm nylon trắng. Ngoài ra có thể sử dụng các đĩa dính màu xanh lá cây để theo dõi. Biện pháp
can thiệp được khuyến cáo khi phát hiện được mức 2 con bọ /mỗi bẫy / ngày.
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Bọ kiến (Antestiopsis spp) là loài gây hại chính cho cà phê Arabica ở Đông Phi.
•
•

Bọ Kiến (Antestiopsis spp)

•
•
•
•
•

Thiệt hại: Con trưởng thành và nhộng ăn đậu gây thối do nhiễm nấm Nematospora coryli. Cũng tấn công các nụ hoa
làm chúng chuyển sang màu đen và không đậu trái. Cành bị tấn công mọc chồi bên (phân cành rẻ quạt). Quả khô
cho thấy hạt "Zebra" tạo ra chất lượng cà phê kém (vị khoai tây) và có thể là con đường lây nhiễm nấm.
Ưa chuộng tán lá rậm rạp. Cây ký chủ thay thế, đặc biệt là cỏ dại thân thảo không được kiểm soát gần cây cà phê
có thể đóng vai trò quan trọng trong việc gây ra dịch hại này.11
Phòng trừ: cắt tỉa cành và làm chồi thường xuyên và kịp thời.
Kiểm soát sinh học: Ong bắp cày ký sinh tự nhiên tấn công trứng của Bọ Kiến. Trứng bị tấn công có màu đen trong
khi trứng bình thường có màu trắng.
Kiểm soát hóa chất: Phun với chiết xuất Neem.
Trước khi tiến hành áp dụng thuốc diệt côn trùng, hãy luôn tham khảo danh sách các chất diệt côn trùng bị cấm và
giảm thiểu rủi ro trong Phụ lục 7 của Tiêu chuẩn 2020 của Rainforest Alliance.
Mức ngưỡng:> 2 con / cây

Để có danh sách phong phú các cây ký chủ có thể thay thế, hãy tham khảo Régis Babin và cộng sự, “Tổ hợp bọ KIến Antestia ở Châu Phi và Châu Á”, trong: “Bọ xít xâm lấn và các loài liên quan […]”, Chương: 10, Nhà xuất bản: CRC Press,
trang 465-494
11
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Trứng

Thời gian tồn tại (phụ thuộc
vào loài và điều kiện môi
trường)
2 tuần

Ấu trùng

0,5 - 3 năm

Bên trong các bộ phận thân gỗ của cây ký chủ

Nhộng
Trưởng
thành

≅ 4 tuần

Bên trong cây chủ

<4 tháng

Bọ cánh cứng di động tìm cây chủ và bạn tình

Giai đoạn

Bọ cánh cứng
(Thông tin chung)

Môi trường sống
Bám vào cây ký chủ

Bọ cánh cứng trưởng thành thân trắng
(Xylotrechus quadripes)

Ấu trùng Sâu đục thân trắng
Sâu đục thân cà phê trắng (Monochamus
leuconotus / syn. Anthores leuconotus)

Thiệt hại do Sâu đục thân gây ra trên vỏ cây

Sâu đục thân trắng (Xylotrechus quadripes)and Sâu đục thân cà phê trắng (Monochamus/ syn. Anthores leuconotus) Sâu đục thân trắng (Xylotrechus
quadripes) và Sâu đục thân trắng (Monochamus / syn. Anthores leuconotus)
•
•
•
•
•
•
•

Triệu chứng: Có những mảng vụn (giống mùn cưa) trên mặt đất, cây mất vỏ. =
Thiệt hại: Lá héo, cành hoặc toàn bộ cây chết
Ưa thích những nơi không có đủ bóng râm, độ cao thấp và cây con yếu. Cây cà phê được trồng trên đất nông hoặc bị xói mòn hoặc gần các cây bóng mát
có nhiều khả năng bị tấn công hơn. Những cây nhỏ hơn cũng dễ bị hư hại hơn
Phòng trừ: Trồng ở độ cao thích hợp (> 800m). Không trồng cây con có rễ bị xoắn / dị dạng. Đảm bảo độ phì nhiêu cho đất để cây luôn khỏe. Loại bỏ và
đốt những cây hoặc cành bị nhiễm bệnh.
Kiểm soát sinh học: Chưa có sẵn trên thị trường. Thiên địch bao gồm chim gõ kiến và kiến. Ấu trùng bị ký sinh trùng Aprostocetus ssp và nấm Beauvaria
bassiana tấn công. Bôi dầu ăn hoặc mỡ động vật lên các lỗ do ấu trùng sâu đục thân cà phê tạo ra để thu hút kiến ăn dầu mỡ và cuối cùng xâm nhập và
tiêu diệt ấu trùng sâu đục thân trong hang.
Kiểm soát hóa học: vì sâu ăn ẩn bên trong thân cây nên không thể kiểm soát bằng phương pháp hóa học. Loại bỏ kịp thời ổ nhiễm bệnh sớm là phương
pháp kiểm soát tốt nhất.
Mức ngưỡng: Nông dân nên cảnh giác khi nhìn thấy sâu đục thân lần đầu tiên. Ở cấp độ có từ 2-3 con sâu đục thân / cây là cần thiết phải can thiệp.
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Giai đoạn
Rệp sáp
(Thông tin
chung)

Trứng
Nhộng
Trưởng
thành

Thời gian tồn tại (phụ thuộc vào loài
và điều kiện môi trường)
1 tuần

Trong một túi dính trên nách của thân hoặc lá
Di động

12 tháng
Con cái chết sau khi đẻ trứng

Con đực di động bằng cánh. Con cái nằm bất động ở chồi, nách lá và gân giữa hoặc
rễ.
Rệp sáp (Planococcus spp, Dysmicoccus ssp., Coccidella ssp., Ferrisia ssp., Formicoccus ssp., Nipaecoccus ssp., Rhizoecus
ssp., Puto ssp., Neochavesia ssp., V.v.).
Sâu bệnh phổ biến, thường do kiến chăm sóc.
•
•
•

Rệp sáp (Planococcus spp)

Môi trường sống

•
•
•
•
•

Thiệt hại: Cây bị nhiễm bệnh rụng lá. Nhiễm nặng có thể làm chết cây. Nhiễm trùng thứ cấp với nấm mốc đen Sooty
là phổ biến. Ảnh hưởng tiêu cực đến hương thơm cà phê (mùi vị khác, độ chua) và chất lượng.
Ưa thời tiết ấm áp và khô hạn hoặc độ ẩm cao và lạnh. Thường thấy ở những khu vực sử dụng nhiều thuốc trừ sâu
(đặc biệt là phân lân hữu cơ), vì các loài thiên địch đã bị diệt trừ. Loại bỏ cây che bóng quá mức gây ra bùng phát
dịch.
Phòng trừ: Kiểm soát kiến. Ngăn kiến leo lên cây bằng cách đặt một dải băng dính xung quanh thân cây. Điều này sẽ
giúp thiên địch kiểm soát các đàn rệp sáp nhỏ hơn. Duy trì mức độ bóng râm thích hợp (25-30%). Quản lý vi khí hậu
lành mạnh trong trang trại (lớp phủ).
Kiểm soát sinh học: Kiểm soát tốt nhất là dùng bọ rùa săn mồi Crytolaemus montrouzieri, có nhộng giống rệp sáp. Tỷ
lệ thả khuyến cáo: 5 con bọ / cây cà phê vối nhiễm bệnh, 3 con bọ / cây cà phê chè Arabica nhiễm bệnh.
Ở Ấn Độ, sâu bướm Spalgis epeus, loài cũng giống rệp sáp, là loài ăn thịt rệp sáp phổ biến nhất. Các loài thiên địch
bao gồm các loài ong bắp cày và ong vò vẽ ký sinh khác nhau.
Kiểm soát hóa chất: Có thể phun dung dịch xà phòng dầu neem tự chế để làm chết dịch hại.
Chỉ sử dụng thuốc trừ sâu tổng hợp được địa phương phê duyệt là biện pháp cuối cùng. Trước khi tiến hành áp dụng
thuốc diệt côn trùng, hãy luôn tham khảo danh sách các chất diệt côn trùng bị cấm và giảm thiểu rủi ro trong Phụ lục 7
của Tiêu chuẩn 2020 của Rainforest Alliance.
Mức ngưỡng: Các cây bị nhiễm bệnh có thể được xử lý riêng lẻ bằng các ứng dụng tại chỗ.

Rệp sáp (Planococcus kenyae) affecting
coffee berries
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Rệp sáp hại rễ
Dysmicoccus cryptus, Planococcus ssp. )
Trong một số trường hợp có liên quan đến nấm đất (Polyporus coffeae) và kiến.
•
•
•
Rệp sáp hại rễ (Planococcus ssp.)

•
•
•

•

Thiệt hại: Tấn công vào rễ cây cà phê, hút nhựa cây ở rễ gây ra các triệu chứng như héo - vàng lá rũ xuống và chết
toàn bộ cây.
Ưa những cây già, yếu hoặc bị suy kiệt do không đủ dinh dưỡng hoặc khô hạn. Vật chủ có thể thay thế là các loại
cây bị căng thẳng khác và các loại cỏ.
Phòng trừ: Kiểm tra bộ rễ của cây con trước khi cấy. Chỉ cấy những cây con khỏe mạnh, không bị sâu bệnh. Cải
thiện tình trạng dinh dưỡng của đất bằng cách bổ sung phân chuồng và phân bón. Phủ lớp phủ để tránh gây căng
thẳng cho vùng rễ và thúc đẩy sự phát triển của rệp sáp nấm bệnh.
Kiểm soát cơ học: Nhổ và đốt những cây bị bệnh hoặc chết.
Phòng trừ sinh học: Nấm Beauveria bassiana và tuyến trùng Steinernema carpocapsae được biết là gây ra tỷ lệ
chết cao ở rệp sáp cái trưởng thành trong thời gian ngắn. Chúng cần có độ ẩm nhất định trong đất.
Kiểm soát hóa chất: Pyrethrins hoặc pyrethroid có thể cho thấy một số loại hiệu quả nhưng nên tránh sử dụng
chúng nếu có thể. Chỉ sử dụng thuốc trừ sâu tổng hợp được địa phương phê duyệt như là biện pháp cuối cùng.
Trước khi tiến hành áp dụng thuốc diệt côn trùng, hãy luôn tham khảo danh sách các chất diệt côn trùng bị cấm và
giảm thiểu rủi ro trong Phụ lục 7 của Tiêu chuẩn 2020 của Rainforest Alliance.
Mức ngưỡng: Theo dõi hoạt động của kiến trong khu vực thân / rễ. Mỗi cây bị nhiễm bệnh cần được nhổ hoặc xử
lý
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CÁC BỆNH CÀ PHÊ PHỔ BIẾN
Hầu hết các bệnh trên cây cà phê là do nấm gây bệnh gây ra và ít xảy ra hơn do vi khuẩn và vi rút. Bệnh thối rễ, bệnh gỉ sắt và bệnh quả cà phê có thể tấn
công cây khỏe mạnh, không có dấu hiệu bị yếu sinh lý rõ ràng, trong khi hầu hết các bệnh khác có tầm quan trọng về kinh tế chỉ xảy ra trên những cây bị yếu
về sinh lý (Fabienne Ribeyre, CIRAD, 2012)
Bệnh gỉ sắt ở lá cà phê (CLR)

Coffee leaf rust CLR (Hemileia vastatrix)
Bệnh gỉ sắt ở lá cà phê (Hemileia vastatrix) là bệnh nấm trên lá cà phê tấn công hầu hết các lá già.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Defoliation and die-back caused by Coffee leaf rust

Triệu chứng: Vết bệnh gỉ sắt có biểu hiện là những chấm vàng - cam ở mặt dưới của lá liên kết lại khi bệnh tiến triển.
Thiệt hại: Có thể dẫn đến cây trồng trong trang trại bị rụng lá nếu không được kiểm soát. Bệnh làm cây yếu dần qua các mùa liên tiếp. Nhiễm nặng có thể
gây thiệt hại đến 75% năng suất và giảm chất lượng cà phê.
Phổ biến hơn ở các đồn điền Cà phê arabica trồng trong điều kiện ẩm ướt ở độ cao thấp hơn (1000m. - 1500 so với mực nước biển.).
Ưa điều kiện ẩm ướt hoặc ẩm ướt (ví dụ: nhiệt độ ban đêm> 15 C), khi lá vẫn ẩm ướt trong hơn 3 giờ. Độ của đất, độ pH thấp làm gia tăng thiệt hại.
Phòng trừ: Sử dụng các giống kháng bệnh (vui lòng tham khảo ý kiến của cán bộ khuyến nông địa phương hoặc viện nghiên cứu để chọn đúng).
Tối ưu hóa khoảng cách và cắt tỉa để cải thiện độ thoáng khí và tránh độ ẩm tồn đọng trên lá trong thời gian dài- yếu tố khuyến khích nấm phát triển.
Kiểm soát sinh học: Thiên địch của bệnh gỉ sắt cà phê là các mầm bệnh ký sinh như Verticillium lecanii và Darluca ssp., Một số côn trùng và ve cũng ăn
các bào tử gỉ sắt nhưng không có loại nào trong số này được khai thác thương mại.
Kiểm soát hóa học: thường được kiểm soát bằng thuốc diệt nấm, tuy nhiên rất tốn kém. Áp dụng trước khi bắt đầu mùa mưa và trong thời gian đầu của
mùa mưa. Thuốc diệt nấm phải được bôi lại sau mỗi trận mưa. Phải chú ý bôi thuốc trừ nấm vào mặt dưới của lá.
Các ứng dụng của đồng đã được sử dụng ở các nước sản xuất cà phê để kiểm soát dịch bệnh.
Ngưỡng: Khi 1% lá bị nhiễm bệnh cần có các hành động kiểm soát về vệ sinh và canh tác. 20% lá bị nhiễm bệnh được coi là nhiễm trùng nặng.

Bệnh héo rũ cà phê (CWD)
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Bệnh héo rũ cà phê CWD (Fusarium xylarioides) hiển thị trên trái

Quả chín sớm và cành bị thâm đen do bệnh Héo rũ Cà phê

Sự đổi màu xanh đen điển hình bên dưới vỏ của một thân cây bị
nhiễm bệnh Héo rũ Cà phê

Bệnh héo rũ cà phê (CWD), còn được gọi là 'bệnh héo fusarium'
ảnh hưởng đến cà phê arabica và cà phê vối, cũng như các loài cà phê mọc hoang dã. Đây là bệnh héo rũ do nấm Fusarium xylarioides gây ra.
•
•
•
•
•
•
•

Triệu chứng: Lá rụng là dấu hiệu đầu tiên của Bệnh héo rũ cà phê (CWD). Các lá trở nên mềm, vàng, sau đó khô dần và cuối cùng rụng đi, để lại những
cây bị bệnh hoàn toàn không còn lá. Một triệu chứng duy nhất để xác định Bệnh héo rũ cà phê (CWD). là sự đổi màu xanh đen của phần gỗ ngay bên dưới
vỏ cây về phía gốc của thân cây.
Thiệt hại: Hiện tượng 'chết dần' thường bắt đầu ở một phía của cây nhưng nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ cây. Quả cà phê chưa chín sẽ chín sớm, ảnh
hưởng không tốt đến mùi thơm và có vị đắng.
Ưa độ pH thấp, cây bị úng nước, bị tổn thương rễ.
Phòng ngừa: Không được lấy cây giống từ những khu vực đã biết là có bệnh Héo rũ Cà phê. Chỉ sử dụng hạt giống sạch bệnh và chồi/cành cây khỏe
mạnh để giâm cành.
Cây bị nhiễm bệnh phải được nhổ bỏ và đốt đi ngay lập tức. Kiểm tra thường xuyên giúp phát hiện bệnh sớm và ngăn chặn sự lây lan của bệnh. Các khu
vực bị ảnh hưởng nên được cách ly khỏi sản xuất cà phê trong vài năm.
Kiểm soát hóa học: không có hiệu quả vì mầm bệnh sống trong đất hoặc bên trong cây, nên khó có thể tấn công chúng ngay cả khi sử dụng thuốc diệt
nấm một cách có hệ thống.
Mức ngưỡng: Cần hành động ngay lập tức nếu quan sát thấy các triệu chứng

37
SA-G-SD-9-V1VN

Bệnh hại quả cà phê (CBD)

Bệnh hại quả cà phê (Colletotrichum kahawae)

Các tổn thương và bào tử điển hình trên quả cà phê xanh bị ảnh hưởng bởi Bệnh hại quả
cà phê (CBD)

Bệnh hại quả cà phê (CBD)
chỉ ảnh hưởng đến cà phê arabica. Bệnh do nấm Colletotrichum kahawae gây ra và là loài đặc hữu của Châu Phi.
•
•
•
•
•
•
•

Triệu chứng: Quả ở bất kỳ giai đoạn nào cũng trở nên đen, khô, nhăn nheo và thối rữa, vỏ cứng. Quả có khả năng chống chịu tốt nhất trong tháng đầu
tiên và khi trưởng thành hoàn toàn.
Thiệt hại: quả bị thối, có thể gây tổn thất năng suất đáng kể lên đến 75% nếu không được kiểm soát thích hợp.
Ưa điều kiện ẩm ướt hoặc lượng mưa cao và nhiệt độ khoảng 22 ° C. Phổ biến ở các khu vực có kiểu mưa hai phương thức. Các trang trại có sử dụng
đồng thường xuyên dễ bị Bệnh hại quả cà phê (CBD) hơn.
Phòng trừ: Sử dụng các giống kháng bệnh như Ruiru 11, Hibrido de timor, Rume Sudan, 45 K7 và một số loài Catimors. Trồng với khoảng cách rộng hơn
và cắt tỉa thích hợp để tránh tình trạng ẩm ướt kéo dài và độ ẩm tương đối cao sau các đợt mưa. Vì lý do tương tự, tránh bóng râm quá dày đặc. Tất cả
các quả được loại bỏ vào cuối vụ mùa vì chúng đóng vai trò là nguồn vi khuẩn cho vụ mới.
Kiểm soát sinh học: Các loại nấm và vi khuẩn có trong tự nhiên hoạt động như chất đối kháng với CBD, nhưng chưa có loại nào được bán trên thị
trường.
Kiểm soát hóa chất: Thuốc diệt nấm. Không có đủ ứng dụng còn có hơn là không có ứng dụng nào.
Mức ngưỡng: Không có thông tin vì hiệu quả của việc sử dụng thuốc diệt nấm chưa được chứng minh.
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Bệnh đốm lá Mỹ (ALSD)

Đốm của Bệnh đốm lá Mỹ (ALSD) (Mycena citricolor) trên lá và quả cà phê
xanh
Bệnh đốm lá Mỹ (ALSD) (Mycena citricolor) Bệnh do nấm ở neotropics
•
•
•
•
•
•

•

Triệu chứng: khô, đốm nâu trên tất cả các bộ phận của cây trên mặt đất.
Thiệt hại: có thể gây rụng lá đáng kể, dẫn đến giảm sinh trưởng, rụng quả và sau đó giảm năng suất lên đến 20%, cũng như giảm chất lượng.
Ưa cây cà phê được trồng ở địa hình cao, điều kiện ẩm ướt, có quá nhiều mây che (bức xạ thấp) và độ che bóng cao. Bệnh cũng được thúc đẩy bởi điều
kiện khí hậu thất thường và lây lan do thiếu vệ sinh.
Phòng ngừa: Điều chỉnh mức độ bóng râm để giảm độ ẩm. Vệ sinh là chìa khóa để kiểm soát căn bệnh này. Loại bỏ tất cả các nguồn truyền bệnh.
Kiểm soát sinh học: Nghiên cứu liên quan đến Vi khuẩn đối kháng có vẻ thành công, nhưng vẫn chưa được thương mại hóa.
Kiểm soát hóa học: Sử dụng thuốc diệt nấm như hỗn hợp Bordeaux và các thuốc diệt nấm có gốc đồng khác hoặc trong trường hợp nghiêm trọng là sử
dụng Triazole. Việc sử dụng canxi hydroxit đã được chứng minh là có tác dụng ngăn chặn các triệu chứng. (Rao và Tewari, 1988). Chỉ sử dụng thuốc trừ
sâu tổng hợp được địa phương phê duyệt như là biện pháp cuối cùng. Trước khi tiến hành áp dụng thuốc diệt côn trùng, hãy luôn tham khảo danh sách
các chất diệt côn trùng bị cấm và giảm thiểu rủi ro trong Phụ lục 7 của Tiêu chuẩn 2020 của Rainforest Alliance.
Mức ngưỡng: Biện pháp vệ sinh và điều chỉnh bóng râm phải bắt đầu khi xuất hiện các triệu chứng đầu tiên. Mức ngưỡng phòng trừ hóa học: 15 vết
bệnh / lá.
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Bệnh Đốm mắt cua cà phê

Đốm mắt cua cà phê (Mycosphaerella coffeicola and Cercospora
coffeicola) trên lá

Bệnh đốm mắt cua cà phê trên cây con

Chấm đen trên quả cà phê do Cercospora coffeicola gây ra

Đốm mắt cua cà phê (Mycosphaerella coffeicola and Cercospora coffeicola)
•
•
•
•

•

Thiệt hại: Quả bị nhiễm bệnh sẽ co lại và chín trước khi nhân chín, dẫn đến mất mùi vị. Các loại nấm khác thường xâm nhập vào quả sau khi nhiễm
Cercospora.
Ưa các điều kiện phát triển ẩm ướt, mát mẻ hơn trên 600 m so với mặt nước biển, dưới mật độ bóng râm thấp, độ ẩm cao và mưa, hoặc thời tiết ấm áp và
khô hạn sau khi ra hoa. Thường xuất hiện ở những vùng đất nghèo dinh dưỡng (đặc biệt là thiếu đạm và kali) hoặc không đủ bóng râm.
Phòng ngừa: Cải thiện độ phì của đất và quản lý bóng râm. Cải thiện sự thoáng khí thông qua khoảng cách thích hợp và cắt tỉa để cho phép không khí di
chuyển đủ. Tránh ngập úng. Kiểm soát sự cạnh tranh từ cỏ dại thông qua lớp phủ đủ hoặc cây trồng che phủ. Loại bỏ các vật liệu đã cắt tỉa khỏi cây bị
nhiễm bệnh vì các bào tử còn sót lại trong rừng trồng sẽ lây nhiễm cho nhiều cây hơn. Tăng mật độ cây che bóng.
Kiểm soát hóa học: 3 lần bón / tháng đối với sản phẩm gốc đồng bắt đầu từ khi ra hoa. Cảnh báo: lạm dụng đồng có thể gây ngộ độc đồng cho đất và
cũng có hại cho những côn trùng có ích kiểm soát rệp vảy cà phê. Nên sử dụng captafol (0,3% a.i.) hàng tháng để trong vườn ươm. Chỉ sử dụng thuốc trừ
sâu tổng hợp được địa phương phê duyệt như là biện pháp cuối cùng. Trước khi tiến hành áp dụng thuốc diệt côn trùng, hãy luôn tham khảo danh sách
các chất diệt côn trùng bị cấm và giảm thiểu rủi ro trong Phụ lục 7 của Tiêu chuẩn 2020 của Rainforest Alliance.
Mức ngưỡng: 20% - 35% cây trồng bị tấn công
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Bệnh cháy lá cà phê do vi khuẩn BBC

Các triệu chứng của Bệnh cháy lá cà phê do vi khuẩn (Pseudomonas syringae pv. Garcae)trên lá

Các triệu chứng của Bệnh cháy lá cà phê do vi khuẩn trên cành và lá

Bệnh cháy lá cà phê do vi khuẩn (Pseudomonas syringae pv. Garcae)
•
•
•
•
•
•

Triệu chứng: Lá khô, cuốn vào trong nhưng không rụng. Cành cây chết dần do nhiễm trùng kéo dài xuống từ chồi cuối.
Thiệt hại: Cả hoa và đầu đinh ghim bị teo lại, chuyển sang màu đen và có thể bị mất toàn bộ vụ mùa.
Ưa chuộng thời tiết mát mẻ và ẩm ướt, các vết thương trên cây và tỷ lệ bón đạm cao.
Phòng ngừa: Không sử dụng cây con hoặc vật liệu trồng từ các khu vực dễ bị Bệnh cháy lá cà phê do vi khuẩn. Tránh làm cây bị thương trong quá trình
cắt tỉa. Chia nhỏ lần bón N hoặc bón phân chuồng hoai mục thay cho phân đạm. Cắt bỏ và đốt những cành, nhánh bị nhiễm bệnh. Thường xuyên làm chồi.
Tránh cắt tỉa khi cây còn ướt. Sử dụng giống kháng bệnh.
Kiểm soát hóa chất: Các sản phẩm gốc đồng có hiệu quả nhất nhưng phải chú ý đến độc tính của đồng tích tụ trong đất.
Mức ngưỡng: Các biện pháp vệ sinh phải được thực hiện ngay lập tức trên mỗi cây bị nhiễm bệnh.

Hiện tượng rụng lá do nấm gây ra
Hiện tượng rụng lá (Phytium spp. or Rhizoctonia solani)
là một bệnh nấm ảnh hưởng đến cây con trong vườn ươm.
•
•
•
•
•
Hiện tượng rụng lá (Phytium spp)

•

Triệu chứng: Cây con chết nhanh, thân bị thâm đen, thối nhũn.
Thiệt hại: Thiệt hại về kinh tế do cây con bị hỏng.
Ưa thích nơi ẩm ướt, quá nhiều bóng râm và mật độ thực vật cao ngăn cản sự chuyển động của không khí.
Phòng trừ: Đảm bảo các điều kiện của luống gieo hạt cho phép đất khô đủ. Khoảng cách các cây giống cách
nhau 2,5cm x 10cm. Không sử dụng lại đất cũ vì bệnh là do đất sinh ra và có thể được lây sang.
Kiểm soát hóa chất: Có thể sử dụng Benomyl trong đất nhưng thường không được bảo đảm. Cải thiện điều
kiện thoát nước thường là đủ.
Mức ngưỡng: không có, vì bệnh có thể giết chết cây và phương pháp điều trị chỉ có thể phòng ngừa.

41
SA-G-SD-9-V1VN

Bệnh cháy lá cà phê
Bệnh cháy lá cà phê
Bệnh nấm (Phoma costaricensis) được biết đến ở Costa Rica với cái tên "derrite hoặc
quema ". Nó đã trở nên phổ biến hơn do khí hậu thay đổi thất thường.
•
•
•
Tổn thương trên lá do Bệnh cháy lá cà phê (Phoma
costaricensis) gây ra

Bệnh xảy ra ở các khu vực trồng trọt nằm ở độ cao khoảng 1400 m so với mặt nước biển hoặc điều kiện
ngưng tụ nhiều nước hoặc mưa thường xuyên, gió vừa và nhiệt độ trung bình khoảng 20 ° C, khiến lá cây
bị ướt trong thời gian dài hơn. Độ phì của đất làm tăng thiệt hại liên quan đến bệnh này.
Phòng tránh: Sử dụng cây chắn gió.
Mức ngưỡng: Khó đánh giá chính xác mức độ nghiêm trọng của bệnh và nông dân nên tham khảo ý kiến
của tư vấn địa phương.

Tổn thương trên quả cà phê do Bệnh cháy lá cà phê
gây ra
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THÊM THÔNG TIN
Ứng dụng của Rainforest Alliance về thuốc trừ sâu và các lựa chọn thay thế:
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.ipmcoalition.pesticidealternatives
https://apps.apple.com/app/id1461460997#?platform=iphone
CABI và infonet biovision đều đã công bố danh sách toàn diện về các chứng rối loạn ở cà phê, có thể
tìm thấy tại đây: https://www.plantwise.org/FullTextPDF/2018/20187800554.pdf và tại đây:
https://www.infonet-biovision.org / PlantHealth / Crops / Coffee # simple-table-of-content-3
KALRO đã xuất bản một sổ tay hướng dẫn trồng cà phê với các đặc điểm về bệnh và sâu bệnh hại
cà phê Đông Phi. Sổ tay đó có thể được tìm thấy ở đây: http://www.kalro.org/sites/default/files/Coffee_Propagation_Production_Manual_13_Feb_2019_ed_LW.pdf
Một bài báo rất chứa nhiều thông tin của C. Staver, et all. về quản lý bóng râm trong đồn điền cà phê
để kiểm soát sâu bệnh hại có thể tham khảo tại đây: https://sites.evergreen.edu/terroir/wpcontent/uploads/sites/134/2015/10/Design-pest-suppresive-multistrata- Systems_-coffee.pdf
Ảnh được chụp bởi:
AVELINO, Jacques (CIRAD / IICA-PROMECAFE / CATIE)
LADERACH, Peter (CIAT)
COLLET, Laure (CIAT)
BARQUERO, Miguel (ICAFE)
CILAS, Christian (CIRAD)
Infonet-biovision
http://www.fao.org/3/ae939e/ae939e0b.htm
CABI - Ngân hàng Tri thức Plantwise
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HƯỚNG DẪN CỤ THỂ CHO CHÈ
Tuyên bố từ chối trách nhiệm
Hướng dẫn IPM cụ thể cho cây trồng này không có ý định bao gồm tất cả các loài gây hại có thể xảy
ra trên mỗi cây trồng. Mục đích là trình bày các loại sâu / bệnh phổ biến nhất ảnh hưởng đến một số
loại cây trồng ở một số vùng trên toàn thế giới.
Thông tin chung

Chè (Camellia sinensis var. Sinensis và C. sinensis var. Assamica)
Chè vừa cần có khí hậu nóng ẩm, vừa phải trong điều kiện nhiệt
đới mát hơn. Chè là một loại cây lâm nghiệp và phát triển tốt nhất
trên đất rừng đã phát quang nhưng cũng phát triển tốt trên bất kỳ
loại đất màu mỡ nào, đặc biệt là đất đỏ vì nó chịu được rất tốt
hàm lượng nhôm cao. Đất nên được thoát nước tốt với độ sâu
Lựa chọn địa điểm thích
khoảng 1,0 đến 1,5m, tuy nhiên, cần cung cấp đủ độ ẩm quanh
hợp cho cây trồng
năm cho cây chè. Gần rừng nguyên sinh giúp cung cấp một vi khí
hậu lý tưởng cũng như bảo vệ cây chè khỏi gió. Trong môi trường
sinh thái nông nghiệp phù hợp, không khó để trồng chè mà không
cần sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Dịch bệnh và áp lực sâu bệnh
là một dấu hiệu chắc chắn của điều kiện phát triển cho chè không
đầy đủ hoặc quản lý sai.
Độ cao
800 - 2000 m so với mực nước biển
Độ dốc
Cần có độ dốc để thoát nước tốt.
15 - 25° = rất thích hợp
độ dốc thoải (> 5–7 °) = rất thích hợp
độ dốc rất lớn ”(> 35 °) không thích hợp Ở những vùng đất tương
Điều kiện
đối bằng phẳng phải có hệ thống thoát nước đầy đủ để thoát
phát triển
nước dưới đất
Nhiệt độ
16 - 30ºC với nhiệt độ trung bình 21 - 26ºC trong mùa sinh
trưởngcủa cây
Lượng mưa
-2000 mm, phân bố hợp lý trong 8-9 tháng / năm
Độ ẩm
~ 80% trong cả năm
Nên ưu tiên các giống thích nghi với điều kiện khí hậu của địa điểm.
C. sinensis, mặc dù năng suất thấp hơn, được biết đến là giống có
khả năng chống chịu tốt hơn, chịu được cả lạnh và hạn. Đối với
Kenya NGC15, NGC17, NGC19, C235, C357 đã được chứng minh
Lựa chọn các giống cây
là giống có khả năng kháng sâu bệnh cao.
trồng khỏe mạnh phù hợp
với địa điểm trồng
Theo khuyến cáo, không nên trồng một dòng đơn lẻ vượt quá 10%
diện tích trang trại, mà thay vào đó nên trồng hỗn hợp các dòng vô
tính khác nhau.

Các biện pháp kiểm soát
xói mòn

Duy trì sức khỏe và độ phì
của đất

Trồng cây theo đừng đồng mức theo hàng rào đơn hoặc kép. Cần
tránh xới sâu hoặc làm cỏ quá mức vì làm như vậy cũng có thể
làm hỏng bộ rễ của bụi chè. Tuy nhiên, cỏ dại cần được kiểm
soát, do đó nên trồng cây phủ đất như: Eragrostis curvula,
Tephrosia candida, Crotalaria anagyroides hoặc Crotolaria
usaramoensis giữa các hàng. Mức độ che bóng thích hợp cũng
điều chỉnh nhiệt độ của lá, bổ sung chất hữu cơ cho đất, có tác
dụng chắn gió, tăng đa dạng sinh học, thu hút chim và ngăn chặn
cỏ dại.
Cây bị suy yếu không chỉ cho những vụ mùa kém chất lượng mà
còn dễ bị sâu bệnh tấn công. Lý tưởng nhất là nên xét nghiệm đất
mỗi năm một lần và áp dụng loại và lượng vật tư đầu vào được
khuyến nghị. Nên bón phân cân đối (NPK) dựa trên phân tích đất,
năng suất cây trồng và vị trí địa lý.
Bón phân hữu cơ kết hợp với bón phân vô cơ làm tăng tỷ lệ hấp
thu các chất dinh dưỡng. Khoảng pH đề xuất (H20): 4,5 - 5,0
(Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo tài liệu Hướng dẫn về
Đất.)
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Duy trì mức chất hữu cơ
(SOM) trong đất đầy đủ

Duy trì mức độ che bóng
thích hợp

Chất hữu cơ trong đất(SOM) đầy đủ thay đổi theo địa lý và độ cao:
trong khi 1,2 đến 3% có thể là lý tưởng cho độ cao ở mức thấp thì
3 - 6% là lý tưởng cho độ cao ở mức cao hơn. Chất hữu cơ trong
đất (SOM) giúp duy trì mức độ vi sinh vật có lợi, đảm bảo thoát
nước tốt (chè không chịu úng), cũng như mức độ giữ nước đầy đủ.
Để tăng và duy trì mức độ chất hữu cơ trong đất (SOM) thích hợp,
cần thường xuyên bổ sung phân động vật hoặc phân trộn cũng như
dùng lớp phủ (bao gồm cả tàn dư của cây sau khi rong, tỉa để lại
tại chỗ). Thảm lá từ cây che bóng cũng cung cấp một lượng đáng
kể chất hữu cơ trong đất.
Mức độ che bóng từ 20% - 50% được khuyến khích. Cần có bóng
râm để bảo vệ bụi chè khỏi bị khô hạn và tiếp xúc quá nhiều với
ánh nắng mặt trời gây ra hiện tượng vàng lá hoặc chết héo. Tuy
nhiên, quá nhiều bóng râm sẽ làm giảm sản lượng và có thể tạo ra
một vùng vi khí hậu quá ẩm có thể làm gia tăng các bệnh nấm. Do
đó mức độ che bóng cần được quản lý chặt chẽ. Mặt khác, sự phân
tán mầm bệnh do mưa tạt và gió sẽ giảm thiểu nếu tác động của
mưa và gió do cây che bóng làm giảm. Các hàng cây bóng mát
thuộc họ đậu như Erythrina subumbrans, Erythrina lithosperma,
Gliricidia sepium, Cassia siamea, hoặc Albizia polycephala Albizia
coriaria, Albizzia chinensis, Albizzia Pro Cancer, albizzia
odrotissima, albizzia chinensis, acacia lenticularis, dalbergia
sericea được thiết lập ở khoảng cách 7 x 10 m cũng góp phần cải
thiện độ phì của đất. Khoảng cách đề xuất cho các loại cây thân gỗ
lớn như Grevillea, bách hoặc thông là 10-12 x 10-12m được trồng
trong các hàng chè. Để chắn gió có thể sử dụng chuối hoặc Hakea
salign. Ở vùng đồng bằng trồng cây con, nên trồng cây che bóng
tạm thời, phát triển nhanh giữa các loài cây che bóng vĩnh viễn.
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SÂU HẠI CHÈ THƯỜNG GẶP
Loại sâu hại

Các giai đoạn sinh trưởng của sâu hại gây thiệt hại
Các giai đoạn sinh trưởng của sâu hại KHÔNG gây thiệt hại

Trứng

Thời gian tồn tại (phụ thuộc
vào loài và điều kiện môi
trường)
5-26 ngày

Nhộng

10-30 ngày

Nhộng non thường cụm lại thành nhóm

Đa dạng

Di động, thường là cây ký chủ cụ thể nhưng cũng ẩn trong các kẽ hở của
vỏ cây, các cấu trúc cây khác, v.v.

Giai đoạn

Bọ xít muỗi
(General Info)

Trường thành

Môi trường sống
Bám vào mô thực vật của cây ký chủ

Bọ xít muỗi (Helopeltis antonii/theivora)
•
•

Bọ xít muỗi (Helopeltis
antonii/theivora)

•
•
•
•
•
•

Tổn thương trên lá do Bọ xít muỗi gây
ra

•

•

Cây ký chủ thay thế: Các loại cỏ dại như Mikania cordata / micrantha, Bidens biternata, Emillia sp., Polygonum chinese
và Lantana camara. Điều, Neem, Chùm ngây và Ổi.
Triệu chứng: Bọ trưởng thành và nhộng da cam có lông hút nhựa từ lá tươi và chồi non, gây ra các vết hoại tử màu đỏ
nâu.
Thiệt hại: lá quăn lại, khô héo và chết.
Hoạt động vào sáng sớm và tối muộn và vào ban ngày của những ngày u ám.
Ưa thích cây chè bị loại bỏ cuống không hoàn toàn / đứt cuống trong quá trình tuốt. Bọ xít muỗi đẻ trứng nhiều nhất
vào các đầu bị gãy của chồi đã hái. Nhiệt độ> 15ºC.
Phòng ngừa: Thu gom, tiêu diệt bọ và các bộ phận của cây bị hư hại trong giai đoạn đầu càng sớm càng tốt. Loại bỏ cỏ
dại bằng lớp tủ đất. Tránh trồng các loại giống như China jats và các vật liệu trồng vô tính nhạy cảm như TV-1, P-126A
ở các khu vực dễ bị bọ xít muỗi tấn công.
Kiểm soát sinh học: Dùng Ký sinh trùng: Mymarid, Erythmelus helopeltidis. Động vật ăn thịt: Chrysoperla zastrowii
sillemi / carnea, Mallada sp, nhện Lynx săn mồi (Oxyopes sheweta), bọ Reduviid, Bọ ngựa. Mầm bệnh: Tuyến trùng
(Hexamermis ssp.), Nấm Beauveria bassiana
Kiểm soát cơ học: Nhổ bỏ các cây ở những lô bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhổ mạnh, loại bỏ tất cả các lá phía trên
và tất cả các lá bị ảnh hưởng có thể nhìn thấy được. Nhổ thành nhiều đợt ngắn.
Kiểm soát bằng hóa chất: Thuốc xịt ‘Spinosad’, đất tảo cát hoặc cây kim châm vào những giờ sáng sớm. Phun thuốc
chiết xuất 5% chloroform của Pongamia pinnata. Chỉ sử dụng thuốc trừ sâu tổng hợp được địa phương phê duyệt là
biện pháp cuối cùng. Trước khi tiến hành áp dụng thuốc diệt côn trùng, hãy luôn tham khảo danh sách các chất diệt côn
trùng bị cấm và giảm thiểu rủi ro trong Phụ lục 7 của Tiêu chuẩn 2020 của Rainforest Alliance.
Mức ngưỡng: nhiễm 5% hoặc 8 con bọ xít trưởng thành /2 m2
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Trứng

Thời gian tồn tại (phụ thuộc
vào loài và điều kiện môi
trường)
2 tuần

Ấu trùng

0,5 - 3 năm

Bên trong các bộ phận thân gỗ của cây ký chủ

Nhộng

≅ 4 tuần

Bên trong cây ký chủ

Trưởng thành

<4 tháng

Bọ cánh cứng di động tìm kiếm cây ký chủ và bạn tình

Giai đoạn

Bọ cánh cứng
(Thông tin chung)

Sâu đục lỗ
(Xyleborus
fornicatus)

Môi trường sống
Bám vào cây ký chủ

Sâu đục lỗ (Xyleborus fornicatus)
•
Triệu chứng: Đục những “lỗ bắn” điển hình ở rễ và phần dưới của thân chính; vết nứt nhô ra từ các lỗ.
•
Thiệt hại: Ấu trùng đào hang các phần thân gỗ của bụi chè. Mất mùa từ 18 - 40%
•
Là một vấn đề nghiêm trọng ở các khu vực có độ cao thấp và trung bình trên đất thoát nước kém. Cây ký chủ yếu.
•
Phòng trừ: Tránh úng nước. Loại bỏ các nhánh bị ảnh hưởng. Bón phân đạm và kali theo tỷ lệ 1: 2, đặt 400 cành
Montanoa bipinnatifida bị héo trên một ha để thu hút sâu đục lỗ trưởng thành và đốt thường xuyên. Tránh trồng các giống
chè nhạy cảm như TRI2024 và TRI2025 ở những khu vực dễ bị sâu đục lỗ tấn công.
• Kiểm soát sinh học: Phun bột thấm nước Beauveria bassiana
• Kiểm soát hóa chất: Quét bột Carbaryl lên thân chính. Chỉ sử dụng thuốc trừ sâu tổng hợp được địa phương phê duyệt
như là biện pháp cuối cùng. Trước khi tiến hành áp dụng thuốc diệt côn trùng, hãy luôn tham khảo danh sách các chất diệt
côn trùng bị cấm và giảm thiểu rủi ro trong Phụ lục 7 của Tiêu chuẩn 2020 của Rainforest Alliance.
•
Mức ngưỡng: 15% số lượng cây nhiễm bệnh

Tổn thương điển
hình do Sâu đục lỗ
gây ra trên thân cây
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Giai đoạn

Bọ ve (Thông tin
chung )

Trứng
Nhộng

Thời gian tồn tại (phụ thuộc vào
loài và điều kiện môi trường)
45 ngày
5 - 6 ngày

Môi trường sống
Mặt dưới của lá
Trước khi biến thành con trưởng thành, nhộng con ẩn nấp trong đất mà không
cần ăn
Mặt dưới của lá

Trưởng
2-4 tuần
thành
Nhện đỏ (Oligonychus coffeae), bọ đỏ / ve chè (Brevipalpus californicus), Ve tím (Calacarus carnatus), Ve hồng (Acaphylla theae)
và Ve vàng (Polyphagota rosnemus latus)
•
•
•
•
•
•
•
•

Triệu chứng: Tổn thương thường biểu hiện đầu tiên dọc theo đường gân giữa, lan dọc theo đường gân của lá. Lá chuyển
sang màu xám hoặc hơi nâu nhạt và dễ gãy.
Thiệt hại: Nhộng và sâu non chọc thủng mô lá và hút nhựa cây làm mất sức sống và lá bị nhiễm bệnh không hấp thụ
được. Nếu bị nhiễm nặng có thể làm khô lá và rụng lá.
Ưa chuộng hạn hán và việc tuốt chậm hoặc tuốt quá nhiều. Không có bóng râm. Nhiệt độ trên 25ºC, độ ẩm thấp; độ cao
dưới 1500.m.so với mực nước biển
Phòng ngừa: Cải thiện vi khí hậu và mức độ hữu cơ của đất để tránh stress do hạn hán. Tăng mức độ bóng râm.
Kiểm soát cơ học: Loại bỏ tất cả các bộ phận của cây bị nhiễm bệnh.
Phòng trừ sinh học: Bọ ve ăn thịt (Ambleyseius ssp., Agistemus ssp, Zetzellia ssp., V.v.) Bọ trĩ ăn thịt (Oligota spp.), Bọ
Cướp biển (Orius ssp, Wollastionella testudo), Ruồi, Bọ Mirid, Chrysoperla carnea. Nấm gây bệnh: Penicillium ssp.,
Aspergillus ssp., Cladosporium ssp., Botryosporium., Verticillium lecanii.
Kiểm soát hóa chất: Dầu làm vườn hoặc dầu xà phòng tự chế (dầu trắng)
Mức ngưỡng: 50% lá bị nhiễm hoặc 5 con ve trưởng thành hoặc 25 trứng trên mỗi lá

Tổn thương do bọ đỏ / ve chè
(Brevipalpus californicus) gây ra
trên lá chè
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Bọ trĩ (Thông tin chung)

Giai
đoạn
Trứng
Nhộng

Thời gian tồn tại (phụ thuộc vào
loài và điều kiện môi trường)
7 ngày
3 tuần

Trưởng
<30 ngày
thành
Bọ trĩ (Scirtothrips bispinosus)
•
•
•
•
•
•

•
Bọ trĩ (Scirtothrips bispinosus) gây
hại

•

Môi trường sống
Bám vào mô thực vật
Trước khi biến thành con trưởng thành, nhộng con ẩn nấp trong đất mà không
cần ăn
Mặt dưới của lá

Triệu chứng: Bề mặt lá trở nên không đồng đều, xoăn và lốm đốm, biểu hiện những đường ăn bạc song song ở hai
bên gân chính.
Thiệt hại: Nhộng non và sâu non thích chích hút nhựa cây từ lá non và chồi cây mất sức sống, lá teo lại. Các lá bị
nhiễm bệnh trở nên méo mó, quăn queo và không sử dụng được. Ở mức ngưỡng cho phép, bọ trĩ có thể gây mất đến
13% năng suất. Vectơ vi rút.
Ưa thích các điều kiện thiếu bóng râm, ấm áp và ẩm ướt; ở một số vùng trồng trọt, thời tiết khô ráo có lợi cho sự phát
triển của chúng
Sử dụng vật tư có gốc đồng thường xuyên.
Phòng ngừa: Duy trì mức độ bóng râm tối ưu.
Phòng trừ sinh học: Anthocoris và Orius spp., Bọ Wollastoniella testudo, bọ trĩ săn mồi (Aeolothrips Intermediateus,
Mymarothrips garuda), bọ ve ăn thịt thuộc phân họ Stigmaeidae. Chrysoperla carnea, Mallada ssp., Bọ ngựa, bọ rùa,
ruồi syrphid, nhện, v.v ... Tác nhân gây bệnh: Steinernema ssp., Verticillium lecanii, Beauveria bassiana, Metarhizium
anisopliae, Paecilomyces fumerosus
Kiểm soát hóa chất: Dầu làm vườn, hoặc thuốc diệt côn trùng theo quy định. Chỉ sử dụng thuốc trừ sâu tổng hợp được
địa phương phê duyệt như là biện pháp cuối cùng. Trước khi tiến hành sử dụng thuốc diệt côn trùng, hãy luôn tham
khảo danh sách các chất diệt côn trùng bị cấm và giảm thiểu rủi ro trong Phụ lục 7 của Tiêu chuẩn 2020 của Rainforest
Alliance.
Mức ngưỡng: 3 con bọ trĩ mỗi chồi,

Bọ trĩ gây hại trên lá – đường song
song với gân giữa
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Bướm đêm và bướm
(Thông tin chung)

Giai
đoạn
Trứng

Thời gian tồn tại (phụ thuộc vào
loài và điều kiện môi trường)
1 - 3 tuần

Ấu trùng

3 - 4 tuần

Kiếm ăn hoặc bám vào mô của cây ký chủ

12 tuần

Treo trên cây ký chủ hoặc cuộn lại thành lá. Một số biến thành nhộng trong
đất.
Có cánh di động

Nhộng
Trưởng
thành

Tea semilooper moth (Biston suppressaria)

<1 tháng

Môi trường sống
Trên bề mặt hoặc đưa vào cây ký chủ

Tusock moth caterpillars (Euproctis pseudoconspersa)

Bunch caterpillar moth (Andraca bipunctata)

Sâu bướm thuộc loài bướm Lepidoptera và bướm đêm, như bọ cánh cứng (Coleophora scaleuta hoặc C. vigilis), sâu bướm Bunch (Andraca bipunctata),
bướm đêm (Euproctis pseudoconspersa), Semilooper Trà (Biston suppressaria) hoặc Endoclita ssp
•
•
•
•
•
•
•
•

Triệu chứng: sâu tơ xuất hiện thành từng đám và làm rụng lá.
Thiệt hại: 2 thế hệ mỗi năm có thể phá hủy một số bụi chè.
Loại sâu này sinh ra nhờ việc sử dụng hóa chất để kiểm soát sâu đục lỗ, đồng thời diệt trừ các ký sinh trùng của sâu bướm.
Phòng ngừa: Tăng cường cảnh giác theo dõi mỗi khi một con bọ mới phát triển và phản ứng sớm, trước khi một số thế hệ phát triển.
Kiểm soát cơ học: Các quần thể nhỏ hơn có thể được loại bỏ / bóp chết bằng tay nếu được phát hiện đủ sớm.
Kiểm soát sinh học: Ký sinh trùng: Ruồi Tachinid, Cylindromyia sp., Cotesia ruficrus, Braconid ong bắp cày (Macrocentrus homonae); Tác nhân gây bệnh:
Bacillus thuringensis. Euproctis pseudoconspersa NPV (EupsNPV) là tác gây bệnh cho sâu xanh bướm chè.
Kiểm soát hóa chất: Sử dụng dầu Neem.
Mức ngưỡng: 15% lá bị hại hoặc 4-5 con sâu bướm trên mỗi cây.
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Các loại sâu bướm thuộc nhóm sâu bướm hại lá chè như (Caloptilia theivora, Adoxophyes honmai hoặc Homona magnanima)
•
Triệu chứng: Sâu non cuốn lá và ăn bên trong lá. Một số cũng biến thành nhộng bên trong ổ lá cuộn lại.
•
Thiệt hại: Gây ra các thiệt hại lẻ tẻ.
•
Sinh ra nhờ việc sử dụng hóa chất để kiểm soát sâu đục lỗ, đồng thời diệt trừ các ký sinh trùng của sâu bướm.
• Phòng trừ: 5 bẫy pheromone / ha, treo cách tán cây trồng 30cm; Thay mồi một hoặc hai lần mỗi tháng, tùy thuộc vào
điều kiện thời tiết.
• Kiểm soát sinh học: ong bắp cày Braconid (Macrocentrus homonae); Bacillus thuringensis
• Kiểm soát hóa chất: Không khuyến khích
• Mức ngưỡng: 5 lá cuộn lại trên một bụi hoặc 8 con bướm đêm mỗi ngày / bẫy.
Lá trà cuộn lại bởi sâu bướm Caloptilia
theivora, Adoxophyes honmai hoặc
Homona magnanima

Sâu đục thân đỏ (Zeuzera coffeae) (ấu trùng)

Ấu trùng Sâu đục thân đỏ (Zeuzera
coffeae) bên trong cành

•
•
•
•
•
•
•
•

Triệu chứng: Sâu đục thân hoặc cành, sau đó thân, cành có biểu hiện héo. Có phân dạng viên nén tích tụ ở gốc cây.
Thiệt hại: Trong trường hợp bị nặng, nhánh khô héo.
Ưa thích: điều kiện ánh sáng cao.
Phòng trừ: Đủ bóng râm.
Kiểm soát cơ học: Cắt bỏ và đốt các cành bị ảnh hưởng, được chứng minh là biện pháp kiểm soát hiệu quả nhất.
Phòng trừ sinh học: Nấm (Beauveria bassiana) hoặc Gibberella fujikuroi; Ong bắp cày Braconid (Amyosoma zeuzerae);
Ký sinh trùng: Bracon zeuzerae, Isosturmia chatterjeeana, Myosoma chinensis, Senometopia kockiana.
Kiểm soát hóa chất: Dầu Neem hoặc thuốc xịt lưu huỳnh Vôi.
Mức ngưỡng: 15 lỗ trên 45 bụi chè.

Sâu đục thân đỏ (Zeuzera coffeae) sâu trưởng thành
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Giai đoạn

Rệp hại chè
(Thông tin chung)

Môi trường sống

Trứng
Nhộng
Vòng đời 10-14 ngày
Trưởng
thành
Rệp hại chè (Toxoptera auranti)
•
•

Nhiễm Rệp hại chè (Toxoptera
auranti)

Thời gian tồn tại (phụ thuộc vào
loài và điều kiện môi trường)

•
•
•
•
•
•

Mặt dưới lá, chồi non, cành xanh

Triệu chứng: Các côn trùng nhỏ hình tròn màu đen hoặc hơi đen tập hợp trên các chồi non và mặt dưới của lá. Thường bị
kiến chăm sóc.
Thiệt hại: Nhộng và con trưởng thành đâm thủng mô lá và hút nhựa làm cây sinh trưởng còi cọc. Khi nhiễm nặng, có thể lá
và chồi sẽ bị vàng và trở nên méo mó / còi cọc. Điển hình là nguyên nhân gây nhiễm thứ phát với nấm mốc đen. Véc tơ
virus
Ưa chuộng các điều kiện như cây trồng bị stress, độ phì của đất thấp, khô hạn. Thiếu thiên địch ăn thịt .
Phòng trừ: kiểm tra rệp trong cây giống trước khi trồng; sử dụng các giống chống chịu nếu có (ví dụ Aa / NTRI 101 của
Rupi, Aa / NTRI 117 của Chuye và Bb / NTRI 470, Bd / NTRI 180 của Qi-men)
Kiểm soát bằng cơ học: Nếu quần thể rệp chỉ giới hạn ở một vài lá hoặc chồi thì có thể cắt bỏ ổ nhiễm để kiểm soát; đối
với cây cứng cáp, có thể phun/xịt tia nước mạnh để đánh bay rệp khỏi lá;
Kiểm soát sinh học: Bọ cánh cứng, bọ rùa, bọ xít hút mật, bọ săn mồi, ruồi bay, ong bắp cày ký sinh, cũng như nấm
Metarhizium anisopliae hoặc Entomophtorales ssp
Kiểm soát hóa chất: Xịt dầu-xà phòng hoặc dầu neem.
Mức ngưỡng: 20% nhiễm bệnh
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Giai đoạn

Rầy và Cào cào
(Thông tin chung)

Trứng

•

flavescens)

Môi trường sống
Cào cào: đất, rầy: gân giữa lá

<2 tháng
Di động, kiếm ăn trong khi bám trên cây chủ yếu vào buổi tối
Nhộng
Trưởng
<5 tháng
thành
Rầy xanh hại chè / Jassid / Ruồi xanh (Empoasca flavescens) Véc tơ virus
đặc biệt là nhộng gây hại do chích hút nhựa cây.
•

Rầy xanh hại chè (Empoasca

Thời gian tồn tại (phụ thuộc vào
loài và điều kiện môi trường)
7-70 ngày

•
•
•
•
•
•

Triệu chứng: Còn gọi là ‘Bệnh cháy mép’: Các mép lá cong xuống phía dưới, trở nên cong, chuyển sang màu nâu tía và
khô. Đặc biệt ảnh hưởng đến mô của búp và chồi chè mới, đặc biệt là ở các lóng.
Thiệt hại: Rệp hút nhựa cây. Nước bọt của chúng làm hỏng lá. Khả năng quang hợp giảm dẫn đến cây sinh trưởng còi
cọc.
Ưa chuộng: Thời tiết với nhiệt độ cao hơn, các chế độ mưa / hạn hán đảo ngược.
Phòng trừ: Cây chè che bóng vừa phải ít gặp vấn đề về rầy, tuy nhiên, che bóng nhiều có thể làm tăng tỷ lệ mắc bệnh.
Dùng lớp phủ đất để cải thiện vi khí hậu và cũng làm giảm số lượng rầy.
Kiểm soát cơ học: Sử dụng vòi nước với áp lực nước nhẹ / bẫy dính màu vàng
Kiểm soát sinh học: Bọ rùa, bọ ngựa, bọ ngựa cầu nguyện, ruồi Damsel. Thuốc xịt Verticillium lecanii (2 gm / lít).
Kiểm soát bằng hóa chất: Bình xịt Pyrethrum, dầu Neem hoặc hỗn hợp tinh dầu bạc hà và long não.
Mức ngưỡng: 50% (50 con / 100 lá)
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Giai đoạn

Thời gian tồn tại (phụ thuộc vào
loài và điều kiện môi trường)

Môi trường sống

Vài tuần

Trong đất gần rễ, hoặc bên trong vỏ rễ, thường là ký chủ cụ thể

U nang
Tuyến trùng
(Thông tin chung)

Tuyến trùng gây hại trên rễ

Trứng
Nhộng

Trưởng
thành
Tuyến trùng như (Meloidogyne ssp.)
• Triệu chứng: Các u rễ phát triển trên hệ thống rễ bị nhiễm bệnh
• Thiệt hại: Các cây bị nhiễm bệnh nặng có biểu hiện giảm hệ thống rễ làm cản trở nghiêm trọng chức năng hút nước và
chất dinh dưỡng của chúng. Cây bị héo trong thời kỳ nắng nóng và thường còi cọc. Nhiễm tuyến trùng làm cho cây trồng
dễ bị nấm và vi khuẩn gây bệnh trên rễ.
• Thích hợp với nhiệt độ đất 21 - 26 C và đất thịt nhẹ.
• Phòng bệnh: Không bao giờ sử dụng lại bầu đất cũ hoặc phải khử trùng đất ươm bằng nhiệt trước khi sử dụng.
•
Mức ngưỡng:> 6 - 7 tuyến trùng trên 10 g đất thử nghiệm
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CÁC BỆNH THƯỜNG GẶP Ở CÂY CHÈ
Hầu hết các bệnh trên chè là do nấm bệnh gây ra và ít xảy ra hơn do vi khuẩn và vi rút. Hầu hết các bệnh trên chè có thể được ngăn ngừa hoặc kiểm soát
bằng các thực hành nông nghiệp và quản lý trang trại tốt.
Bệnh cháy lá chè
Bệnh cháy lá chè (Exobasidium vexans)
Bệnh nấm.
•

•
•
•
•

Bệnh cháy lá chè (Exobasidium
vexans)

•
•
•

•

12

Triệu chứng: Bệnh nhiễm trên lá non (dưới một tháng tuổi). Các đốm mờ nhỏ phát triển, trở nên lớn hơn và chuyển sang
màu nâu nhạt. Sau một tuần, mặt dưới lá mọc mụn nước với các múi ngấm nước xung quanh mụn nước. Sau khi bào tử
được giải phóng, mụn nước trở thành màu trắng nâu và mềm. Các lá bị ảnh hưởng bị méo - cuộn không đều. Nhiễm trùng
thân dẫn đến hình dạng cổ ngỗng, lưng ngỗng và gãy ở điểm nhiễm bệnh.
Thiệt hại: Các thân non bị nhiễm bệnh uốn cong, méo mó và có thể gãy ra hoặc chết. Mức lỗ lên đến 43%.
Ưa chuộng môi trường ẩm ướt dưới bóng râm quá nhiều hoặc điều kiện thời tiết nhiều mây và ẩm ướt. Nhiệt độ từ 17 đến
22 ºC. Độ cao> 1500 m trên mực nước biển và nắng dưới 4 - 5 giờ / ngày. Bào tử được phát tán nhờ gió. Nấm sống sót
trong các lá bị nhiễm bệnh.
Phòng ngừa: điều chỉnh thời gian điều tiết bóng râm ở những khu vực nhạy cảm trước khi có điều kiện thuận lợi cho cây
bị nhiễm bệnh cháy lá.
Kiểm soát sinh học: Ochrobactrum anthropi BMO ‐ 111 bón hàng tuần. Nếu nhiệt độ vượt quá 30 ° C thì hãy coi đó là
thời gian thích hợp để tiến hành một đợt phun Thuốc diệt nấm.
Kiểm soát cơ học: Nhổ bỏ và tiêu hủy tất cả các nhánh bị ảnh hưởng.
Các giống chống chịu: Dòng PS1 có khả năng chống chịu cao với bệnh cháy lá ở Indonesia. GMB-1, GMB-2 và GMB-3
cho thấy có khả năng chống chịu. TV34 và TV35 là dòng vô tính năng suất cao có thể trồng trong điều kiện khô hạn để
làm giảm nấm bệnh.
Kiểm soát hóa chất: Phun hỗn hợp Bordeaux hoặc Copper oxychloride (350g trong 67 l nước) kết hợp với niken clorua 12
trong trang trại được cắt tỉa trong khoảng thời gian 3 ngày. Alternatively spray 2-3 rounds of 5-10% aqueous extracts of
Cassia alata/Polygonum hamiltoni/Acorus calamus/ Adhatoda vasica/ Equisetum arvense/ Polygonum hydropiper/ Tagetis
petula fortnightly. Phương pháp khác, phun 2-3 đợt với 5-10% chiết xuất nước của Cassia alata / Polygonum hamiltoni /
Acorus calamus / Adhatoda vasica / Equisetum arvense / Polygonum hydropiper / Tagetis petula hai tuần một lần.
Mức ngưỡng: 25 - 35% cây nhiễm. Kiểm soát sinh học và kiểm soát cơ học nên bắt đầu với các dấu hiệu nhiễm trùng
đầu tiên.

Nên được sử dụng như phương sách cuối cùng
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Bệnh chấm xám
(Pestalotiopsis theae)

Bệnh chấm xám và nâu (Pestalotiopsis theae và Colletotrichum camellia)
Bệnh nấm.
• Triệu chứng: Bắt đầu trên các lá non với hình tròn, không đều, vết bệnh hoại tử màu xám hoặc nâu phát triển trên lá. Một
số lá cũng thường chuyển sang màu vàng. Sau đó có thể nhìn thấy các bào tử màu đen.
• Thiệt hại: Rụng lá dẫn đến cây trụi lá. Giảm năng suất dẫn đến mất mùa ~ 17%.
• Nguyên nhân của bệnh là do các thực hành thu hoạch cắt hoặc tước không đúng cách trong mùa mưa. Bệnh chủ yếu
tấn công các bụi chè yếu hoặc đã bị tổn thương. Nhiễm thứ cấp sau khi việc kiểm soát bệnh cháy lá chè được thực hiện
không triệt để.
• Phòng ngừa: Tránh căng thẳng cho cây. Tạo khoảng cách thích hợp để không khí lưu thông đủ, giảm độ ẩm và thời gian
lá bị ướt. Sử dụng các giống kháng bệnh, chẳng hạn như IRB88-15 từ giống Yakubita (Nhật Bản), CP-1 và TV-26 ở Đông
Nam Á, và 31/11 và 303/199 ở Châu Phi (Kenya).
•
Kiểm soát hóa chất: Thuốc diệt nấm. Cách khác, phun 2-4 đợt 5% chiết xuất trong nước của Amphineuron opishedum /
Cassia alata / Polygonum sinensis hai tuần một lần.
• • Mức ngưỡng: 35% cây nhiễm bệnh

Bệnh chấm nâu (Colletotrichum ssp)
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Bệnh cháy đen lá, bạc lá (Corticium / Pellicularia koleroga, C. invisum)
Bệnh nấm cũng ảnh hưởng đến cà phê, tiêu đen, ớt chuông, cam quýt, gừng và gỗ gụ.
Do hai loại nấm này gây ra. Bệnh này phổ biến hơn ở đồng bằng hơn là ở vùng đồi
•
•
•
•

Sợi trắng của nấm
Pellicularia koleroga ở mặt dưới của
lá cà phê

•
•
•
•

Triệu chứng: Lá và cành chuyển sang màu nâu với một lớp tơ nấm màu trắng ở mặt dưới của lá. Những chiếc lá chết
treo trên những sợi tơ mỏng từ cành cây.
Thiệt hại: Làm rụng lá cấp tính.
Ưa chuộng điều kiện thời tiết ẩm ướt, ấm áp
Phòng trừ: Chỉ hái chè khi thời tiết khô ráo để tránh lây bệnh. Hái theo định kỳ. Cải thiện điều kiện thông khí và thoát
nước.
Kiểm soát cơ học: Tỉa bỏ và đốt những chồi bị ảnh hưởng cách chỗ bị ảnh hưởng ít nhất 30cm.
Kiểm soát sinh học: C. invisum được kiểm soát bởi vi khuẩn Bacillus subtilis.
Kiểm soát hóa chất: Bảo vệ cây non bằng vật tư gốc đồng hoặc phun thuốc diệt nấm.
Mức ngưỡng: Điều khiển bằng cơ học ngay lập tức. Phòng trừ bằng hóa chất khi 35% số cây nhiễm bệnh.

Bệnh đen rễ (xem phần cuối tài liệu để biết thêm thông tin) (Rosellinia arcuata)
Bệnh nấm
•
•
•
•
•
•
•
Bệnh đen rễ (Rosellinia arcuata)

•

Triệu chứng: Sợi nấm màu đen trên rễ bị nhiễm bệnh, sợi nấm màu trắng hình sao giữa vỏ và gỗ. Một vòng mô sưng
phồng phát triển phía trên vùng chết và bao quanh thân cây.
Thiệt hại: Nhiễm bệnh ở mức 60-90% và có thể gây ra khoảng 27% và nhiễm bệnh trên 90% có thể gây giảm năng suất
tương ứng là 36%.
Ưa thích độ ẩm cao và ngập úng (thường phổ biến trong mùa mưa).
Phòng trừ: Tránh úng nước. Sau khi cắt tỉa luôn luôn loại bỏ các vật liệu bị bệnh.
Kiểm soát cơ học: đào rãnh xung quanh các bụi chè bị ảnh hưởng để làm khô đất và ngăn chặn sự lây lan của sợi nấm.
Trong trường hợp nghiêm trọng, loại bỏ và tiêu hủy các bụi cây bị nhiễm bệnh.
Phòng trừ sinh học: Trichoderma sp. và Gliocladium virens bón trong hố trồng để phòng trừ bệnh hại rễ.
Kiểm soát hóa chất: Tưới đất bằng thuốc diệt nấm. Chỉ sử dụng thuốc trừ sâu tổng hợp được địa phương phê duyệt như
là biện pháp cuối cùng. Trước khi tiến hành sử dụng thuốc diệt côn trùng, hãy luôn tham khảo danh sách các chất diệt côn
trùng bị cấm và giảm thiểu rủi ro trong Phụ lục 7 của Tiêu chuẩn 2020 của Rainforest Alliance.
Mức ngưỡng: Mỗi cây bị nhiễm bệnh cần được xử lý ngay lập tức.

57
SA-G-SD-9-V1VN

.
Bệnh đỏ rễ (Poria hypolateritia)
Bệnh nấm cũng ảnh hưởng đến Cà phê, Grevillea, Albizia và Erythrina
•
•

Bệnh đỏ rễ (Poria hypolateritia)

Thối rễ do bệnh Rễ Nâu (Fomes
noxius)

Triệu chứng: Sợi nấm màu trắng sau đó chuyển sang màu đỏ máu trên các rễ bị nhiễm bệnh và cũng mọc vào đất.
Thiệt hại: lây lan nhanh, từ từ làm chết các bụi cây. Úa vàng và héo úa của tán lá; cây chết đột ngột; lá héo vẫn bám vào
cây trong vài ngày.
•
Điều kiện thuận lợi cho bệnh sinh ra là cách trồng cây gần nhau vì sự lây lan xảy ra từ gốc này sang gốc khác.
•
Phòng trừ: Tăng khả năng thoát nước trong đất và tránh trồng các cây ở khoảng cách quá gần nhau.
• Phòng trừ sinh học: Trichoderma sp. và Gliocladium virens bón trong hố trồng để phòng trừ bệnh hại rễ. Thuốc nước
bằng nấm thuộc giống Cunninghamella. Streptomyces griseus và Streptomyces lydicus tưới cho đất
• Kiểm soát cơ học: Nhổ bỏ và đốt các bụi cây bị nhiễm bệnh bao gồm tất cả các rễ cây.
• Mức ngưỡng: Mỗi cây bị nhiễm bệnh cần phải được nhổ bỏ ngay lập tức. Khu vực xung quanh cần được xử lý và phục
hồi trước khi trồng lại.
Bệnh rễ nâu (Fomes lamaensis/noxius/Phellinus noxius)
Bệnh nấm cũng ảnh hưởng đến Cà phê, Grevillea, Albizia và Erythrina
•
•
•
•
•
•
•

Triệu chứng: Sợi nấm màu nâu hình lưới xuất hiện dưới vỏ cây. Rễ bị nhiễm bệnh chuyển sang mềm và xốp.
Thiệt hại: Phát tán từ từ, làm chết nhanh các bụi cây.
Điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh: Cây trồng ở độ cao thấp. Khoảng cách giữa các cây trồng gần nhau.
Phòng trừ: Tránh trồng cây quá sát nhau vì bệnh lây lan từ gốc này sang gốc khác.
Kiểm soát cơ học: Nhổ và loại bỏ hoàn toàn các bụi cây bị nhiễm bệnh
Kiểm soát sinh học: Trichoderma sp. và Gliocladium virens bón vào hố trồng để phòng trừ bệnh hại rễ.
Mức ngưỡng: Mỗi bụi cây bị nhiễm bệnh cần được xử lý riêng lẻ

Héo do bệnh Rễ Nâu
(Fomes noxius / Formes lamaoensis)
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Bệnh thối, nứt thân (Macrophoma theicola)
Bệnh nấm
•
•

Bệnh thối, nứt thân (Macrophoma
theicola)

•
•
•
•
•

•

Triệu chứng: Các triệu chứng ban đầu bao gồm lá bị bệnh chuyển sang màu nâu và rũ xuống. Khi bệnh lây lan vào chồi,
chúng làm chồi bị khô héo và chết.
Thiệt hại: Có thể chết toàn bộ cành từ ngọn trở xuống. Các cành khô héo biểu hiện các vết bệnh nông, lan từ từ, được
bao bọc bởi một vùng vỏ dày lên.
Nguyên nhân: Cây được trồng quá sâu và bị ngập úng.
Phòng trừ: Trồng ở đất chua, thoát nước tốt.
Kiểm soát sinh học: Trichoderma harzianum và Gliocladium virens, được bón vào đất xung quanh bụi cây và dùng để
băng vết thương trên cây.
Kiểm soát cơ học: Loại bỏ các cành cây bị bệnh bằng cách cắt vài inch bên dưới các khu vực bị chai và khử trùng
chúng.
Phòng trừ hóa học: Phun các loại thuốc trừ nấm bảo vệ thích hợp trong thời gian thời tiết ẩm ướt hoặc lá rụng tự nhiên
để bảo vệ các vết sẹo trên lá không bị nhiễm bệnh. Chỉ sử dụng thuốc trừ sâu tổng hợp được địa phương phê duyệt như
là biện pháp cuối cùng. Trước khi tiến hành áp dụng thuốc diệt côn trùng, hãy luôn tham khảo danh sách các chất diệt côn
trùng bị cấm và giảm thiểu rủi ro trong Phụ lục 7 của Tiêu chuẩn 2020 của Rainforest Alliance.
Mức ngưỡng: Mỗi bụi cây bị nhiễm bệnh cần được xử lý riêng lẻ.

Cành chết do Macrophoma theicola
gây ra

Bệnh gỉ sắt (Cephaleuros parasiticus, C. virescens)
Một loại tảo gây bệnh trên cây chè.
•
•
•
•
•

Bệnh gỉ sắt hoặc gỉ sắt đỏ
(Cephaleurus parasiticus)

•
•
•

Triệu chứng: Xuất hiện các đốm màu đỏ rỉ bao phủ lá và cành
Thiệt hại: Mất mùa> 20%
Nguyên nhân: độ phì của đất thấp. Bệnh thường khởi phát vào đầu mùa mưa
Phòng trừ: Đảm bảo bón đủ phân đạm và kali. Tránh ngập úng. Cải thiện lưu thông khí giữa các bụi cây.
Các dòng vô tính kháng một phần: (nhạy cảm 0-10%), chẳng hạn như TV-17, TV-23, TV-24, TV-25, TV-26 và TV27.
Tránh sử dụng giống Assam jats có tán lá rộng để trồng.
Kiểm soát sinh học: Vi khuẩn Streptomyces sannanensis hoặc Streptomyces griseus.
Kiểm soát hóa học: Phun thuốc diệt nấm toàn thân. Ngoài ra, phun 4-6 vòng 5% chiết xuất dung dịch Argimone
maxicana / Polygonum hemiltonii cách nhau 15 ngày.
Mức ngưỡng: 30% lá nhiễm bệnh.

Bệnh nấm hồng (Corticium salmonicolor syn. C salmonicolor)
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Bệnh nấm.
•
•
•
•
•
Bệnh nấm hồng (Erythricium ssp.)

•

•

Triệu chứng: Dấu hiệu cảnh báo sớm thường là sự hiện diện của một mạng nhện. Tiếp theo là sự xuất hiện của các đốm
màu cá hồi, phát triển thành một lớp nấm mịn về phía đầu các cành cây được che bóng.
Thiệt hại: Phần phía trên ổ dịch chết đi và gây ra hiện tượng chết ngược.
Ưa chuộng điều kiện ẩm ướt và nóng.
Phòng ngừa: Tránh tình trạng để cây quá rậm rạp bằng cách cắt tỉa thường xuyên. Nên tránh trồng các lcây có khoảng
cách quá gần nhau. Duy trì sự phát triển lành mạnh của cây làm giảm tỷ lệ bệnh tật.
Kiểm soát cơ học: Cải thiện khoảng cách để cho phép không khí di chuyển tự do. Tỉa bỏ và tiêu hủy các cành bị nhiễm
bệnh nằm sâu tại các khu vực bị nhiễm bệnh.
Kiểm soát hóa học: thuốc trừ bệnh gốc đồng phun trực tiếp lên thân chính và các bộ phận thân gỗ của cành. Chỉ sử dụng
thuốc trừ sâu tổng hợp được địa phương phê duyệt là biện pháp cuối cùng. Trước khi tiến hành áp dụng thuốc diệt côn
trùng, hãy luôn tham khảo danh sách các chất diệt côn trùng bị cấm và giảm thiểu rủi ro trong Phụ lục 7 của Tiêu chuẩn
2020 của Rainforest Alliance.
Mức ngưỡng: Mỗi bụi cây bị nhiễm bệnh cần được xử lý riêng lẻ.

Bệnh màu hồng (Corticium
salmonicolor) đóng vảy trên cành chết
khô
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THÔNG TIN BỔ SUNG VỀ CÁC BỆNH RỄ
Thông tin sơ cấp
1. Bệnh thối gốc Than (Ustulina zonata)
2. Bệnh thối rễ Đỏ (Poria hypolateritia)
3. Bệnh thối rễ Nâu (Fomes lamaensis / noxius)
4. Bệnh thối rễ Terry (Hypoxylon asarcodes)
5. Bệnh thối rễ Tím (Helicobasidum compactum Boedijn)
6. Bệnh thối rễ Đen (Rosellinia arcuate)
7. Cây cối xay (Armillaria mellea) ở Châu Phi. Nhổ hết rễ của những bụi cây bị bệnh và bỏ rễ con
trong túi mang ra khỏi ruộng và đốt. Đảm bảo rằng khi chuẩn bị đất để trồng, tất cả rễ cây / cây bụi bị
chặt bỏ đều được nhổ ra khỏi mặt đất và đem đi đốt /làmcủi. Những cây bị chặt bỏ phải được khoanh
vỏ để đảm bảo rằng nguồn dự trữ tinh bột của chúng bị cạn kiệt vì khi đó nấm không thể sống lâu
trên bất kỳ rễ con nào do nhầm lẫn.
Thông tin thứ cấp
1. Bệnh thối rễ Violet (sphaerostilbe repens)
2. Bệnh cháy lá Thorny (Aglaospora.sp)
Nguồn tài liệu
Ứng dụng Rainforest Alliance về thuốc trừ sâu và các lựa chọn thay thế:
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.ipmcoalition.pesticidealternatives
https://apps.apple.com/app/id1461460997#?platform=iphone
Các tài liệu tham khảo
Danh sách sâu và bệnh hại chè ở Ấn Độ có thể được tìm thấy tại đây:
http://www.upasitearesearch.org/pests-and-diseases/
Có thể tìm thấy hướng dẫn AESA toàn diện cho người trồng chè tại đây:
https://niphm.gov.in/IPMPackages/Tea.pdf
Der Tropenlandwirt (Tạp chí Nông nghiệp ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới) 101 (tháng 4 năm 2000)
trang 13-38 cung cấp mô tả về nhiều yếu tố dẫn đến bệnh tật và sự xâm nhập của sâu bệnh.
Ảnh được chụp bởi:
Mick Talbot [CC BY 2.0], qua Wikimedia Commons
Keith, l., Ko, W.H và Sato D.M. 2006. Hướng dẫn xác định bệnh hại chè (Camellia sinensis). Bệnh cây, 33, pp-1-4.
Ravi Pujari
Tổng cục Kiểm dịch và Lưu trữ thuốc bảo vệ thực vật; N. H. IV, Faridabad, Haryana
Viện quản lý sức khỏe thực vật quốc gia; Rajendranagar, Hyderabad, Telaangana
Vụ nông nghiệp và hợp tác; Bộ nông nghiệp chính phủ Ấn Độ
https://www.revolvy.com/page/Corticium
J. Erikss. & Hjortstam
Nagesh, I. Đại học Khoa học Làm vườn, Đại học Làm vườn Bagalkot
Biswapriya Misra, Đại học Sains Malaysia
Trung tâm học tập điện tử, Đại học Nông nghiệp Kerala, Cổng thông tin công nghệ nông nghiệp KAU
Kohler F, Pellegrin F, Jackson G, McKenzie E (1997) Bệnh hại cây trồng ở các quốc đảo Thái Bình Dương. Ủy ban Nam Thái Bình Dương. Pirie Printers Pty Limited,
Canberra, Úc.
Giáo sư Tiến sĩ S A Samad, Khoa Vi sinh và Công nghệ Sinh học, GNIPST, Calcutta, Ấn Độ
Jürgen Kranz - http://ecoport.org/ep?SearchType=pdb&PdbID=20164, EcoPort
Shutterstock, Leong9655, Malaysia
http://eagri.org, Đại học Nông nghiệp Tamil Nadu
Ryan Brookes, http://insecta.pro
Cổng thông tin Agritech: Bảo vệ cây trồng, Đại học Nông nghiệp Tamil Nadu (TNAU)
Quận Kyoto qua Ricardo Caicedo
Bettman, https://www.inaturalist.org/taxa/124755-Endromidae
Ảnh về Takashi Shinkai, Minden
Nan Jiang, Dayong Xue, Hongxiang Han - Đánh giá về Biston Leach, 1815
Satyajit Sarkar, S. E. Kabir, Khoa Khoa học Trà, Đại học Bắc Bengal
www.vikaspedia.gov.in
S. Bambara
Ravi Pujari
Mendel và cộng sự, 2012a; Rabaglia và cộng sự. Năm 2006; Phòng thí nghiệm UCR_Eskalen. Ven sông
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HƯỚNG DẪN CỤ THỂ CHO CÂY CA CAO
Tuyên bố từ chối trách nhiệm
Hướng dẫn IPM cụ thể cho cây trồng này không có ý định bao gồm tất cả các loài gây hại có thể xảy
ra trên mỗi cây trồng. Mục đích là trình bày các loại sâu / bệnh phổ biến nhất ảnh hưởng đến một số
loại cây trồng ở một số vùng trên toàn thế giới.
Thông tin chung

Các Khuyến nghị cho cây Cacao (Theobroma cacao)
Lựa chọn địa điểm thích hợp
cho cây trồng

Điều kiện
sinh trưởng

độ cao
nhiệt độ

lượng mưa
độ ẩm

Lựa chọn giống và vật liệu
cây trồng phù hợp với địa
điểm

Duy trì sức khỏe và độ phì
nhiêu của đất

Trồng ca cao thành công đòi hỏi phải có đáng tin cậy lượng mưa
quanh năm, nếu không sẽ cần phải tưới. Ca cao thường được trồng
trong rừng còn sót lại, trồng dưới tán cây che bóng hoặc trồng xen
với các loại cây thương phẩm khác để ca cao có đủ bóng râm và
chắn gió, đặc biệt trong 5 năm đầu phát triển.
<1200 m trên mực nước biển
Nhiệt độ: Ngoài lượng mưa, đây là một trong những yếu tố khí hậu
quan trọng nhất đối với sự sinh trưởng và phát triển của ca cao.
Nhiệt độ trung bình hàng ngày tối ưu: 24 ° C.
tối thiểu 15 ° C; tối đa 35 ° C, nhưng dao động làm giảm năng suất.
1500 - 2000 mm hàng năm phân bố đều. Các đợt khô hạn
(<100mm / tháng) không quá 3 tháng. Nếu không thì việc tưới nước
là cần thiết.
Nên ưu tiên chọn các giống / giống lai có khả năng chịu hạn và chịu
bệnh và được cơ quan có thẩm quyền địa phương hoặc quốc gia
phê duyệt nếu có thể như UF-18 (do Hội đồng Công nghiệp Giống
cây trồng Quốc gia ở Philippines phát hành).
Sử dụng chất trồng tốt và khỏe mạnh, cũng như cây con khỏe
mạnh, cứng cáp từ các vườn ươm chính hãng hoặc có uy tín được
chứng nhận. Cây con, cây chiết hoặc cây ghép được 4-6 tháng
tuổi.
Nên sử dụng các giống sạch bệnh, năng suất cao, chịu hạn và
kháng bệnh đã được cơ quan có thẩm quyền của địa phương hoặc
quốc gia phê duyệt.
Vì cây ca cao có rễ dài đâm sâu tới 1,5m, đất tơi xốp, không có
xơ cứng là cần thiết để đảm bảo trồng cây ca cao thành công.
Độ pH lý tưởng là 6,5 - 7,0.
Cứ với 1 tấn hạt cacao khô được thu hoạch, cần phải bón 25 kg
N, 4 -10 kg P, 40 - 60 kg K, 8 - 11kg Mg và 5 - 9kg Ca cho mỗi ha.
(Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo tài liệu Hướng dẫn về đất.)
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Duy trì mức chất hữu cơ
(SOM) trong đất đầy đủ

Duy trì nhiệt độ và độ ẩm của
đất

Duy trì mức độ bóng mát
thích hợp

Những sâu bệnh hại ca cao
quan trọng theo vùng

Cây ca cao nhạy cảm với hạn hán cũng như ngập úng do đó cần
phải có hàm lượng chất hữu (SOM) cơ trong đất cao (> 3%). hàm
lượng chất hữu (SOM) đầy đủ đảm bảo thoát nước tốt cũng như
giữ nước và duy trì được mức độ vi sinh vật có lợi. Vì cacao
thường được trồng trên đất rừng đã bị chặt phá trước đây nên
mức hàm lượng chất hữu (SOM) thường giảm nhanh chóng nếu
không được bổ sung thông qua việc bổ sung thường xuyên phân
động vật, phân trộn hoặc lớp phủ. Các loại cây che phủ thích hợp
cũng có thể được sử dụng, nếu như vật liệu hữu cơ vẫn còn
được dùng làm lớp che phủ trong trang trại.
Tạo môi trường vi khí hậu trong đồn điền thuận lợi cho ca cao và
không thuận lợi cho sâu bệnh có thể là một yếu tố ngăn ngừa quan
trọng hoặc ít nhất là làm giảm mức độ nghiêm trọng của các đợt
bùng phát dịch bệnh. Điều này đặc biệt quan trọng trong mùa khô
và nóng bất thường, có thể xảy ra thường xuyên hơn do biến đổi
khí hậu. Điều này có thể đạt được với mức độ bóng râm thích hợp,
nhưng cũng có thể thông qua lớp phủ đất dưới dạng lớp phủ hoặc
cây che bóng (trong 5 năm đầu tiên). Lớp phủ được giữ xa phần
gốc của cây để giảm nguy cơ bệnh tật cho cây. Lớp phủ cần được
tạo lại vào cuối mỗi mùa mưa.
Bóng mát bảo vệ cây ca cao non khỏi bị khô hạn và tiếp xúc với
ánh nắng mặt trời. Đa dạng hóa cây trồng và cung cấp Độ che nắng
từ 30% - 50% là những thực hành được khuyến khích. Mức độ che
bóng có thể cao tới 70% đối với ca cao non, khi cây ca cao lớn lên
và bắt đầu tự che bóng, số lượng cây che bóng khác có thể giảm
dần. Tuy nhiên, các mô hình nông lâm kết hợp cung cấp nhiều lớp
bóng râm khác nhau có thể có lợi cho đa dạng sinh học hơn và một
vi khí hậu thuận lợi.
Tây Phi: Vỏ đen (chủ yếu là Phytophthora megakarya),
Virus gây sưng phồng chồi ca cao (Badnavirus), Mirids
(Sahlbergella singularis và Distantiella theobroma)
Nam Mỹ: Chổi phù thủy (lan đến tận Panama) (Moniliophthora
perniciosa), bệnh thối quả Moniliophthora (trừ Brazil)
(Moniliophthora roeri), Vỏ đen (chủ yếu là Phytophthora
palmivora, P. capsici), Mirids
Mesoamerica: Bệnh thối vỏ Moniliophthora (Moniliophthora
roreri), Vỏ đen (Phytophthora palmivora), Mirids
Đông Nam Á: Sâu vẽ bùa (Oncobasidium theobromae), Sâu đục
quả ca cao (Conopomorpha cramerella), Sâu vẽ bùa (Helopeltis
spp.)13

Ứng dụng di động miễn phí "HabitApp" giúp bạn đọc được ngay lập tức các thông tin về các lớp che
bóng cho cây ca cao. Những thông tin này có thể được tải xuống thông qua liên kết sau: HabitApp Apps on Google Play

13

Nguồn: ICCO (2015), http://www.icco.org/about-cocoa/pest-a-diseases.html.
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CÁC BỆNH PHỔ BIẾN Ở CÂY CA CAO
Chính:
Loại sâu hại

Các giai đoạn sinh trưởng của sâu hại gây thiệt hại
Các giai đoạn sinh trưởng của sâu hại KHÔNG gây thiệt hại

Trứng

Thời gian tồn tại (phụ thuộc vào
loài và điều kiện môi trường)
5-26 ngày

Nhộng

10-30 ngày

Nhộng non thường tập trung lại thành nhóm

Đa dạng

Di động, thường là ở cây ký chủ cụ thể nhưng cũng ẩn trong các kẽ hở
của vỏ cây và các bộ phận khác cùa cây, v.v.

Giai đoạn

Bọ xít muỗi (Thông tin
chung)

Trưởng thành

Bọ xít muỗi (Helopeltis antonii)

Môi trường sống
Bám vào mô thực vật của cây ký chủ

Tổn thương do bọ xistg muỗi gây ra

Bọ xít muỗi (Helopeltis antonii)
Côn trùng màu nâu đỏ,mảnh mai, dài <10 mm với râu dài gần gấp đôi cơ thể
•
•
•
•

Triệu chứng: Vỏ quả bị nhiễm bệnh phát triển thành các đốm tròn ngậm nước do bị tổn thương nhiều lần. Những vết thủng này sau đó chuyển sang màu
đen. Vỏ quả bị biến dạng và có sẹo.
Thiệt hại: Trứng xâm nhập vào mô mềm gần ngọn của chồi hoa hoặc chồi sinh dưỡng cũng như quả đang phát triển. Vết chích xuất hiện như một vết
thương đổi màu. Nhiễm sâu bệnh nặng dẫn đến quả bị dị tật ở vỏ và rụng sớm. Các mầm bệnh thứ cấp có thể xâm nhập qua các mô cây bị hư hỏng. Quả
rụng thu hút sâu bệnh.
Điều kiện thuận lợi : Mùa mưa hay mưa thất thường dẫn đến trổ chồi non. Các quần thể bọ xít muỗi thường được hình thành trong mùa nắng, có độ ẩm
cao. Nhiệt độ> 28ºC.
Phòng ngừa: Theo dõi thường xuyên khi các cuộc tấn công đột ngột của bọ xít muỗi . Bảo tồn lượng lớn thiên địch như kiến vàng. Không trồng xen các cây
ký chủ thay thế như điều, chè, khoai lang, ổi, bông và xoài. Duy trì quản lý trang trại tốt thông qua các thực hành cắt tỉa, làm cỏ và che nắng.
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•
•
•

Kiểm soát sinh học: ký sinh trùng: Telenomus ssp, Chaetostricha sp, Erythmelus helopeltidis. động vật ăn thịt: Panthous bimaculatus, Sycanus collaris,
Rihirbus trochantericus luteous, Chrysoperla sp; entomopathogen: Beauveria bassiana
Kiểm soát hóa chất: Chỉ sử dụng thuốc trừ sâu tổng hợp được địa phương phê duyệt như là biện pháp cuối cùng. Trước khi tiến hành áp dụng thuốc diệt
côn trùng, hãy luôn tham khảo danh sách các chất diệt côn trùng bị cấm và giảm thiểu rủi ro trong Phụ lục 7 của Tiêu chuẩn 2020 của Rainforest Alliance.
Mức ngưỡng: Mức thiệt hại từ 1- 5%

Sahlbergella singularis

Distantiella Theobroma
Bệnh chết ngược trên một cây non do bọ mirid phá hoại.

Bọ mirid ca cao (Sahlbergella singularis) hoặc (Distantiella theobroma)
•
•
•
•
•

•

Triệu chứng: Nhộng bọ mirid và con trưởng thành chọc thủng bề mặt thân, cành và vỏ ca cao để hút nhựa cây, gây hoại tử các vết bệnh.
Thiệt hại: có thể làm chết các lá và cành cuối, gây chết cây. Toàn bộ cây non có thể chết. Mirids là vật trung gian truyền bệnh nhiễm nấm (Calonectria
hardiuscula, v.v.) có thể gây chết cây ca cao.
Ưa thích những cây được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, những cây mang lá, chồi và vỏ quả tươi đầu tiên. Các quần thể thường hình thành trong những
mùa nắng có độ ẩm cao. Nhiệt độ> 28ºC.
Phòng trừ: Nên thiết kế bóng râm để đạt được sự cân bằng giữa kiểm soát cây cối, ra hoa và quản lý vỏ đen. Không nên được sử dụng các cây ký chủ thay
thế làm cây che bóng trong các trang trại ca cao. Thời điểm của các biện pháp can thiệp là chìa khóa để kiểm soát thành công. Thu thập thông tin dự báo từ
các nhóm nông dân hoặc cán bộ khuyến nông. Các quần thể thường bắt đầu hình thành từ tháng 6 và việc dò tìm / giám sát sẽ phải bắt đầu sau đó.
Một số dòng vô tính mới dường như ít hấp dẫn hơn đối với bọ mirid. Ví dụ, ở Ghana, các giống lai (thường được gọi là hỗn hợp) từ các vườn giống được
COCOBOD ủy quyền, các giống lai được biết là có khả năng chống chịu tốt . CIRAD đã xác định được một số kiểu gen kháng thuốc từ Guyana thuộc Pháp.
Khi chim sơn ca đẻ trứng trong vỏ thân cây hoặc bên trong vỏ quả, việc quét vôi lên thân cây để che các kẽ hở và thu gom tất cả vỏ trấu có thể giúp giảm tỷ
lệ nhiễm bệnh.
Kiểm soát sinh học: Kiến đen (Dolichoderus thoracicus) đã được sử dụng ở một số trang trại như một biện pháp kiểm soát. Duy trì các đàn kiến vàng
(Oecophylla longinoda) dồi dào trong trang trại
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•

•

Kiểm soát hóa chất: Việc kháng thuốc diệt côn trùng thường được sử dụng ngày càng trở thành một vấn đề trong việc kiểm soát bọ mirid. Do đó, việc sử
dụng thuốc trừ sâu tổng hợp được địa phương phê duyệt chỉ là biện pháp cuối cùng. Trước khi tiến hành áp dụng thuốc diệt côn trùng, hãy luôn tham khảo
danh sách các chất diệt côn trùng bị cấm và giảm thiểu rủi ro trong Phụ lục 7 của Tiêu chuẩn 2020 của Rainforest Alliance. Phun thuốc hiệu quả nhất từ
tháng 9 đến tháng 5.
Mức ngưỡng: Có thể sử dụng bẫy keo dính và bẫy pheromone để theo dõi. 1 - 4 con bọ xít trên mỗi cây
Bọ xít (Bathycoelia thalassina)
Dùng vòi dài để xuyên qua vỏ quả, hút các chất bên trong hạt.
•
•
•
•
•

Bọ xít (Bathycoelia thalassina) trên quả ca
cao bị mirid gây hại.

•
•

Triệu chứng: Bọ xít không để lại vết ăn trên vỏ quả nhưng làm vỏ quả chín sớm. Vỏ quả chuyển sang màu vàng, các
vân bị biến dạng.
Thiệt hại: Mất vỏ làm giảm năng suất. Cũng tấn công chồi non và đọt mới.
Phòng trừ: Duy trì đủ bóng râm và độ tán. Nếu bọ xít là dịch hại chính trong khu vực, tránh sử dụng các cây ký chủ thay
thế như: xoài (Mangifera indica), kola (Cola acuminata), và Citrus spp làm bóng mát. Loại bỏ chupon thường xuyên vì
chúng thu hút bọ xít và cũng được sử dụng làm nơi đẻ trứng.
Kiểm soát sinh học: Thả ong ký sinh (Hymenoptera) hoặc các loài ruồi Tachinid. Nghiên cứu về các loài bọ xít khác
cho thấy thành công với bẫy nhử mồi bằng pheromone đặt trên mặt đất.
Kiểm soát hóa chất: Pyrethroids được phun tại các khu vực bị nhiễm bệnh tại chỗ. Nếu không, hãy duy trì việc sử dụng
thuốc diệt côn trùng ở mức tối thiểu để duy trì các quần thể thiên địch khỏe mạnh. chỉ sử dụng thuốc trừ sâu tổng hợp
được địa phương phê duyệt như một biện pháp cuối cùng. Trước khi tiến hành áp dụng thuốc diệt côn trùng, hãy luôn
tham khảo danh sách các chất diệt côn trùng bị cấm và giảm thiểu rủi ro trong Phụ lục 7 của Tiêu chuẩn 2020 của
Rainforest Alliance.
Mức ngưỡng: 10% quả xanh non hoặc tổng số 25 con bọ xít trên 10 cây tiếp xúc với ánh nắng mặt trời .
Theo dõi mức cao điểm của quần thể bọ xít từ tháng 3 đến tháng 6 và tháng 8 đến tháng 9.

Quả ca cao non bị chín sớm do bọ xít
(Bathycoelia thalassina) phá hại.

Rệp sáp (Thông tin chung)

Giai đoạn
Trứng

Thời gian tồn tại (phụ thuộc
vào loài và điều kiện môi
trường)
1 tuần

Môi trường sống
Trong một túi dính trên nách của thân hoặc lá
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Nhộng
Trưởng
thành

Di động (di chuyển chậm)
Con đực di chuyển bằng cánh. Con cái nằm bất động ở chồi, nách lá
và gân giữa hoặc rễ.

1 - 2 tháng
Con cái chết sau khi đẻ trứng

Planococcus lilacinus

Paracoccus marginatus

Rastrococcus iceryoides

Rệp sáp (Planococcus lilacinus, Planococcus citri, Paracoccus marginatus, Drosicha mangiferae, Planococcoides jalensis,
và Rastrococcus iceryoides)
•
•
•
•
•
•
•
•

Triệu chứng: Rệp sáp cư trú trên các bộ phận mềm của cây cũng như vỏ quả trưởng thành, được bao phủ bởi các đốm trắng mịn.
Thiệt hại: Rệp sáp ăn vào gây héo lá . Véc tơ của virus gây bệnh sưng phồng ca cao (CSSV) và các bệnh do virus khác.
Điều kiện thuận lợi: Sự hiện diện của kiến Philidris, điều kiện nóng và khô, bón quá nhiều nitơ.
Phòng chống: Kiểm soát kiến. Ngăn kiến Philidris bò lên cây bằng cách đặt một dải băng dính quanh thân cây. Điều này sẽ giúp các thiên địch (ong ký sinh
và bọ cánh cứng). Các loài chim đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm quần thể rệp sáp.
Kiểm soát sinh học: Kiểm soát tốt nhất là bọ rùa Crytolaemus montrouzieri săn mồi, có nhộng giống rệp sáp. Tỷ lệ thả khuyến cáo: 5 con bọ rùa/ cây ca cao
nhiễm bệnh. Ở Ấn Độ, sâu bướm Spalgis epeus, loài cũng giống rệp sáp, là loài ăn thịt rệp sáp phổ biến nhất. Những sinh vật ăn thịt giống rệp sáp có thể
được phân biệt với con mồi bằng khả năng di chuyển cao của chúng trong khi rệp sáp thì bất động.
Kiểm soát hóa chất: Cây xà phòng Ấn Độ (Sapindus Mukorossi hay còn gọi là Indian Soapberry) những loại hạt này ngâm trong 48 giờ tạo ra xà phòng
cũng có đặc tính diệt côn trùng. Vì vậy, điều này kết hợp với Neem / Pongamia pinatta có tác dụng tốt đối với côn trùng và rệp sáp.
Chỉ sử dụng thuốc trừ sâu tổng hợp được địa phương phê duyệt là biện pháp cuối cùng. Trước khi tiến hành áp dụng thuốc diệt côn trùng, hãy luôn tham
khảo danh sách các chất diệt côn trùng bị cấm và giảm thiểu rủi ro trong Phụ lục 7 của Tiêu chuẩn 2020 của Rainforest Alliance.
Mức ngưỡng: Các cây bị nhiễm bệnh có thể được xử lý riêng lẻ bằng các ứng dụng tại chỗ. Nên phun thuốc nếu 5% số cây bị ảnh hưởng ở giai đoạn đậu
trái.

Trứng

Thời gian tồn tại (phụ thuộc vào
loài và điều kiện môi trường)
7 - 70 ngày

Nhộng

< 2 tháng

Giai đoạn
Bọ rầy và cào cào
(Thông tin chung)

Môi trường sống
Cào cào: đất, rầy: gân giữa lá
Di động, kiếm ăn trong khi bám trên cây chủ yếu vào buổi tối

67
SA-G-SD-9-V1VN

Trưởng thành < 5 tháng
Bọ rầy Flatid một số loài Flatidae spp.
Dịch hại nghiêm trọng ở Châu Á và khu vực Thái Bình Dương.
•
•
•
Nhộng bọ rầy Flatid
(Melormenis basalis)

•
•
•

•

Thiệt hại: Nhộng và con trưởng thành hút nhựa cây từ hoa, chồi non và vỏ quả. Chúng tiết ra mật dạng sương dẫn đến sự
phát triển của nấm mốc trên lá và vỏ quả. Chúng cũng có thể là vật trung gian truyền bệnh và vi rút.
Điều kiện thuận lợi: các kiểu mưa / hạn hán đảo ngược. Quần thể hình thành trong những mùa ít nắng.
Phòng trừ: Cây trồng trong bóng râm ít gặp vấn đề về rầy hơn. Phủ lớp phủ cải thiện vi khí hậu và cũng làm giảm số lượng
bọ rầy.
Kiểm soát cơ học: Sử dụng các vòi phun có áp suất nước nhẹ
Kiểm soát sinh học: Bọ rùa, bọ ngựa, bọ ngựa cầu nguyện. Thuốc xịt Verticillium lecanii (2 gm / lít).
Kiểm soát bằng hóa chất: Bình xịt Pyrethrum, dầu Neem hoặc hỗn hợp tinh dầu bạc hà và long não. Chỉ sử dụng thuốc trừ
sâu tổng hợp được địa phương phê duyệt như là biện pháp cuối cùng. Trước khi tiến hành áp dụng thuốc diệt côn trùng,
hãy luôn tham khảo danh sách các chất diệt côn trùng bị cấm và giảm thiểu rủi ro trong Phụ lục 7 của Tiêu chuẩn 2020 của
Rainforest Alliance.
Mức ngưỡng: 5% số cây bị bệnh ở giai đoạn đậu trái.

Bọ rầy Flatid trưởng thành (Metcalfa
pruinosa)
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Thời gian tồn tại (phụ thuộc
vào loài và điều kiện môi
trường)

Giai
doạn
Rầy mềm (Bọ chét)

Môi trường sống

Trứng
Nhộng
Trưởng
thành

Vòng đời 10-14 ngày

Toxoptera aurantii trên lá non và hoa

Mặt dưới lá, chồi non, cành xanh

Aphis gossypii ở mặt dưới của lá

Rầy mềm (Toxoptera aurantii và Aphis gossypii)
•
•
•
•
•
•
•
•

Triệu chứng: Rầy hình thành từng đàn ở mặt dưới của lá mềm, thân mọng nước, nụ hoa và các rãnh nhỏ.
Gây hại: Nhộng và con trưởng thành chọc thủng mô lá và hút nhựa cây. Cây sinh trưởng còi cọc. Vectơ vi rút. Rụng hoa sớm và xoăn lá.
Thường xảy ra vào mùa hè nóng nực và sau mùa mưa. Ưa thích các cây căng thẳng, môi trường thiếu loài ăn thịt tự nhiên.
Phòng ngừa: Cải thiện quản lý trang trải để tránh căng thẳng cho cây trồng, đặc biệt là vi khí hậu và mức độ Chất hữu cơ trong đất (SOM) để đảm bảo cung
cấp đủ chất dinh dưỡng và nước cho cây. Cung cấp các khu vực có cây ký chủ ra hoa để thu hút các quần thể sinh vật ăn thịt về lâu dài.
Kiểm soát cơ học: Nếu quần thể rầy chỉ giới hạn ở một vài lá hoặc chồi thì có thể cắt bỏ vết nhiễm để kiểm soát; cây cứng cáp có thể phun tia nước mạnh
để đuổi rầy ra khỏi lá
Kiểm soát sinh học: Bọ cánh cứng, bọ rùa, bọ xít hút mật, bọ săn mồi, ruồi bay, ong bắp cày ký sinh, cũng như nấm Metarhizium anisopliae hoặc
Entomophtorales ssp
Kiểm soát hóa chất: Xịt dầu-xà phòng hoặc dầu neem. Chỉ sử dụng thuốc trừ sâu tổng hợp được địa phương phê duyệt như là biện pháp cuối cùng.
Mức ngưỡng: 20% số cây bị nhiễm.
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Trứng

Thời gian tồn tại (phụ thuộc
vào loài và điều kiện môi
trường)
1 - 3 tuần

Ấu trùng

3 - 4 tuần

Kiếm ăn trên hoặc trong mô của cây ký chủ

Nhộng
Trưởng
thành

12 tuần

Treo trên cây ký chủ hoặc cuộn lại thành lá. Một số nhộng ẩn nấp trong đất.

<1 tháng

Có cánh di động

Giai
doạn

Bướm đêm và bướm
(Thông tin chung)

Sâu bướm lông làm rụng lá

Pericallia ricini trưởng thành

Môi trường sống
Trên bề mặt hoặc bám vào cây ký chủ

Sâu bướm lông điển hình (Eupterote Testacea)

Sâu bướm (Lymantriya sp., Euproctis sp., Dasychira sp. Pericallia ricini, Spilosoma Obqua, Metanastria hyrtaca, Hyposidra talaca, Parasa lepida
•
•
•
•
•
•

•

Thiệt hại: hại lá nghiêm trọng trên cây con và cây non. Lá xương
Ưa chuộng thời tiết mùa khô / chế độ mưa đảo ngược.
Phòng ngừa: Duy trì mức độ đa dạng sinh học cao để cung cấp nguồn thức ăn thay thế cho sâu bướm cũng như số lượng cao các loài thiên địch. Kiểm tra
cây thường xuyên và loại bỏ các nguy cơ ban đầu trước khi thiệt hại vượt qua tầm tay.
Kiểm soát sinh học: Entomopathogenic bacterium Bacillus thuringensis (Bt); bọ ăn thịt như Macrolophus pygmaeus hoặc Nesidiocoris tenuis; ong bắp cày
ký sinh (Trichogramma ssp)
Kiểm soát hóa chất: Dầu Neem hoặc các sản phẩm Pyrethrum. Trong trường hợp xấu nhất: phun acephate @ 2g / lít qua lá chỉ nhắm vào phần bị nhiễm
bệnh của cây.
Cảnh báo: loại thuốc trừ sâu này nằm trong danh sách giảm thiểu rủi ro của RA và cần được sử dụng trong chương trình IPM và tuân theo các biện pháp
giảm thiểu rủi ro như được giải thích trong Phụ lục 7. Chỉ sử dụng thuốc trừ sâu tổng hợp được địa phương phê duyệt như là biện pháp cuối cùng. Trước khi
tiến hành áp dụng thuốc diệt côn trùng, hãy luôn tham khảo danh sách các chất diệt côn trùng bị cấm và giảm thiểu rủi ro trong Phụ lục 7 của Tiêu chuẩn
2020 của Rainforest Alliance.
Mức ngưỡng: 10% số cây bị ảnh hưởng
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Bướm đêm CPB ngụy trang (Conopomorpha crammerella) bên
dưới cành ngang

Thiệt hại bên trong do CPB (Conopomorpha cramerella)
Tổn thương do CPB (Characoma stictigrapta)

Sâu đục quả / CPB ca cao (CharacomaUCTa, Conopomorpha cramerella)
Sâu đục quả là loài gây hại nghiêm trọng đối với ca cao. Characoma stictigrapta có ở Tây Phi.
•
•
•
•
•
•
•

Thiệt hại: Sâu đục quả tấn công vỏ quả ở tất cả các giai đoạn trưởng thành. Vỏ bị nhiễm bệnh chín không đều và non. Ấu trùng sâu đục quả đục lỗ đủ mọi
kích cỡ trên thành quả, tạo ra một khối tơ kết dính với nhau bằng sợi tơ ở lối vào của lỗ. Nếu sự xâm nhập xảy ra trong giai đoạn quả chưa trưởng thành
(Cherelle), quả sẽ héo. Sâu bệnh ở giai đoạn đầu dẫn đến vụ mùa bị thua lỗ nặng vì số lượng và chất lượng của hạt bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Điều kiện thuận lợi: đất thoát nước không tốt và quản lý trang trại không tốt.
Phòng ngừa: Điều chỉnh mức độ che bóng và cải thiện độ thoáng khí thông qua khoảng cách hợp lý hoặc phương pháp cắt tỉa thích hợp. Cải thiện hệ thống
thoát nước cho đất nếu cần thiết. Thu hoạch và loại bỏ quả bệnh hoàn toàn và thường xuyên.
Kiểm soát cơ học: Bọc quả trong túi giấy hoặc ống bọc polythene để tạo ra rào cản vật lý, ngăn rụng quả khi chúng dài 8 - 10cm.
Kiểm soát sinh học: Các loài kiến như Dolichoderus thoracicus và Oecophylla smaragdina; Nấm Beauvaria bassiana cũng đã được phát hiện nhiễm vào
ấu trùng và nhộng, gây ra tỷ lệ chết 100%. Việc sử dụng bẫy với pheromone tổng hợp hoặc sâu bướm đục quả cái có thể kiểm soát cuộc tấn công nếu bắt
đủ con đực, do đó làm gián đoạn chu kỳ sinh sản của chúng.
Kiểm soát hóa chất: Sâu đục quả (CPB) có thể được kiểm soát bằng một lượng tương đối nhỏ thuốc pyrethroid, được bôi ở mặt dưới của các nhánh thấp
hơn, giữ cho số lượng trong quần thể CPB ở dưới mức thiệt hại kinh tế. Tuy nhiên, điều này thường không hiệu quả về mặt kinh tế. Chỉ sử dụng thuốc trừ
sâu tổng hợp được địa phương phê duyệt là biện pháp cuối cùng.
Mức ngưỡng: Côn trùng thường không được kiểm soát ngoại trừ việc cải thiện vệ sinh và quản lý rừng trồng. Nếu có sẵn bẫy pheromone, mức ngưỡng có
thể được đặt là 10 con đực mỗi bẫy mỗi tuần.
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Ấu trùng của sâu đục thân ca cao (Eulophonotus Myrmeleon)
bên trong cành

Lỗ trên thân do sâu đục thân Ca cao (Eulophonotus Myrmeleon)
đào hang.

Sâu đục thân trưởng thành (Eulophonotus myrmeleon)

Sâu đục thân cây ca cao (Eulophonotus Myrmeleon) từng được coi là loài gây hại nhỏ nhưng ngày càng trở thành vấn đề nhức nhối ở Tây Phi.
•
•
•
•
•
•
•

Thiệt hại: Sâu non chui vào cây ca cao, gây hại khoảng 5% số cây. Việc phục hồi sau thiệt hại gần như là không thể. Thân có lỗ, đôi khi có vết lồi lõm ở gốc
cây hoặc mủ chảy ra từ lỗ. Việc đào hang làm biến màu thân và chồi. Hai đợt tấn công nghiêm trọng xảy ra trong mùa mưa với cao điểm vào tháng 6 và
tháng 12 / tháng 1.
Phòng bệnh: Theo dõi hàng tuần để ngăn ngừa dịch hại.
Theo dõi sâu trưởng thành xuất hiện vào tháng Tám và tháng Hai. Vệ sinh nghiêm ngặt. Khuyến khích quần thể chim gõ kiến.
Kiểm soát cơ học: Tỉa cành bị sâu bệnh. Nhổ bỏ những cây bị nhiễm bệnh nặng. Đề xuất trồng các hàng rào như các nhóm khoai môn dày đã. Hàng rào
cần phải rộng 15m và được thiết lập trước khi trồng mới. Cũng khuyến khích loại bỏ các cây ký chủ thay thế. Có thể hữu ích nếu cắm lỗ để ngăn bướm đêm
trưởng thành xuất hiện.
Kiểm soát sinh học: Thả ký sinh trùng như Bracon zeuzerae hoặc Glyptomorpha ssp. Nấm Beauveria bassiana có bán trên thị trường.
Kiểm soát hóa chất: Thuốc xịt không hiệu quả và không được khuyến khích.
Mức ngưỡng: Ngay khi quan sát thấy lỗ đục, cần phải hành động gấp, ngay cả trên từng cây riêng lẻ.
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Sâu đục quả có gai (Earias biplaga) tấn công cây ca cao trong số nhiều loại cây ký chủ khác.
•
•
•

Sâu đục quả có gai (Earias biplaga)

•
•
•

Phá hại: Sâu non ăn các ngọn đang phát triển của thân và các lá non mềm. Hoạt động ăn của sâu ngăn cản cây phát
triển đúng cách để hình thành tán.
Thích hợp với điều kiện ánh sáng có cường độ cao (không có bóng râm).
Phòng trừ: Trồng cây che bóng phát triển nhanh ở những trang trại mới trồng. Tăng tính đa dạng sinh học, vì sâu
đục quả thích cây ký chủ hoang dã và sẽ sử dụng chúng làm nguồn thức ăn thay vì ca cao. Trong một hệ sinh thái có
đa dạng sinh học cao hơn, số lượng thiên địch cũng tăng lên.
Kiểm soát sinh học: Entomopathogenic bacterium Bacillus thuringensis (Bt); bọ ăn thịt như Macrolophus pygmaeus
hoặc (Nesidiocoris tenui); ong bắp cày ký sinh (Trichogramma ssp)
Kiểm soát hóa chất: Không cần thiết. Các biện pháp kiểm soát sinh học là đủ.
Mức ngưỡng: 40% số cây bị ảnh hưởng.

Bướm đêm Earias biplaga trưởng thành
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Giai
doạn

Ruồi giấm
(Thông tin chung)

Thời gian tồn tại (phụ thuộc
vào loài và điều kiện môi
trường)
30 giờ

Môi trường sống

Bám vào vào mô trái cây
Trứng
Ấu
> 1 tuần
Đường hầm bên trong trái cây
trùng
6 ngày
Bên trong quả hoặc dưới đất
Nhộng
Trưởng
Ruồi có cánh di chuyển tìm kiếm cây ký chủ và bạn tình
thành
Ruồi giấm (Bactrocera dorsalis và Ceratitis capitata) ruồi nhỏ (dài 4 - 6mm) tấn công Cacao ở Kenya.
•
•
•
•

Ruồi giấm trưởng thành (Bactrocera
dorsalis)

•
•

Thiệt hại: do giòi phát triển bên trong vỏ quả sau khi ruồi trưởng thành đẻ trứng vào vỏ quả chín.
Nhiễm trùng thối thứ phát làm tăng mức độ thiệt hại.
Tình trạng tệ hơn bởi những trái bị nhiễm bệnh còn sót lại trên mặt đất nơi giòi phát triển và tái phá hoại cây trồng.
Nhiệt độ 20ºC - 30ºC.
Phòng ngừa: Theo dõi kỹ lưỡng và vệ sinh cây trồng. Thu gom và tiêu hủy tất cả các quả bị rụng và bị nhiễm bệnh để
tránh số lượng sâu bệnh tích tụ và cắt giảm các chu kỳ tái nhiễm. Giám sát mức ngưỡng thường được thực hiện với
bẫy mồi và được tính là số ruồi bắt được / tuần. Bọc vỏ quả ở giai đoạn đầu trong túi giấy hoặc bao polythene để tạo
rào cản vật lý, tránh cho quả rụng.
Kiểm soát sinh học: bẫy mồi
Mức ngưỡng: 4 con ruồi mỗi bẫy / tuần

Ruồi giấm trưởng thành (Ceratitis
capitata)
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Giai
doạn
Trứng
Bọ trĩ (Thông tin chung)

Nhộng

Thời gian tồn tại (phụ thuộc vào
loài và điều kiện môi trường)
7 ngày
3 tuần

Môi trường sống
Bám vào mô thực vật
Trước khi biến thành con trưởng thành, nhộng con trốn trong đất mà không cần
ăn
Mặt dưới của lá

Trưởng
<30 ngày
thành
Bọ trĩ (Heliothrips rubrocinctus, Heliothrips rubrocinctus) và Bọ trĩ băng đỏ (Heliothrips rubrocinctus)
•
•
•
•
•
Bọ trĩ dải đỏ (Selenothrips rubrocinctus)

•
•
•

Triệu chứng: Bọ trĩ tấn công các lá già, hoa và chồi non, phá hoại mô thực vật và hút nhựa cây. Các lá bị tấn công rụng
đi, để lại các chồi trơ trụi với một số lá non ở ngọn. Cây mất sức sống và lá bị héo.
Thiệt hại: Hoa bị phá hại làm cho quả khó hình thành. Ngay cả những sự xâm nhập hạn chế cục bộ cũng có thể gây ra
thiệt hại đáng kể. Vectơ vi rút.
Ưa thích thời tiết bị áp lực hạn hán. Nhiệt độ 25ºC - 30ºC, ẩm thấp, có phấn hoa.
Phòng trừ: Bảo tồn thiên địch.
Kiểm soát cơ học: Bẫy dính màu xanh (chỉ sử dụng trong thời kỳ cây nhiễm bệnh. Ngay khi bạn thấy không có dịch hại
nào bạn muốn kiểm soát, tốt nhất là loại bỏ bẫy để ngăn côn trùng mà bạn không muốn bắt bị mắc kẹt, có thể phá vỡ sự
cân bằng trong môi trường)
Kiểm soát sinh học: Bọ anthocorid rất quan trọng trong việc kiểm soát bọ trĩ một cách tự nhiên. Ve ăn thịt có thể được
sử dụng để kiểm soát bọ trĩ. chúng nên được thả vào đầu vụ mùa và thả nhiều lần trong mùa.
Kiểm soát hóa chất: có thể phun dầu làm vườn hoặc dung dịch dầu xà phòng để làm chết bọ trĩ.
Mức ngưỡng: 1-2 trên lá khi trời khô hạn và 2-3 khi mưa.

Bọ trĩ hại lá
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CÁC BỆNH THƯỜNG GẶP Ở CA CAO
Bệnh nấm có tầm quan trọng lớn đối với cả cây và vỏ, và mức độ nghiêm trọng của bệnh thường thay đổi tùy theo giống. Các chủng Botryodiplodia
theobromae, Oncobasidium Theobroma, và Moniliophthora spp có tầm quan trọng lớn. Một nhóm bệnh lớn khác là do tế bào sinh dục, vi sinh vật giống nấm,
như chủng Phytophtora spp.gây ra.
Nhiễm Phytophtora palmivora có thể dẫn đến các biểu hiện bệnh khác nhau. Trong giai đoạn vườn ươm, nó thường gây thối rễ dẫn đến chết cây, được gọi là
bệnh cháy lá cây con. Ở những cây trồng trưởng thành, nó dẫn đến bệnh thối đen vỏ quả. Tuy nhiên, các bệnh tương tự cũng được xếp vào loại bệnh thối
đen vỏ quả cũng có thể do một số loài Phytophtora khác gây ra. Ở Tây Phi và ở Trinitario cacao lai Phytophtora palmivora gây bệnh thối thân.
Bệnh cháy lá cây con (Phytophthora palmivora)
•
•
•
•
•
•

Thiệt hại: Vết bệnh có thể xuất hiện trên lá hoặc thân. Vết bệnh phát triển thành cháy lá hoàn toàn hoặc cháy đen
thân cây, nhanh chóng gây chết cây con. Bệnh nặng hơn trên cây con 1 - 4 tháng tuổi.
Điều kiện thuận lợi cho bệnh phát triển: tình trạng ngập úng và lượng mưa lớn.
Phòng trừ: Loại bỏ và tiêu hủy toàn bộ cây con bị nhiễm bệnh trong vườn ươm. Bệnh lây truyền từ đất và đất bị
nhiễm bệnh do đó không được tái sử dụng đất cũ để ươm cây hoặc ít nhất đất phải được khử trùng. Cung cấp đầy
đủ hệ thống thoát nước và tránh úng nước.
Kiểm soát sinh học: chưa có.
Kiểm soát bằng hóa chất: Phòng trừ đất khô bằng hỗn hợp Boocđô 1% hoặc oxyclorua đồng 2 -2,5%.
Mức ngưỡng: Cần có hành động ngay lập tức để cải thiện hệ thống thoát nước và loại bỏ cây con bị bệnh.

Bệnh cháy lá cây con (Phytophthora palmivora)
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Bệnh thối đen vỏ quả (Phytophthora palmivora) gây hại trên vỏ quả

Bệnh thối đen vỏ quả bên trong (bên trái) và nấm trắng bắt đầu bao phủ vỏ quả (bên phải

Bệnh thối vỏ đen (Phytophthora palmivora, P. megakarya và P. capsica)
bệnh nấm có thể do nhiều loại mầm bệnh gây ra
•

Thiệt hại: Vỏ quả có thể bị tấn công ở bất kỳ giai đoạn phát triển nào và các triệu chứng ban đầu là những đốm đen nhỏ, cứng trên bất kỳ bộ phận nào của
quả. Các mô bên trong, bao gồm cả hạt đậu, co lại để tạo thành vỏ xác, chuyển sang màu nâu sẫm. Cuối cùng quả có thể bị bao phủ bởi sự phát triển của
nấm trắng.

Các mô bên trong cũng như hạt đậu bị biến màu. Nếu hạt gần chín vào thời điểm vỏ bị nhiễm bệnh, chúng có thể không bị hư vì đã được tách khỏi vỏ.
P. palmivora gây mất năng suất toàn cầu từ 20-30% và cây chết 10% hàng năm,
P. megakarya là mầm bệnh quan trọng và hung hãn nhất ở Trung và Tây Phi. Nếu không được xử lý có thể gây mất năng suất toàn bộ cây trồng trong một mùa vụ
P. capsici phổ biến ở Trung và Nam Mỹ, gây thiệt hại đáng kể.
•
•
•
•

Thích hợp với điều kiện mưa nhiều hoặc độ ẩm cao, nắng không đủ và nhiệt độ dưới 21 ° C.Khoảng cách không thích hợp và độ thoáng khí thấp. Trong điều
kiện hoặc mùa khô, nấm tồn tại trong đệm hoa, vỏ xác (khô), vỏ quả và trong đất. Vỏ quả và các mô bị sâu bệnh khác tấn công rất dễ bị nhiễm bệnh.
Phòng ngừa: Thu hoạch thường xuyên và đầy đủ là chìa khóa để phòng ngừa bệnh này. Duy trì mức độ vệ sinh cao bằng cách định kỳ loại và vứt bỏ các vỏ
và mảnh vụn bị nhiễm bệnh. Cải thiện độ phì nhiêu của đất và phủ đủ lớp mùn.
Kiểm soát hóa học: Thuốc trừ nấm có chứa đồng thường xuyên từ đầu mùa mưa chính.
Mức ngưỡng: Yêu cầu làm vệ sinh ngay lập tức vườn cây khi các triệu chứng bệnh đầu tiên xuất hiện.
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Sự đổi màu tím có thể nhìn thấy sau khi tổn thương do bệnh thối, nứt thân gây ra
(Phytophthora palmivora) bị cạo sạch.

Tổn thương do bệnh thối, nứt thân gây ra

Bệnh thối nứt thân (Phytophthora palmivora)
•

•
•
•
•
•

Thiệt hại: Các vết lõm xuất hiện trên thân chính, cành hoa hoặc cành rẻ quạt. Bắt đầu là vết bệnh hình bầu dục hoặc hình tròn màu nâu xám trên vỏ ngoài,
chảy ra chất lỏng, tạo thành các lớp vỏ màu nâu gỉ. Các mô bên dưới vết bệnh bên ngoài có màu tím (thối). Nếu vết bệnh không được kiểm soát sẽ che phủ
hoàn toàn thân cây gây cản trở quá trình lưu thông nước trong mô cây, cuối cùng gây chết cây. Bệnh gây ra thiệt hại đáng kể ở Tây Phi và ở các giống lai
Trinitario.
Ưa chuộng điều kiện ẩm ướt, ẩm ướt và thoát nước không đủ. Vỏ cây bị tổn thương là nguyên nhân dẫn đến sự nhiễm trùng gỗ và sự phát triển của bệnh
thối, nứt thân.
Phòng ngừa: Tăng mức chất hữu cơ trong đất để cải thiện hệ thống thoát nước. Tránh các vết thương cho vỏ cây. Cắt và loại bỏ các cành héo.
Kiểm soát sinh học: chưa có.
Kiểm soát hóa chất: Có thể kiểm soát bệnh này trong giai đoạn đầu bằng cách cạo bỏ vỏ bị bệnh, sau đó băng vết thương bằng hỗn hợp Bordeaux hoặc bột
nhão đồng oxyclorua.
Mức ngưỡng: Cần phải làm vệ sinh ngay lập tức khi các triệu chứng đầu tiên xuất hiện.
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Bệnh chổi rồng (Moniliophthora perniciosa) là một trong những căn bệnh có sức tàn phá nặng nề và phổ biến ở Nam Mỹ, Caribe
và Panama.
•
•
•
Sự phát triển của nấm màu trắng trên các
gân giữa của lá bị chết do bệnh chổi
rồng (Moniliophthora perniciosa)

•

Thiệt hại: cây ca cao ra cành không đậu trái, lá kém hiệu quả. Vỏ quả bị méo và chín không đều. Sản lượng giảm mạnh.
Ưa chuộng độ ẩm cao (= 80%) và nhiệt độ từ 20 - 30ºC. Lây lan qua nước, gió, hạt giống, người lao động hoặc qua vật
liệu trồng bị nhiễm bệnh di chuyển giữa các trang trại.
Phòng trừ: Các giống / dòng vô tính có khả năng kháng bệnh, ví dụ: những cây có nguồn gốc từ cây bố mẹ Sca6. Việc
cắt tỉa mang lại khả năng kiểm soát tốt nhất bệnh chổi rồng. Loại bỏ hoàn toàn tất cả các bộ phận của cây bị nhiễm bệnh.
Cải thiện độ thoáng khí. CIRAD đã xác định được một số kiểu gen kháng thuốc từ Guiana thuộc Pháp.
Kiểm soát hóa chất: Thuốc diệt nấm. Chỉ sử dụng thuốc trừ sâu tổng hợp được địa phương phê duyệt như là biện pháp
cuối cùng. Trước khi tiến hành áp dụng thuốc diệt côn trùng, hãy luôn tham khảo danh sách các chất diệt côn trùng bị
cấm và giảm thiểu rủi ro trong Phụ lục 7 của Tiêu chuẩn 2020 của Rainforest Alliance.

Hạt cacao bên trong vỏ bị bệnh chổi
rồng phá hoại
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Bệnh thối vỏ than (Botryodiplodia theobromae)
•
•
•
•
•
•

Thiệt hại: Các đốm màu vàng nhạt phát triển ở bất kỳ vị trí nào trên bề mặt vỏ quả và lan nhanh sau đó chuyển sang màu
nâu sẫm. Toàn bộ vỏ bao gồm cả hạt chuyển sang màu đen. Hạt không phát triển đầy đủ và bị úng, thối nếu bị nhiễm
bệnh ở giai đoạn đầu.
Điều kiện thuận lợi : mùa khô, trên những cây đang bị căng thẳng. Bệnh được gây ra bởi vết thương trên vỏ quả do côn
trùng hoặc động vật gặm nhấm gây ra. Đây là bệnh điển hình ở các trang trại được quản lý kém.
Phòng ngừa: Kiểm soát côn trùng gây hại hoặc động vật gặm nhấm có thể gây thương tích cho vỏ quả. Cần cải thiện hệ
thống cây che bóng, quản lý đất cũng như vệ sinh đồng ruộng. Tăng khả năng giữ nước bằng cách bổ sung đủ lượng
chất hữu cơ (lớp phủ) để tránh tình trạng khô hạn.
Kiểm soát sinh học: chưa có
Kiểm soát bằng hóa chất: Phun hỗn hợp Boocđô 1%.
Mức ngưỡng: Việc quản lý trang trại cần được cải thiện ngay lập tức khi các triệu chứng đầu tiên xuất hiện.

Tổn thương do bệnh thối vỏ than gây ra
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Bệnh nấm thối vỏ / úng nước (Moniliophthora roreri)

•
•
•
•
•
•
Tổn thương do bệnh nấm thối vỏ gây ra

Thiệt hại: chỉ ảnh hưởng đến những quả xanh. Các đốm xuất hiện trên bề mặt của vỏ quả non, chuyển sang màu nâu và
nhanh chóng to ra để bao phủ toàn bộ bề mặt vỏ quả. Gây ra những tổn thất nghiêm trọng ở các vùng Tây Nam của Nam
Mỹ.
Điều kiện thuận lợi cho bệnh phát triển : những thời kỳ có lượng mưa lớn.
Phòng trừ: Chọn giống ra quả trong mùa khô. Loại bỏ những quả có biểu hiện bệnh.
Kiểm soát sinh học: chưa có.
Kiểm soát hóa học: sử dụng thuốc diệt nấm có chứa đồng sẽ giúp giảm tỷ lệ bệnh.
Mức ngưỡng: Khuyến cáo có hành động vệ sinh vườn cây ngay lập tức khi các triệu chứng đầu tiên xuất hiện để tránh
lây lan.

Tổn thương do bệnh nấm thối vỏ gây ra
cho hạt ca cao

Bệnh chết ngược (Oncobasidium theobroma) Bệnh nấm
•

•
•

•
•
•

Thiệt hại: Dấu hiệu đầu tiên của bệnh là màu vàng đặc trưng của một hoặc hai lá vào đợt thứ hai hoặc thứ ba sau khi
ngọn mọc. Các lá bị bệnh rụng trong vòng vài ngày sau chuyển sang màu vàng cùng với các lá khác trên chồi có các triệu
chứng tương tự. Khi tách chồi bị nhiễm bệnh ra theo chiều dọc luôn có một vệt màu nâu đặc trưng. Làm cho cây bị khô,
bắt đầu từ ngọn cành, thường dẫn đến chết cây.
Ưa thích điều kiện thời tiết khô ráo và gió thuận lợi làm phát tán bào tử.
Phòng trừ: Có thể kiểm soát bằng cách thường xuyên cắt tỉa đọt và loại bỏ các cành bị bệnh. Cắt tỉa phần bị nhiễm bệnh
khoảng 30cm bên dưới mô bị đổi màu để ngăn ngừa sự lây nhiễm tiếp tục lan ra. Không bố trí vườn ươm ca cao gần khu
vực bị bệnh và không nhận cây giống từ khu vực bị bệnh. Cây con cũng có thể được nuôi dưới lớp nhựa để ngăn ngừa
nhiễm trùng từ các trang trại gần đó.
Các giống kháng bệnh: như CCRP-1 đến CCRP-7 từ Ấn Độ.
Kiểm soát hóa chất: Không hiệu quả.
Mức ngưỡng: Các biện pháp vệ sinh cần được thực hiện ngay khi các triệu chứng đầu tiên xuất hiện.

Bệnh chết ngược (VSD)
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Bệnh sưng phồng chồi là một bệnh do vi rút từ rệp sáp truyền sang. Đó là vấn đề chỉ có ở Togo, Ghana, Cote d'Ivoire và Nigeria
•
•
•

•
•
•

Thiệt hại: Chồi hoặc thân sưng kèm theo gân lá đỏ, đặc biệt là ở các lá non có đốm lốm đốm giữa các gân lá màu lục. Vỏ
quả nhẵn và không có đốm, kích thước hạt giảm. Sự rụng lá liên tục có thể xảy ra và cuối cùng dẫn đến cây chết.
Điều kiện thuận lợi để bệnh phát triển: mức độ nhiễm rệp sáp cao. Vật chủ thay thế: một số loài cây như Ceiba
pentandra, Sterculia tragacantha, Adansonia digitate, Cola chlamydantha và Cola gigantia đã được chứng minh là vật chủ
thay thế của Bệnh sưng phồng chồi (CSSV) ở Ghana.
Phòng bệnh: Nếu phát hiện bệnh sớm, cần xử lý tại chỗ, loại bỏ và tiêu hủy cây nhiễm bệnh và cả những cây xung
quanh (cách cây nhiễm bệnh tối đa 5 m nếu <10 cây nhiễm bệnh và cách xa 15m nếu trên 100 cây nhiễm bệnh) để ngăn
chặn sự lây lan tiếp tục; Dựng hàng rào bằng cây không phải ký chủ (ví dụ như cọ dầu) ít nhất 10m để cách ly các trang
trại ca cao với nhau.
Kiểm soát rệp sáp.
Kiểm soát hóa chất: không có
Mức ngưỡng: Các biện pháp vệ sinh cần phải được tiến hành ngay lập tức khi các triệu chứng đầu tiên xuất hiện.

Bệnh sưng phồng chồi do Virus/CSSV

Bệnh héo vỏ quả non/ Cherelle: Rối loạn sinh lý
•
•
•
•
•
•

Thiệt hại: Quả non (Cherelles) chết đi và teo lại tới một mức độ nào đó, đây là một quá trình tự nhiên để tránh quá tải
nhưng có thể dẫn đến tổn thất đáng kể. Bệnh này cũng tạo ra nhiễm trùng thứ phát với bệnh thán thư.
Điều kiện thuận lợi: các yếu tố làm suy yếu cây như sâu bệnh hoặc dịch bệnh tấn công, độ phì của đất kém hoặc quản lý
trang trại không tốt.
Phòng trừ: Cải thiện độ phì của đất và hàm lượng chất hữu cơ trong đất. Duy trì mật độ trồng thích hợp hoặc tránh để
mật độ cây quá dày.
Kiểm soát sinh học: không có
Kiểm soát hóa chất: không có
Mức ngưỡng: Khi thấy các dấu hiệu của sự lây nhiễm cần nhanh chóng cải thiện việc quản lý độ phì của đất.

Bệnh héo vỏ quả non ( cherelle)
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Ảnh được chụp bởi:
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HƯỚNG DẪN CỤ THỂ CHO CÂY CHUỐI
Tuyên bố từ chối trách nhiệm
Hướng dẫn IPM cụ thể cho cây trồng này không có ý định bao gồm tất cả các loài gây hại có thể xảy
ra trên mỗi cây trồng. Mục đích là giới thiệu các loại sâu / bệnh phổ biến nhất ảnh hưởng đến một số
loại cây trồng ở một số vùng trên toàn thế giới.
Giới thiệu

Đối với các nước sản xuất và xuất khẩu, cây chuối (Musa AAA) có tầm quan trọng kinh tế hàng đầu.
Bên cạnh việc góp phần đảm bảo an ninh lương thực, trồng chuối còn là nguồn tạo ra việc làm và
nguồn thu ngoại tệ trực tiếp và gián tiếp. Tuy nhiên, sản xuất chuối có nhiều thách thức do đây là cây
trồng quảng canh với thời gian sản xuất dài ( Một trang trại trung bình hoạt động khoảng 25 năm) nên
dễ bị sâu bệnh tấn công. Trong số các loại sâu và bệnh hại có liên quan đến sản xuất chuối là nấm đen
(Mycosphaerella fijienses), côn trùng (các chi và loài tấn công đa dạng trên chùm, lá và thân rễ), cỏ dại
(các loài và chi thực vật đa dạng), nấm sau thu hoạch (Fusarium spp. , Colletotrichum spp.) Và bệnh
moko (Ralstonia solanacearum). Ngoài những điều trên, một mối đe dọa mới đã xuất hiện trong những
năm gần đây, đó là bệnh héo Fusarium (Fusarium oxysporum f.s. cubensi race 4), có thể tàn phá toàn
bộ trang trại.
Do hậu quả của những thiệt hại do dịch hại gây ra, Quản lý Dịch hại Tổng hợp (IPM) (Stephen và
Hansen, trích dẫn bởi Cubillo, 2013) được thiết lập vào năm 1959 như một chiến lược không thể thiếu
để giảm chi phí sản xuất và bảo vệ sức khỏe con người và môi trường. Chiến lược IPM đã được áp
dụng trong sản xuất chuối sau một loạt các cuộc khủng hoảng lịch sử về bảo vệ thực vật đối với cây
trồng, đặc trưng bởi sự phụ thuộc vào thuốc trừ sâu và các tác dụng không mong muốn của chúng,
chẳng hạn như sự gia tăng của sâu bệnh mới, sinh vật kháng thuốc, tăng chi phí và thiệt hại do dịch
hại gây ra.
Mục tiêu cuối cùng của chiến lược quản lý dịch hại tổng hợp là phát triển cây trồng khỏe mạnh, giảm
thiểu việc sử dụng thuốc trừ sâu.
Các khuyến cáo chung

Site selection for the crop

Điều kiện sinh
trưởng

Độ cao
Độ dốc
Nhiệt độ
Lượng mưa
Độ ẩm

Lựa chọn các giống thích hợp theo địa
điểm

Vĩ độ từ 0 đến 15º; Đất loại 1 và loại 2; 0-1% mặt phẳng
nghiêng; Sâu 1,20 m; đất mùn, mùn nhẹ, nhiều mùn - cát pha;
kết cấu mùn-bùn; pH 5,5-7,0; mực nước ngầm> 1,20 m; đất
không có đá; không có mối đe dọa lũ lụt.
Độ cao tối ưu từ 0-300 mét so với mực nước biển đối với chuối
ở vùng đất thấp. Cao từ 350 đến 1500 mét so với mực nước
biển đối với chuối trung du và cao nguyên.
Độ dốc tối ưu từ 0-1%
Từ 21 đến 30 ° C; có nghĩa là nhiệt độ tối ưu ở 25 C.
100-180 mm / tháng. Nếu lượng mưa ít hơn thì cần tưới bổ sung
50%, mặc dù đây không phải là một biến giới hạn.
Ba giống quan trọng nhất trong phân nhóm Cavendish (AAA)
trên toàn thế giới là: Grand Dwarf (Grand Dwarf bình thường,
Oaxacan, French) Williams và Valery.
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Các biện pháp kiểm soát xói mòn

1. Trồng trên mặt đất đã được san phẳng hoặc san phẳng mặt
đất khi chuẩn bị đất.
2. Giữ lớp phủ thực vật tự nhiên tốt (từ 50 đến 60%) mà không
ảnh hưởng đến sản xuất.
3. Duy trì mật độ dân số phù hợp theo giống và loại đất.
4. Giảm gánh nặng hóa chất cho cây trồng bằng cách giảm sử
dụng thuốc trừ sâu tổng hợp và tăng sử dụng thuốc trừ sâu sinh
học và thực vật.
5. Đặt các thiết bị đo độ lắng hoặc bùn cát ở cả khu vực canh
tác và dưới chân các kênh tiêu (kênh cấp 1, cấp 2 và cấp 3).
6. Thiết lập lớp phủ thực vật trong các kênh tiêu (trong toàn bộ
mạng lưới thoát nước) để ngăn chặn việc đắp kênh và xói lở
nền.
7. Trong các hoạt động sử dụng hệ thống tưới, chỉ tưới lớp
nước cần thiết cho cây trồng.

Duy trì sức khỏe và độ phì nhiêu của
đất

1. Sử dụng và bảo tồn chất hữu cơ; đây là nguồn cung cấp độ phì
nhiêu cho đất và cải thiện các đặc tính vật lý và hóa học của đất.
2. Giảm sử dụng phân bón tổng hợp (nếu sản xuất không bị ảnh
hưởng), đặc biệt là những loại phân bón là nguồn cung cấp nitơ.
3. Duy trì đầy đủ mạng lưới thoát nước để có khả năng thoáng
khí và thấm tốt cho đất.
4. Duy trì độ che phủ thực vật tốt trong khu vực trồng trọt.
5. Xác định nhu cầu bón bổ sung dinh dưỡng cho cây trồng, dựa
trên kết quả phân tích lá và đất.
6. Sử dụng chất điều hòa đất có chứa nguồn canxi (đá vôi dolomit,
đá thạch cao, silic) để cải thiện cấu trúc của đất.
7. Sử dụng đầy đủ và có trách nhiệm các hóa chất nông nghiệp
là điều cần thiết để duy trì sức khỏe tốt của đất.
1. Để lại tàn dư cây trồng trên đồng ruộng.
2. Giữ độ che phủ thực vật hợp lý trên đồng ruộng.
3. Duy trì mật độ cây trồng thích hợp.
4. Tận dụng những nguồn bổ sung cho các nguồn chất hữu cơ.
5. Thoát nước tốt.
6. Thiết lập độ che phủ thực vật trong các kênh tiêu (trong toàn
bộ mạng lưới thoát nước).
7. Duy trì độ ẩm thích hợp cho đất.
8. Áp dụng các chất điều hòa sinh học, chẳng hạn như tảo biển
và các loại khác.
9. Giảm sử dụng phân bón tổng hợp

Duy trì hàm lượng chất hữu cơ thích
hợp trong đất
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DỊCH HẠI PHỔ BIẾN TRÊN CÂY CHUỐI
Rệp sáp

Thông tin chung
Rệp sáp (vảy phấn), dạng vảy phấn hoặc dạng bông, là côn trùng thuộc bộ Hemiptera và họ Pseudococcidae. Nó được
coi là dịch hại kiểm dịch. Các loại rệp sáp chính liên quan đến chuối là: Planococcus citri Risso, Dysmicoccus brevipes
Cokerell, Pseudococcus jackbeardsleyi Gimpel và Miller, Pseudococcus elisae Borchsenius và Ferrisa virgata Cokerell
(Cubillo, 2013). Các loài đa dạng tham gia làm vật trung gian truyền bệnh của virus Banana Streak (BSV).
•

Các triệu chứng: sau đây là các triệu chứng do sự nhiễm bệnh của các cơ quan khác nhau: biến dạng chồi ngọn
và chồi nách; lá khô héo và rụng; quả nhỏ và bị biến dạng rụng do tác động của chất độc tiêm vào; và cuối cùng
một ký chủ bị nhiễm nặng có thể chết (Palma và cộng sự, 2019).

•

Thiệt hại: Rệp sáp được biết đến với tầm quan trọng về mặt thương mại, vì chúng có thể ảnh hưởng đến tất cả
các giai đoạn phát triển của cây trồng, gây mất mùa và trái cây khi mang xuất khẩu bị từ chối. Rệp sáp gây hại
trực tiếp cho cây, do chúng hút nhựa cây, cũng như gây hại gián tiếp do lượng đường (mật) bài tiết ra ngoài, thu
hút kiến và tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển trên lá và buồng. Có thể thấy rõ những thiệt hại do rệp sáp gây
ra là cây bị suy yếu và cũng có thể do lá bị biến màu kèm theo vết hoại tử dọc theo mép lá.

•

Điều kiện phát sinh: Những khoảng thời gian có lượng mưa cao trước đó (> 400 mm / tháng) rất thích hợp cho
sự phát triển của rệp sáp.
Phòng trừ:
o Phá hủy môi trường sống nơi côn trùng sinh sản và/hoặc phát triển các cây ký chủ thay thế 17; giảm độ
ẩm.
o Nếu được phép, trong quy trình sản xuất, bón lưu huỳnh ở gốc cây, mô phân sinh và chồi cho đến nút
thắt cà vạt ở cuống (một thực hành được áp dụng cho chuối hữu cơ ở Peru) (Pasapera 2013).
o Quản lý mật độ cây thích hợp, làm chối và tỉa lá (chu kỳ khi thích hợp).
o Tránh tích tụ tàn dư thực vật ở gốc cây chuối làm mất tác dụng của kiến và các đàn kiến khi chúng vận
chuyển rệp sáp.
o Loại bỏ các lá tiếp xúc với quả và tách thân ngầm ra khỏi thân giả
o Thực hiện thực hành bao gói tốt đối với với cụm hoa khép kín hoặc lá bắc mở.

Con cái trưởng thành
Pseudococcus elisae 14

•

Kiến liên quan đến rệp sáp hại
chuối (Pseudococcus elisae) 15

Trích dẫn từ Cubillo 2013
Nguồn: Trích dẫn từ Cubillo 2013
17 Đa dạng các họ: Aizoaceae, Arecaceae, Asclepiadaceae, Asteraceae, Boraginaceae, Cactaceae, Cannaceae, Chenopodiaceae, Convolvulaceae, Crassulaceae, Cruciferae, Euphorbiaceae, Lauraceae, Fabaceae, Liliaceae,
Malvaceae, Musaceae, Nyctaginaceae, Porteaceae , Verbenaceae (Williams và Granara-de-Willink, 1992; Ramos và Serna, 2004; Ben-Dov và cộng sự, 2013, trích dẫn bởi Palma và cộng sự, 2019). Ở các loài như: Acalypha setosa (lá đồng
Cuba), Cissus sicyoides (nho chúa), Physalis pubescens (cà chua vỏ, anh đào vỏ hoặc cà chua dâu), Piper tuberculatum (cord), Rivinia humilis (bồ câu), Urera elata (tầm ma) và Zingiber officinale (gừng) (Williams y Granara-de-Willink, 1992,
trích dẫn bởi Palma và cộng sự, 2019).
14
15
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o
o
o
o
o

Duy trì hệ thống thoát nước đầy đủ trong khu vực trang trại để tránh nước tạo thành vũng.
Tránh sử dụng các loại thuốc trừ sâu mọt và côn trùng làm ảnh hưởng đến thiên địch.
Quản lý hoặc kiểm soát tốt cỏ mọc dưới tán cây chuối, đặc biệt là Cyperacea (González & Cubillo, 2014).
Tránh bón thừa phân bón ni tơ hóa, khiến cây dễ mẫn cảm với sâu bệnh (Hernández et al., 2011).
Rệp sáp thường được kiến mang theo, do đó nên kiểm soát loài gây hại này, cũng như gấp lá chuối đúng
kỹ thuật sao cho kiến không tiếp cận được với nải chuối (Melendez, 2019).

rệp sáp chuối (Pseudococcus
elisae) và nấm mốc thối nhũn trong
nải chuối 16

16

•

Kiểm soát cơ học: Khi các nải chuối mới thu hoạch nhiễm sâu bệnh, cần rửa bằng áp lực nước để loại bỏ sâu bệnh ở phần đầu và phần cuối
của các nải chuối đã thu hoạch.

•

Kiểm soát sinh học: Đã xác định được nhiều loại thiên địch, chẳng hạn như ký sinh trùng đặc biệt từ họ Encyrtidae và sinh vật ăn thịt từ họ
Coccinellidae. Các loài thiên địch khác là nấm côn trùng, bọ xít và ve. Các loại ký sinh trùng cụ thể đối với rệp sáp là Anagyrus kamali Moursi và
Gyranusoidea indica Shafee (Hymenoptera: Encyrtidae) (Palma và cộng sự, 2019). Koppert, trích dẫn bởi Meléndez (2019), tuyên bố rằng
Anagyrus pseudococci là một loài ong bắp cày ký sinh được công nhận rộng rãi để sử dụng trong việc kiểm soát sinh học đối với rệp
sáp. Anagyrus spp ký sinh các loài khác nhau và các giai đoạn rệp sáp.

•

Mức ngưỡng: Cơ sở để quản lý là hệ thống lấy mẫu ở thân cây hoặc trên nải/nhánh chuối. Điều này cho phép xác định các khu vực có vấn đề
lớn nhất, độ tuổi của chuối khi dịch hại xâm nhập và phương án quản lý có thể được lựa chọn kịp thời (Cubillo, 2013). Tại thời điểm này, không
có sự khoan nhượng, vì nó là loại dịch hại phải chịu kiểm dịch tại cảng xuất khẩu.

Nguồn: Lấy từ Cubillo 2013
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Rệp

Thông tin chung: Rệp là côn trùng thuộc bộ Hemiptera và họ Diaspididae (Loor, 2016). Loài có ảnh hưởng
quan trọng nhất về kinh tế đối với sản xuất chuối là Diaspis boisduvalii, được gọi là rệp chuối trắng hoặc rệp
trắng. Những loài côn trùng này có dạng hình bầu dục tròn đến hình bầu dục kéo dài, mỏng, dẹt, màu trắng
đến vàng nhạt, bán trong suốt và có đường kính từ 1,2 đến 2,25 mm (Orellana, 2007). Chúng không phải là
dịch hại quan trọng ở tất cả các nước trồng chuối; tuy nhiên, rệp boisduval hiện là một trong những loài côn
trùng gây hại chính trên cây chuối ở Costa Rica và Ecuador, cũng như ở Philippines; vì lý do này, loại rệp này
được coi là một trong 43 loài gây hại nghiêm trọng nhất thuộc loại này trên thế giới (Miller và Davison trích dẫn
bởi Solano, 2019; Loor, 206). Cây ký chủ chính của chúng là chuối và cây mã đề (Cota và Saunders, trích dẫn
bởi Cubillo, 2013). Nó là loại dịch hại phải chịu kiểm dịch tại cảng xuất khẩu. (Cubillo, 2013)
Sự hiện diện của rệp Diapsis
boisduvalii trên quả chuối. 18)

•

Triệu chứng: Là côn trùng chích hút được bao phủ bởi một lớp protein (nymphal exuviae) và các chất
khác tạo nên mai, vỏ hoặc áo giáp mà mặc dù được gắn trên cơ thể, nó có thể bị tách ra, tạo thành
một lá chắn hoặc con rệp thực sự (Beardsley và González; Guillén và Laprade; Antonelli trích dẫn bởi
Solano, 2019; Cubillo, 2013). Chúng gây ra vết thương lõm có màu lục (Vargas et al., 2017).

•

Thiệt hại
o Rệp cái trưởng thành và rệp nhộng ăn nhựa trên thân, lá ngọn và cuống của quả chuối. Nấm
Capnodium spp. phát triển trên phân của côn trùng, tạo thành nấm mốc ảnh hưởng đến quá
trình quang hợp và làm giảm chất lượng và hình dáng quả. Nấm mốc làm cho quả bị giảm
chất lượng trình bày (hình thức xấu đi), đồng thời gây hoại tử ở các bộ phận bị ảnh hưởng
(Pasapera, 2013). Những vết bệnh này làm cho quả chín không đều.
o Nó làm tăng chi phí sản xuất và chuối bị đào thải ở các nhà máy đóng gói và cảng xuất khẩu.

Sự hiện diện của rệp Diapsis
boisduvalii trên tán lá.19

18
19

Nguồn: González và Cubillo, 2014
Nguồn: Solano, 2019
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•

Điều kiện thuận lợi để bệnh khởi phát: Nói chung, các điều kiện như lượng mưa cao (độ ẩm tương đối cao) và nhiệt độ cao, kiểm
soát không đầy đủ cỏ dại hoạt động như vật chủ thay thế cho cả côn trùng có vảy và kiến; làm sạch không đầy đủ thân giả (loại bỏ sót
hoặc không laoij bỏ hết các bẹ khô khỏi thân cây chuối); lượng nước tích tụ quá mức trong các cống rãnh và mực nước ngầm cao do
hệ thống thoát nước không đủ; bón quá nhiều phân nitrogenat; ứng dụng thuốc diệt côn trùng – diệt tuyến trùng có ảnh hưởng đến
quần thể thiên địch của chúng.

•

Phòng trừ:
o Tước bỏ hết các bẹ chuối khô khỏi thân cây chuối,
o Làm mới phần thân giả thường xuyên, thường là 6 tuần một lần, loại bỏ những bẹ cũ thối rữa hoặc khô héo.
o Loại bỏ các phần bị thối / khô vào thời điểm thu hoạch.
o Bón lưu huỳnh ở gốc cây, thân và chồi hoặc chồi xa đến “nút thắt cà vạt” rachis (một phương pháp được sử dụng trong chuối
hữu cơ ở Peru) (Pasapera, 2013).
o Quản lý tốt mật độ cây, cập nhật loại bỏ lá (chu kỳ khi thích hợp).
o Loại bỏ những lá chạm vào quả.
o Tách buồng chuối ra khỏi thân.
o Thực hiện tốt thực hành đóng bao sớm, sao cho người thực hiện hoạt động này tránh chạm vào lá của cây bị nhiễm bệnh.
o Duy trì hệ thống thoát nước đầy đủ trong trang trại, tránh nước tạo thành vũng.
o Tránh sử dụng thuốc diệt côn trùng và thuốc trừ sâu có thể ảnh hưởng đến thiên địch.
o Tránh bón quá nhiều nitơ có thể làm cho cây dễ mẫn cảm với sự tấn công gia tăng của sâu bệnh (Hernández, et al., 2011).
o Ở một số trang trại ở Ecuador, những thân chuối bị ảnh hưởng nhiều nhất được loại bỏ, rất cẩn thận để không làm nhân
giống côn trùng có vảy và truyền chúng sang các cây còn lại trong khu vực (Meléndez, 2019).
o Quản lý và / hoặc kiểm soát cỏ dại đầy đủ, vì một số loài cỏ dại có thể trở thành vật chủ thay thế cho các loài kiến sống cộng
sinh với quy mô lớn và có lợi cho việc gia tăng số lượng đàn bằng cách không cho phép những kẻ săn mồi và ký sinh của
chúng điều chỉnh quần thể (Loor, 2016).

•

Kiểm soát cơ học: Trong trường hợp phát hiện có sâu bệnh trong các nải chuối mới thu hoạch, điều quan trọng là cần phải dùng vòi
nước có áp lực để phun nhằm loại trừ sâu bệnh ra khỏi bộ phận cuống của chuối đã thu hoạch.

•

Kiểm soát sinh học
o Guillén được trích dẫn bởi Vargas, et al., 2017, chỉ ra và xác nhận rằng rệp có một nhóm thiên địch rất rộng, chẳng hạn như
ong bắp cày ký sinh thuộc họ Aphytis, sinh vật ăn thịt thuộc họ Coccinelidae (Pentilia sp., Delphatus sp.) và chrysopas
(Ceraeochrysa sp.). Ngoài những loài nói trên, các quần thể rệp trắng hoặc D. boisduvalii đã được điều khiển bởi côn trùng
cánh lưới, chẳng hạn như Chrysoperla sp. (Cubillo, 2013). (Cubillo, 2013).
o Solano, 2019, báo cáo về sự hiện diện của ba loài ký sinh đối với rệp boisduval (Diaspis boisduvalii: Hemiptera: Diaspididae)
trong các trang trại trồng chuối (Musa AAA, nhóm phụ Cavendish) từ sườn biển Ca-ri-bê Costa Rica, đã được xác định ở cấp
độ chi như Coccobius spp. (Bộ cánh màng: Aphelinidae), Plagiomerus spp. (Bộ cánh màng: Encrytidae) và Aphytis spp. (Bộ
cánh màng: Aphelinidae) cũng như một mẫu vật siêu ký sinh được đưa vào nhóm trong chi Ablerus (Bộ cánh màng: Aphelinidae).
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o

Sử dụng côn trùng gây bệnh như Beauveria bassiana và Metarhizium sp. nếu các sản phẩm có sẵn trong khu vực (González
và Cubillo, 2014).

Ngưỡng: Không có ngưỡng cụ thể; đối với dịch hại kiểm dịch, ngưỡng là không. Việc lấy mẫu được thực hiện để xác định thời gian xâm nhập của dịch hại và xác định hiệu quả
của các biện pháp quản lý.

Cỏ dại (các loài và chi thực vật đa dạng

Cỏ đắng đôi (Paspalum conjugatum
Berg). 20

Thông tin chung:
• Cỏ dại là thực vật cạnh tranh về số lượng nhưng không cạnh tranh về chất với cây trồng; chúng gây
bất lợi bởi các tác động phụ (cạnh tranh) và gây ức chế cho sự phát triển của cây trồng chính. Hơn
nữa, người ta đã chứng minh rằng một số loài cỏ dại là vật chủ thay thế của sâu bệnh. Tuy nhiên,
không phải tất cả các ảnh hưởng của cỏ dại đều là tiêu cực. Hầu hết các loại cỏ dại đều mang lại độ
che phủ tốt cho đất, chống xói mòn. Cỏ trong hệ thống thoát nước hoặc kênh tưới tiêu là rất tuyệt vời
cho việc bảo tồn các sườn dốc.
• Hơn nữa, chúng bổ sung chất hữu cơ cho đất và cho phép tái chế và bảo tồn các khoáng chất trong
đất; một số cố định nitơ và tất cả chúng đều giúp duy trì động vật hoang dã và cân bằng sinh học tự
nhiên.
•

Kiểm soát cỏ dại nên tiến hành theo phương pháp tổng hợp và nên theo kết quả nghiên cứu về từng
loại cỏ dại, thói quen sinh trưởng và cách kiểm soát của chúng.

•

Triệu chứng: Trong số các ảnh hưởng của cỏ dại trong sản xuất chuối, các ảnh hưởng sau đây đã
được báo cáo: chiều cao của cây, độ dày của thân cây và trọng lượng của buồng chuối đều giảm;
thiếu đạm do cạnh tranh và được thể hiện ở lá non bị vàng; sinh trưởng chậm hơn với ít chồi; cây
chậm ra hoa kéo theo sự kéo dài của chu kỳ cây trồng; giảm năng suất.

Cỏ Parthenium hysterophorus L.21

20

Nguồn: Lấy từ fr. wikipedia.org

21

Nguồn: Hồ sơ cá nhân 2019
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Cỏ Cyperus rotundus (L.) Retz

22

•

Thiệt hại: Một giai đoạn quan trọng liên quan đến sự cạnh tranh của cỏ dại khi thiết lập vườn cây được
ghi nhận trong sản xuất chuối. Thời kỳ cạnh tranh thứ hai của cỏ dại xảy ra giữa thời điểm hoa nở của
cây trồng hoặc chùm quả mới nhú ra và quả dần dày lên. Chi phí liên quan đến kiểm soát cỏ dại được
ước tính vào khoảng 5 đến 6% tổng chi phí vận hành nông học (Quintero y Carbono, 2015), cũng như
năng suất thấp hơn ở các cây lâu năm, chẳng hạn như chuối, theo thứ tự từ 23 đến 62%.

•

Phòng trừ: Phương pháp tốt nhất để chống lại cỏ dại là ngăn chặn việc đưa các loài cỏ mới vào đồng
ruộng, cũng như giảm một cách có hệ thống lượng hạt cỏ dại trong đất. Một biện pháp khác là thiết lập
một hệ thống giám sát hiệu quả.

•

Kiểm soát cơ học: Các phương pháp phổ biến nhất để kiểm soát cỏ dại là:
- Làm đất trước khi trồng, là cơ sở để trừ cỏ dại lâu năm; nếu có.
- Kiểm soát thủ công (phát quang), là một thực hành thường xuyên để loại bỏ cỏ dại giữa các
hàng cây trồng.
Sử dụng lớp phủ (đệm lót) để kiểm soát cỏ dại và duy trì độ ẩm cho đất.
- Sử dụng lớp phủ thực vật xen kẽ với các cây chuối; ngoài việc hỗ trợ sản xuất, có thể giúp cải
thiện việc duy trì độ phì nhiêu của đất.

•

Kiểm soát sinh học: Không có tài liệu tham khảo nào được biết đến về thực hành thực tế để kiểm
soát sinh học chống lại các loại cỏ dại cụ thể.

•

Ngưỡng: 40-60% cỏ dại che phủ

22

Nguồn: Lấy từ plant.ces.ncsu.edu
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Sâu đục thân (picudo)

Thông tin chung
• Sâu đục thân (Cosmopolites sordidus Germar; Coleoptera: Curculionidae) được coi là một trong
những loài côn trùng gây hại quan trọng nhất đối với việc trồng chuối 25. Nó được tìm thấy ở khắp
các khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới, nơi trồng chuối, mã đề, abaca (Musa textilis) và các họ
Musaceae khác.26.
• Con sâu trưởng thành có màu đen và dài 10-15 mm; sống tự do, mặc dù nó thường được tìm thấy
trong các bẹ lá, trên mặt đất ở gốc cây hoặc gắn với các tàn dư cây trồng 27.
•

Triệu chứng: Wright, trích dẫn bởi Ajanel (2003), đã xác định rằng sự thối rữa có thể xảy ra ở
những thân rễ bị đục hoàn toàn,rồi co lại thành một khối mô bị thâm đen, trong khi lá chết sớm. Cây
bị nhiễm bệnh có màu xanh vàng nhạt, tán lá mềm. Mầm non thường bị héo và kém phát triển.

•

Thiệt hại: Sâu đục thân làm giảm năng suất do kích thước nải chuối nhỏ hơn và chất lượng kém
hơn, cũng như làm cây chậm trưởng thành và thời gian hiệu quả của trang trại bị rút ngắn do chất
lượng chồi kém. Các lỗ do ấu trùng của loài côn trùng này gây ra có thể được các sinh vật khác sử
dụng như một lối vào, chủ yếu như là giun Vít Castniomera humboldti (Lepidoptera; họ Castaniidae)
hoặc các vi sinh vật như Ralstonia solanacearum và Fusarium oxysporum (Ajanel, 2003). Sự hiện
diện của bệnh thối do vi khuẩn thuộc chi Erwinia sp. trong thân ngầm tỷ lệ thuận với tổn thương trên
thân ngầm do sâu đục thân gây ra28.

•

Điều kiện thuận lợi: Sâu đục thân hoạt động về đêm và rất nhạy cảm với sự hút ẩm; do đó chúng
thích điều kiện ẩm ướt và tránh ánh sáng (Gold và Messiaen, 2000). Sâu bị thu hút bởi các chất dễ
bay hơi của cây ký chủ do những thân cây mới cắt thải ra. Hơn nữa, chúng có thể ăn các tàn dư
thực vật đang phân hủy. Củ chuối còn sót lại trên mặt đất trong trang trại sẽ bị côn trùng này ghé
thăm vào ban đêm và chúng đẻ trứng ra trước khi củ chuối được đem ra trồng, làm hao hụt tỉ lệ
những cây mới trồng.29.

Sâu đục thân (Cosmopolites
sordidus) trưởng thành 23.

Cây bị lật hoặc đổ do sâu đục thân
phá hoại. 24

Nguồn: Gold và Messiaen, 2000
Nguồn: Pasapera, 2013
Cubillo và Guzmán, 2003
26 Cubillo, 2013
27 Gold và Messiaen, 2000
28 Cubillo và Guzmán, 2003
29 Cubillo, 2013
23
24
25
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•

Tổn thương trên củ chuối do Sâu
đục thân gây ra (Nguồn: Alarcón và
Jiménez, 2012.)

Phòng trừ
o Sử dụng hạt giống khỏe mạnh (không bị nhiễm bệnh) trong điều kiện tốt (Ajanel, 2003).
o Ngâm hạt hoặc thân ngầm trong nước ở 52-55 ° C trong 15-27 phút. Cách ngâm này rất hiệu
quả để loại trừ tuyến trùng, nhưng chỉ tiêu diệt được một phần ba số ấu trùng sâu đục thân
(Gold và Messiaen, 2000).
o Bất cứ khi nào có thể, các khu vực trồng mới phải không có tàn dư của họ Musaceae và sự
hiện diện của côn trùng (Cubillo, 2013).
o Tiến hành kiểm soát cỏ dại đầy đủ.
o Bảo dưỡng hệ thống thoát nước để đất thoát nước tốt.
o Tận dụng mọi cơ hội để dọn sạch các tàn dư của cây
o Duy trì đầy đủ dinh dưỡng cho cây trồng. Alarcón và Jiménez (2012) khuyến nghị điều chỉnh sự
thiếu hụt boron và kali.
o Duy trì một hệ thống che đầy đủ.
o Quản lý đầy đủ hệ thống thủy lợi.
o Quản lý đầy đủ các loại sâu bệnh khác.
o Không để lại phần thân giả sau khi thu hoạch, tức là phần cuối của thân treo sau khi thu hoạch
(Pasapera, 2013).
o Để duy trì số lượng sâu ít, nên đào và loại bỏ các thân rễ già, cũng như chất thải và các vật
liệu sinh dưỡng khác nơi sâu có thể sinh sản. Thường xuyên ngắt bỏ chồi và tỉa gốc. Sau khi
thu hoạch, phần thân giả nên được cắt sát mặt đất (Ajanel, 2003).

Sâu đục thân trưởng thành được ký
sinh bởi Beauveria bassiana
(Nguồn: Ramírez và Torres, 2016)
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Kiểm soát cơ học:

o
o

Có thể sử dụng bẫy làm từ thân giả hoặc thân ngầm, có chức năng như chất dẫn dụ thức ăn, có thể được sử dụng ở mật độ cao
(25-50 bẫy / ha). Côn trùng được gom thủ công từ những chiếc bẫy này (Cubillo, 2013).
Có thể sử dụng một số lượng lớn bẫy pheromone để làm giảm số lượng C. sordidus trưởng thành và có thể đặt 6 đến 25 bẫy / ha.
Phương pháp này có thể thu được nhiều hơn 18 lần so với bẫy bằng thân chuối (Cubillo, 2013).

•

Kiểm soát sinh học: Bằng ấu trùng côn trùng, trong đó có các loài ăn thịt sau: Plaesius javanus, Hololepta quadridentada
(Coleoptera: Histeridae) và Dactylosternum hydrophiloides (Coleoptera: Hydrophilidae), các loài kiến: Pheidole megacephala, P.
guineense, Azteca sp. và Tetramorium guineense (Hymenoptera: Formicidae) (Cubillo, 2013; Gold và Messiaen, 2000). Ngoài ra,
còn có tuyến trùng thuộc họ Heterorhaditidae (Heterorhabditis spp.) Và Steinernematidae (Steinernema spp.), tấn công cả sâu
trưởng thành và ấu trùng trên đồng ruộng, (Cubillo, 2013; Gold và Messiaen, 2000). Tuy nhiên, giá thành và hiệu quả của những
loại tuyến trùng cao nên chỉ cho phép sử dụng chúng ở những nơi có mật độ sâu hại cao, hiện đang hạn chế việc sử dụng rộng rãi.
Các loại nấm Entomopathogenic như Beauveria bassiana (Balsamo) và Metarhizium anisopliae (Merch) là nguồn để kiểm soát loài
côn trùng này (Cubillo, 2013). Trong điều kiện phòng thí nghiệm và hiện trường, một số chủng B. bassiana có thể gây ra tỷ lệ tử
vong trên 60% (Cubillo, 2013). Các loài ăn thịt ấu trùng và trứng khác được báo cáo là Euborellia annulipes Lucas
(Dermaptera: Carcinophoridae) y Labia borelli Burr (Dermaptera: Labiidae), Ontophagus sp. (Coleoptera: Scarabaeidae) và
Eutochia sp. (Bộ cánh cứng: Tenebrionidae) (Navas, 2011). Kiểm soát bằng hóa chất bao gồm việc sử dụng các chất chiết xuất
từ thực vật có đặc tính diệt côn trùng, chẳng hạn như neem (Azadirachta indica A. Juss), có chứa các hợp chất diệt côn trùng như
phytoalexins. Musabyimana, trích dẫn bởi Navas (2011), xác định rằng bột từ hạt neem ở mức 60 đến 100 gr / cây tại thời điểm
trồng và sau đó cách nhau bốn tháng trong thời gian ba năm, có hiệu quả trong việc chống lại sâu đục thân, gây cản trở việc xác
định vị trí vật chủ bằng xua đuổi, giảm sự đẻ trứng, ức chế nạp thức ăn và ức chế sự phát triển ở ấu trùng. Gold và Messiaen
(2000) đề cập rằng việc ngâm mầm trong dung dịch A. indica 20% trong khi trồng sẽ bảo vệ cây non khỏi bị tổn thương, giảm sự
sinh sôi nhờ tác dụng xua đuổi sâu đục thân.

•

Ngưỡng: Không có tiêu chí thống nhất liên quan đến ngưỡng hành động; tuy nhiên, Alarcón và Jiménez (2012) chỉ ra rằng nên đặt
20 đến 25 bẫy trên mỗi ha, rồi kiểm tra 2-3 ngày sau khi bẫy được lắp đặt và sau đó kiểm tra hàng tuần,trong thời gian không quá
bốn tuần. Trong những lần kiểm tra này, số côn trùng bị mắc bẫy được thu lại và đếm. Nếu số lượng côn trùng trung bình trên mỗi
bẫy lớn hơn 5, thì nên áp dụng cách đặt bẫy lớn để làm bắt được nhiều sâu hơn; sử dụng thuốc diệt côn trùng sinh học hoặc trong
trường hợp nghiêm trọng, nên sử dụng thuốc trừ sâu hóa học.

•

Lấy mẫu: Nếu lấy mẫu các tổn thương ở củ hoặc thân rễ, đề nghj áp dụng các biện pháp xử lý khi thấy có trung bình> 15 tổn
thương/mẫu (Cubillo, 2013.)
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Tuyến trùng

Vết bệnh do nấm R. similis gây ra
trên củ chuối. (Nguồn: Guzmán,
2011.)

Thông tin chung
Tuyến trùng là loài động vật dạng sợi, trong suốt với cơ thể không phân mảnh được bao phủ bởi lớp biểu bì hyalin,
có các sọc hoặc các vết khác; chúng có mặt cắt ngang tròn, có miệng nhưng không có tứ chi hoặc các phần phụ
khác (Guzmán, 2011; Agrios, 2005).
Có 146 loài tuyến trùng được báo cáo trong họ Musaceae, phân bố trong 43 chi. Trong tổng số tuyến trùng, 10%
tương ứng với các loài ký sinh thực vật đại diện cho một yếu tố quan trọng phải giảm thiểu ở nhiều loại cây trồng.
Theo Araya, trích dẫn bởi Salazar và cộng sự, 2012, các loài ký sinh thực vật có sức tàn phá lớn và phổ biến rộng
rãi nhất là các loài nội sinh vật di cư: Radopholus similis, Pratylenchus coffeae, và bán nội sinh vật Helicotylenchus
multicinctus. R. similis (một loại tuyến trùng sâu đục bẹ) là quan trọng nhất trong cây chuối. Vì vậy, trong nghiên
cứu này, chúng tôi sẽ tập trung vào các biện pháp quản lý và / hoặc kiểm soát R. similis, cũng có thể áp dụng cho
các loài tuyến trùng khác tấn công chuối.
•

Triệu chứng: Tùy theo phương thức hoạt động của các loài khác nhau, các triệu chứng thay đổi từ mức
độ nghiêm trọng nhất làm bật gốc cây đến mức độ ít rõ ràng hơn, chẳng hạn như chu kỳ sản xuất kéo dài
(Morales, 2014). Bayer, trích dẫn bởi Sierra (1993), nói rằng khi quần thể tuyến trùng vượt quá mức nhất
định, các triệu chứng xuất hiện ở bộ phận trên không, chẳng hạn như vàng, héo, đặc biệt mạnh vào
những thời điểm quan trọng, do thiếu nước hấp thụ; với giảm đường kính cuống và giảm số lượng và
kích thước của lá; cây chuối con chậm phát triển, giảm kích thước và trọng lượng của các nải chuối, trang
trại bị thoái hóa và cần phải thiết lập lại hoặc cải tạo chỉ trong một vài năm, làm lỏng gốc cây và cây có
thể bị đổ.

•

Thiệt hại: López, trích dẫn bởi Sierra (993), đề cập đến một số loại thiệt hại do tuyến trùng gây ra: chúng
xâm nhập vào hệ thống rễ, phá hủy nó; chúng làm lỏng gốc cây, làm cho cây bị đổ và hậu quả là mất
chùm; chúng tiêu hao sức lực của cây trồng và gây ra sự thiếu hụt dinh dưỡng; chúng là con đường xâm
nhập của nhiều bệnh do vi sinh vật gây ra; chúng gây lãng phí phân bón cũng như phá hủy cơ chế bảo vệ
của thực vật bằng cách can thiệp vào hệ thống enzym của cây.

•

R. similis là loài ký sinh thực vật thực vật chính và phong phú nhất, chiếm từ 82 đến 97% quần thể tuyến
trùng ở rễ và thân (Guzmán, 2011); và khi loài tuyến trùng ký sinh này không được kiểm soát, nó sẽ làm
giảm trọng lượng nải chuối và giảm năng suất (t ha-1) do ảnh hưởng của việc rễ bị bật, tương ứng từ 60
đến 52% trong lần thu hoạch thứ nhất và thứ hai. Nhưng năng suất có thể giảm lên 80% (Guzmán,
2011).
Điều kiện thuận lợi: Tuyến trùng tập trung chủ yếu ở độ sâu 50 cm đầu tiên. Khả năng di chuyển của
chúng rất thấp, một số có thể di chuyển vài cm trong suốt cuộc đời, do đó sự khuếch tán của chúng nhờ
vào các phương tiện bên ngoài, chẳng hạn như máy móc nông nghiệp, nước tưới, người và động vật,
trong số những phương tiện khác. Chúng di chuyển nhanh hơn khi đất ẩm ướt (Sierra, 1993).

Vết bệnh do P.coffeae gây ra ở củ
chuối. (Nguồn: Soto, 2008.)

Vết bệnh bề ngoài do vi khuẩn H.
multiinctus gây ra ở củ chuối.
Nguồn: Coyne và Kidane, 2019.

•
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Cây chuối bật gốc bị nấm R. similis
gây hại nặng. (Nguồn: Licona và
Mldonado, n.d.)

Phòng trừ:
Sử dụng chất trồng sạch, không có tuyến trùng. Nên ngâm hạt hoặc thân ngầm trong nước 52-55 ° C trong 15-27 phút. Việc
ngâm nàyrất hiệu quả để loại bỏ tuyến trùng (Gold và Messiaen, 2000).
o Bất cứ khi nào có thể, hãy sử dụng vật liệu trồng có nguồn gốc từ nuôi cấy mô trong ống nghiệm (Sarah và cộng sự, 1996).
o Trước khi thiết lập vụ mùa, hãy thử phân cực; tức là xử lý đất bằng nhiệt từ bức xạ mặt trời. Vật liệu đã “lột vỏ” được phơi nắng
trong hai tuần có thể làm giảm số lượng tuyến trùng hơn nữa. Tuy nhiên, kỹ thuật này không nên được sử dụng trên các chồi nhỏ
vì chúng khá mỏng manh và cần được trồng lại vào đất nhanh chóng (Sarah et al., 1996).
o Nên làm đất tối ưu trước khi trồng để bộ rễ sinh trưởng và phát triển tốt hơn trên đất tơi xốp. Điều này sẽ làm cho số lượng rễ lớn
hơn và rễ dài hơn, trái ngược với những gì sẽ xảy ra trong đất bết và chặt.
o Việc kết hợp liên tục các chất điều hòa hữu cơ đã qua xử lý tốt, chẳng hạn như phân gà, bã cà phê, phân trùn quế, bokashi, tro,
phân lợn, v.v., sẽ thúc đẩy sức khỏe bộ rễ và sức sống của cây trồng thuộc họ Musaceae, cho phép chúng cạnh tranh tốt hơn với
tuyến trùng.
o Bón phân cân đối cho cây.
o Cung cấp đầy đủ các tầng nước qua hệ thống tưới theo yêu cầu của cây chuối.
o Ứng dụng nước rỉ từ chuối hoặc chuối rachis có thể làm giảm quần thể tuyến trùng ký sinh thực vật, nhưng cơ chế hoạt động của
chúng vẫn chưa rõ ràng (Salazar và cộng sự, 2012)
o Đất trồng cây thuộc họ Musaceae nên là đất không canh tác (bỏ hoang) từ sáu tháng trở lên, tối đa là hai năm, để đất có thể nghỉ
ngơi. Sarah và cộng sự, 1996, đã chỉ ra rằng quần thể tuyến trùng có thể giảm xuống mức không thể nhận biết được sau chỉ một
năm bỏ hoang hoặc bằng cách trồng các cây không phải là cây ký chủ như Chromolaena odorata (Asteracea), là những phương
pháp rất hiệu quả ở Châu Phi, cũng như Panicum maximum ( Họ Poaceae) ở Queensland (Úc) (Coyne và Kidane 2019). Ở Cote
d'Ivoire, việc luân canh với dứa (Ananas comosus) đã góp phần làm giảm quần thể R. similis (Coyne và Kidane, 2019) và luân
canh với mía (Saccharum officinarum) đã phần nào thành công ở Trung Mỹ (Coyne và Kidane, 2019 ).
Kiểm soát cơ học: Xét thấy R. similis sống sót trong các thân và rễ bị nhiễm bệnh, hãy bỏ đi các lớp bên ngoài của thân rễ bị “tróc” để
loại bỏ các mô bị nhiễm bệnh và giảm số lượng tuyến trùng; hơn nữa, thực hành này cho phép kiểm tra các mô trắng, để phát hiện sự
hiện diện của sâu. Vệ sinh thân cây giống con bằng cách “lột vỏ” bên ngoài địa phận đồng ruộng và nên loại bỏ những thân cây bị hoại tử
nặng. Chỉ nên sử dụng những cây giống sạch để trồng (Guzmán, 2011).
o

•
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•

•

Kiểm soát sinh học: Các loại nấm côn trùng gây bệnh được sử dụng phổ biến nhất chống lại R. similis trên cây chuối có lẽ là nấm có gốc
Purpureocillium lilacinus (trước đây gọi là Paecilomyces lilacinus). Có một số sản phẩm và công thức có sẵn trên thị trường. Nấm tấn công
trứng, con non và con trưởng thành. Các kết quả khác nhau tùy thuộc vào các điều kiện, tuy nhiên, nhìn chung chúng có mức độ kiểm soát
tốt và khả thi về mặt tài chính. Người ta đã chứng minh rằng sự xâm nhập vào rễ chuối của R. similis bị ức chế bởi các vi khuẩn côn trùng
gây bệnh như các loài Bacillus, chẳng hạn như B. firmus và B. subtilis, cũng như Pseudomonas fluorescens (Coyne và Kidane, 2019).
Pasteuria spp., là vi khuẩn ký sinh tuyến trùng, khác nhau về phạm vi ký chủ và khả năng gây bệnh của chúng đối với tuyến trùng. Người
ta đã phát hiện thấy Pasteuria penetrans là một loại ký sinh trùng R. similis (Coyne và Kidane, 2019) nhưng loài này vẫn chưa được phát
triển đầy đủ như một tác nhân chống lại loài gây hại này. Nhiều thử nghiệm khác nhau đã được thực hiện về việc sử dụng và cấy giống
nấm nội sinh (Trichoderma spp. Và Fusarium spp.) ở cây trồng trong nhà kính có kết quả đầy hứa hẹn. Theo Meneses (2003) và Morales
(2014), nấm nội sinh Trichoderma spp. và Fusarium spp. làm giảm 75% đến 100% quần thể R. similis. Kết quả cải thiện thu được khi kết
hợp cả hai loài vi khuẩn. Hơn nữa, các cây phát triển trọng lượng thấu kính lớn hơn và tăng trưởng vượt trội khi không có tuyến trùng. Cuối
cùng, tác dụng thúc đẩy tăng trưởng ở thực vật do nấm rễ arbuscular gây ra không chỉ mang lại lợi ích tiềm năng cho chuối, mà chúng còn
được chứng minh là làm giảm sự lây nhiễm và thiệt hại của R. similis (Coyne và Kidane, 2019). Mật độ R. similis tổng số giảm 60% và hoại
tử rễ 56% ở cây chuối mầm do nấm rễ sinh sống trong điều kiện nhà kính (Coyne và Kidane, 2019). Tuy nhiên, như đã thấy nhiều lần khi
đánh giá và áp dụng các tác nhân kiểm soát sinh học, các phản ứng có thể khá cụ thể tùy thuộc vào giống cây ký chủ và loài hoặc chủng
tác nhân kiểm soát (Coyne và Kidane, 2019). Đối với việc kiểm soát hóa chất bằng các sản phẩm tự nhiên, công thức neem (Azidirachta
indica) nổi bật trong việc quản lý tốt tuyến trùng chuối (Coyne và Kidane, 2019). Người ta đã chỉ ra rằng các sản phẩm làm từ vừng, hỗn
hợp tinh dầu có chứa vừng hoặc tỏi, furfuraldehydes và các sản phẩm có nguồn gốc từ Myrothecium verrucaria rất độc đối với tuyến trùng
và có thể giúp giảm R. similis rất có triển vọng.
Ngưỡng: Ngưỡng để kích hoạt việc sử dụng nematicide (thuốc diệt tuyến trùng) sẽ phụ thuộc vào các thông số của địa phương, chẳng
hạn như điều kiện khí hậu và đất đai và sự xâm nhập của loại mầm bệnh. Để thực hành này trở nên đáng giá, việc xác minh phải dựa
trên số lượng tuyến trùng chính xác. Tuyến trùng nên được chiết xuất từ vật liệu thực vật và đất xung quanh, sử dụng các quy trình đã
được phê duyệt (Coyne và Kidane, 2019). Ở bờ biển phía Bắc của Guatemala, sau đây là các mức tới hạn hoặc ngưỡng hành động
được xác định:
o Trọng lượng rễ chức năng dưới 50 gr / cây.
o Tỷ lệ gốc chết lớn hơn 10%.
o Quần thể tuyến trùng từ 30.000 đến 40.000 R similis / 100 gr rễ.
o Gốc bật trên 3 cây / ha / tuần.
o Giảm trọng lượng nải/buồng chuối lớn hơn 10% / kỳ hạn 6 tháng.

các nước Trung Mỹ khác (bao gồm cả Costa Rica) và Nam Mỹ, mức quần thể 10.000 mẫu / 100 gr rễ được sử dụng.
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CÁC BỆNH THƯỜNG GẶP Ở CHUỐI
Bệnh đốm lá Sigatoka đen (Mycosphaerella fijiensis)
Thông tin chung

Bệnh đốm lá Sigatoca đen do một loại nấm (Mycosphaerella fijiensis) tấn công chuối và và chuối plantain. Nó có mặt ở
khắp các vùng nhiệt đới. Bệnh được phát tán nhờ gió, nước và con người. Đây là một loại bệnh đa chu kỳ, sẽ luôn xuất
hiện trên cây trồng lâu năm. Sinh sản bằng phương thức vô tính (bào tử) và hữu tính (bào tử không bào tử).
•

Triệu chứng: Nấm chủ yếu tấn công lá và đặc trưng bởi rất nhiều vệt và đốm, đặc biệt có thể nhìn thấy rõ ở mặt
dưới của lá. Tất cả các giai đoạn của bệnh sẽ quan sát được trong một trang trại; triệu chứng ban đầu là những vệt
hầu như không thể nhận thấy, sẽ phát triển về giai đoạn sau với các triệu chứng hoại tử và cháy lá.

•

Thiệt hại: Đây là loại bệnh gây hại lá nặng nhất và là loại bệnh hại cây trồng, gây thiệt hại kinh tế lớn nhất trên cây
chuối. Nếu không có các biện pháp kiểm soát, tổn thất có thể tới 50% sản lượng và lên đến 100% sản lượng nếu
tính đến vấn đề chất lượng để xuất khẩu. Chi phí quản lý bệnh này cao - từ 15 đến 18% tổng chi phí sản xuất.

•

Điều kiện dễ nhận biết: Nhiệt độ cao, lượng mưa cao, độ ẩm cao, thoát nước kém, dinh dưỡng kém

•

Phòng ngừa: Các hành động phòng ngừa tập trung vào việc giám sát liên tục và quản lý các thực hành canh tác
một cách thích hợp:
o Duy trì mức dinh dưỡng thích hợp trong trang trại; các nguyên tố như silic, đồng, canxi, bo và kẽm góp
phần làm giảm mức độ nghiêm trọng của bệnh 33.
o Bón hỗn hợp hoặc dung dịch urê 10% lên lá nhiễm sigatoka nằm trên mặt đất, do đó làm tăng tốc độ phân
hủy thực vật và giảm lượng chất cấy.
o Thúc đẩy điều kiện ẩm lý tưởng trong đất (tránh nước đọng quá nhiều, chẳng hạn như đọng thành vũng).
o Quản lý hoặc kiểm soát cỏ dại thích hợp để ngăn ngừa sự tích tụ độ ẩm lớn hơn.
o Tránh làm rụng lá khi không cần thiết do các nguyên nhân hoặc thực hành khác (cắt lá để bảo vệ, làm rụng
hoa, đóng bao, thu hoạch); nên tránh càng nhiều càng tốt.
o Sử dụng hỗn hợp hoặc dung dịch urê 10% trên lá để tiêu diệt sigatoka ở trên mặt đất, do đó làm tăng tốc
độ phân hủy thực vật và giảm lượng thuốc bảo vệ thực vật độc hại.

Trái cây chín sớm trên đường vận
chuyển do các vấn đề với bệnh đốm
lá đen Sigatoka. 30

30
33

Nguồn: Lấy từ hồ sơ cá nhân 2019
Guzmán & Paladines, n.d
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Một cây chuối có lá mất chức năng
do quản lý bệnh đốm lá sigatoka đen
kém.31

•

Kiểm soát cơ học:
o Cắt tỉa, bao gồm cả cắt bỏ phần ngọn của lá.
o Phẫu thuật, một phương pháp chỉ loại bỏ vùng bị ảnh hưởng của lá.
o Cắt bớt lá, theo đó cắt bỏ một nửa dọc của lá vì diện tích lá bị nhiễm bệnh cao.
o Tối thiểu, cần phải tiến hành vệ sinh hàng tuần hoặc cắt bỏ lá bị nhiễm nấm sigatoka để ngăn ngừa sự tích
tụ của các mô hoại tử bị ảnh hưởng bởi nấm sigatoka; nếu cần thiết, nên thực hiện hai chu kỳ cắt lá mỗi
tuần.

•

Kiểm soát sinh học: Chủng QST 713, FZB24, MBI600 và D747 của Bacillus amyloliquefaciens (sin. B. subtilis)
hoặc Melaleuca alternifolia (FRAC, 2018)

•

Ngưỡng:
o Vị trí của vệt ở lá 8 (HJE)
o Vị trí của đốm muộn trên lá 12 (HJMT)
o Số lá ra hoa hoặc sinh ra lá con:12
o Số lá thu hoạch: 6 lá
o 5. Mức độ nghiêm trọng của bệnh lớn hơn 1

Một cây chuối chuẩn bị thu hoạch bị
rụng hết lá do quản lý bệnh đốm lá
sigatoka đen kém.32

31
32

Source: Ronny Mancilla, 2019
Source: Ronny Mancilla, 2019.
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Bệnh Moko hay bệnh héo xanh do vi khuẩn (Ralstonia solanacearum)

Thông tin chung
Bệnh hại chuối quan trọng này do vi khuẩn Ralstonia solanacearum race 2, một loại sinh vật sống trong đất tự nhiên
gây ra. Chuối Triploid bị tấn công bởi ít nhất bốn chủng của 2 loại: D hoặc méo mó, B hoặc Chuối, SFR (Vòng bán lỏng)
và H.

Các triệu chứng Moko bên ngoài.
(Nguồn: Lấy từ Dita, 2020.)

Một nải chuối chín sớm do bệnh Moko.
(Nguồn: Hồ sơ cá nhân, 2001.)

•

Triệu chứng: Vì đây là bệnh toàn thân nên các triệu chứng có thể xuất hiện ở bất kỳ giai đoạn phát triển nào
của cây trồng và tất cả các cơ quan của cây, từ rễ đến chùm đều có thể bị nhiễm bệnh và có thể biểu hiện các
triệu chứng. Các triệu chứng bên ngoài bao gồm cây héo và vàng, các lá non bị khô và gãy mà không rụng khỏi
cây và lá xì gà bị hoại tử. Các chồi và đọt lại từ cây bị bệnh có thể không phát triển được, bị xoắn và bị thâm
đen. Các mép lá khô lại và theo sau đó xuất hiện một vệt vàng đậm. Các nải và trái chuối bị biến dạng, một số
trái chín sớm và các trái tách ra khi nải chuối đang rất phát triển. Chồi đực khô đi, tiếp theo là thân cho đến khi
toàn bộ nải chuối khô héo (Alarcón y Jiménez, 2012).

•

Thiệt hại: Moko là một trong những dịch bệnh chủ yếu tấn công cây chuối và có thể gây thiệt hại lớn về kinh tế
nếu không được quản lý thích hợp. Moko phá hủy các nhánh chuối và ngăn không cho cây hoàn thành chu kỳ
sinh dưỡng của nó. (Martínez y García, 2004, trích dẫn bởi Álvarez và cộng sự, 2013).

•

Điều kiện lây nhiễm: Vi khuẩn này được truyền hoặc phổ biến bởi các dụng cụ bị nhiễm bệnh được sử dụng
trong thực hành trồng trọt, côn trùng trung gian truyền bệnh, vận chuyển tàn dư cây trồng hoặc vật liệu bị nhiễm
bệnh và đất nhiễm, sự tiếp xúc của rễ cây bị bệnh với cây khỏe mạnh do quần thể tuyến trùng di chuyển từ cây
này sang cây khác , và do cách trồng ở những khu vực bị nhiễm bệnh. Vi khuẩn có thể phổ biến theo dòng chảy
của nước trong kênh, sông và suối, máy móc, cỏ dại ký chủ và nói chung, bất kỳ phương tiện di động nào do con
người đưa vào (Alarcón và Jiménez, 2012; Álvarez và cộng sự, 2013).

•

Phòng trừ: : Các cơ chế phòng trừ hiện có là sử dụng hạt giống sạch; khử trùng giày dép và dụng cụ của công
nhân và du khách tại thời điểm tỉa lá; loại bỏ thảm thực vật ký chủ 34 và đặt biển báo tại các khu vực bị ảnh
hưởng (Mesa và Triviño, 2007, trích dẫn bởi Álvarez và cộng sự, 2013).
Kiểm soát cơ học: Diệt trừ các cây có triệu chứng bệnh. Dập dịch Moko bao gồm loại bỏ cây bệnh và tất cả
các cây lân cận trong bán kính 18 foot (5,5 mét). Mỗi cây bị bệnh trong bán kính 18 foot sẽ gây ra một đợt dịch
mới, do đó các cây mới trong bán kính 18 foot phải được loại bỏ.

•

Sau đây là các loại cỏ mang mầm bệnh của biến thể gây hại cây trồng:
Heliconia latispatha, H. caribae, H. acuminata, H. imbricata, H. bihai, Brassica campestris, Datura stramonium, Solanum caripense, Solanum nigrum, Cyphomandra betacea, Lycopersicum carvedentum, Photomorpe peltata & Physalis
anguiata.
34
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•

Kiểm soát không dùng hóa chất: Arenas và cộng sự, 2004, trích dẫn bởi Álvarez và cộng sự, 2013, xác định
rằng quần thể vi khuẩn R. solanacearum có thể giảm 84,7% bằng cách trồng hoa cúc vạn thọ Pháp (Tagetes
patula). Hơn nữa, vi khuẩn gây bệnh trong đất đã giảm đáng kể sau khi bón các nguồn phân khác, chẳng hạn
như 58,2% phân đối chứng với phân bón lỏng (bao gồm 2,7% tổng nitơ, 1,7% phốt pho, 5% kali, 12% axit fulvic
và 5% chất humic ); giảm 50,8% sau khi bổ sung Calfos và 31,6% với lixiviate phân ủ bằng thân chuối.

•

Ngưỡng: Cần phải xử lý ngay khi chỉ có một cây đơn lẻ có dấu hiệu mắc bệnh. Công tác kiểm dịch phải được
lên kế hoạch ngay khi phát hiện từ 5 trường hợp nhiễm bệnh trở lên ở một hàng trong khoảng thời gian từ 6
tháng trở xuống.

Các triệu chứng Moko bên trong (Nguồn:
Dita, 2020.)
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Fusarium (Fusarium oxysporum f.s. cubensi race 4) (TR4)

Dita và cộng sự. (2017) chỉ ra rằng bệnh héo Fusarium ở Musaceae (còn gọi là bệnh Panama do tác
động đầu thế kỷ 20 ở vùng này) là do nấm Fusarium oxysporum f. sp. cubense (Foc) gây ra. Đây là
loại bệnh gây hại nhiều nhất trong họ Musaceae (họ bao gồm chuối và và giống tương tự chuối) và nó
được coi là một trong mười loại bệnh quan trọng nhất trong lịch sử nông nghiệp. Ở châu Mỹ, chủng 1
đã gây ra một trận dịch ảnh hưởng đến ngành xuất khẩu chuối, dựa vào giống Gros Michel, và khiến
United Fruit phá hủy hơn 379.000 ha chỉ ở Trung Mỹ (May và Plaza, 1958; Stover, 1972) với tác động
kinh tế khoảng 2.300 triệu đô la Mỹ trong những năm 50 và 60. Thay thế ‘Gros Michel’ bằng các dòng
vô tính kháng thuộc phân nhóm Cavendish, hiện đại diện cho hầu hết các loại chuối xuất khẩu được
trồng ở châu Mỹ, là giải pháp duy nhất cho vấn đề này.
Trong một thời gian dài, các dòng vô tính của phân nhóm Cavendish chỉ bị ảnh hưởng bởi mầm bệnh
trong điều kiện căng thẳng về dinh dưỡng và nhiệt độ thấp, chẳng hạn như những bệnh được thấy ở
chuối trồng ở các vùng cận nhiệt đới. Tuy nhiên, vào đầu những năm 90, một chủng mới đã được báo
cáo ở Đông Nam Á, được gọi là chủng nhiệt đới 4 (R4T), tấn công nghiêm trọng các giống thuộc phân
nhóm Cavendish trong điều kiện nhiệt đới. Sự lan truyền nhanh chóng của chủng này và khả năng gây
bệnh của nó là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với ngành công nghiệp chuối Mỹ Latinh và Caribe.
Một yếu tố bổ sung cần xem xét là Foc R4T có thể ảnh hưởng đến các giống quan trọng khác đối với
an ninh lương thực và tạo thu nhập ngoài các giống nhóm Cavendish, trong số đó có thể là các giống
sau: chuối (AAB), chuối nấu Bluggoe (ABB), Gros Michel (AAA) , Prata (AAB) và Manzano (AAB). Xem
xét tiền lệ ở trên, Foc R4T xâm nhập vào Colombia vào năm 2019 rõ ràng đặt lục địa Mỹ còn lại vào
tình thế nguy hiểm; một mối đe dọa có thể ảnh hưởng đến an ninh lương thực trong khu vực.
Ở Đông Nam Á, ở những khu vực rộng lớn trồng các giống thuộc phân nhóm Cavendish đã bị ảnh
hưởng bởi Foc R4T, gây thiệt hại hàng triệu USD. Thiệt hại không chỉ liên quan đến những tổn thất
do cây bị bệnh mà còn với chi phí của các biện pháp quản lý và thay đổi công nghệ cần thiết để giảm
thiểu tác động của dịch bệnh.
Loại trừ (ngăn cản sự xâm nhập) là lựa chọn tốt nhất để tránh tác động từ Foc R4T trong việc sản
xuất Musaceae ở một quốc gia nhất định. Một khi dịch hại này xâm nhập vào một khu vực, các biện
pháp kiểm dịch thực vật nghiêm túc phải được thực hiện để ngăn chặn sự di chuyển của mầm bệnh
từ các khu vực bị nhiễm sang các khu vực không bị nhiễm. Các biện pháp nghiêm ngặt này rất tốn
kém và yêu cầu nhân viên phải được đào tạo để nhận biết và quản lý dịch hại.
Triệu chứng héo Fusarium (Bệnh héo rũ vàng lá Panama trên cây chuối)
Thuật ngữ và khái niệm chủng đã được sử dụng để phân loại các chủng F. oxysporum f. sp. cubense
sau những năm 1950 (Stover, 1962). Các nòi Foc đã được đặt tên dựa trên khả năng gây bệnh của
các giống tham chiếu khác nhau trong các điều kiện đồng ruộng. Bốn chủng gây bệnh Foc đã được
mô tả (Stover y Waite, 1960; Stover, 1962; Moore và cộng sự, 1993; Su và cộng sự, 1998).
Chủng tộc 1 tấn công các dòng vô tính Gros Michel (AAA), Manzano (Silk, AAB), Pome (AAB) và
Latundan; chủng tộc 2 ảnh hưởng đến Bluggoe và các bản sao bộ gen ABB khác; chủng 3, đã được
mô tả trước đây (Stover, 1962; Waite y Stover, 1960) tấn công Heliconia (Heliconia spp.); và chủng 4
là chủng gây bệnh cho Cavendish và tất cả các giống cây trồng mẫn cảm với các chủng 1 và 2 (Dita et
al., 2017).
Các triệu chứng điển hình của bệnh héo Fusarium là kết quả của sự thiếu nước nghiêm trọng gây ra
do sự tắc nghẽn mạch (xylem) của cây và do tác động kết hợp của các hoạt động gây bệnh như tích
tụ sợi nấm, sản xuất độc tố và / hoặc các phản ứng bảo vệ của vật chủ, bao gồm sản xuất tylose và
chất nhầy (gum) cũng như sự nghiền nát mạch do sự tăng trưởng tế bào nhu mô liên quan (Beckman,
1990; Xiao và cộng sự, 2013).
Các chủng Foc khác nhau gây ra các triệu chứng tương tự ở họ Musaceae; do đó, không thể phân
biệt chủng tdựa trên triệu chứng (Stover, 1962; Ploetz, 1990; Ploetz y Pegg, 2000).
Bệnh đặc trưng bởi hai dạng triệu chứng bên ngoài: “hội chứng” vàng lá và “hội chứng” lá xanh
(Stover, 1962; Pérez-Vicente, 2004).
“Hội chứng” vàng lá: đây là triệu chứng bên ngoài cổ điển và đặc biệt nhất của bệnh héo Fusarium
trên chuối. Vào giai đoạn đầu của quá trình nhiễm bệnh, được đặc trưng bởi màu vàng ở mép của
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các lá già (triệu chứng này ban đầu có thể bị nhầm lẫn với thiếu kali, đặc biệt là trong điều kiện khô
hoặc lạnh).
Bệnh vàng lá tiến triển từ lá già đến lá non. Cuối cùng, các cuống lá uốn cong và các lá xẹp xuống
hoặc thường gặp nhất là các lá hướng về phía mạch trung tâm và bám quanh các thân giả, tạo thành
một dải lá chết.
“Hội chứng” lá xanh: Trái ngược với hội chứng lá vàng, ở một số cây vô tính, lá của những cây bị
ảnh hưởng chủ yếu sẽ vẫn xanh cho đến khi cuống lá uốn cong và lá xẹp xuống.
Nói chung, các lá non là lá cuối cùng xuất hiện các triệu chứng và thường xuyên sẽ vẫn mọc thẳng,
tạo cho cây một vẻ ngoài “gai góc”. Cây bị nhiễm bệnh sẽ tiếp tục phát triển và các lá mới mọc ra
thường nhợt nhạt hơn các lá khỏe mạnh. Phiến lá ở các lá mới mọc có thể bị tiêu giảm rõ rệt, nhăn
nheo và méo mó. Các vết nứt dọc có thể phát triển ở thân giả. Không có bằng chứng về các triệu
chứng trên trái cây.
Các triệu chứng bên trong được đặc trưng bởi màu sắc mạch, bắt đầu bằng màu vàng của mô rễ và
mô mạch của củ chuối, tiến triển hình thành bó mạch màu vàng, đỏ hoặc đen liên tục ở trên thân giả,
đây là đặc điểm điển hình của bệnh. Ở những dòng rất nhạy cảm, có thể thấy những bó màu trên
cuống lá.
Trong một số trường hợp, bệnh héo Fusarium do Foc bị nhầm lẫn với bệnh héo rũ vi khuẩn Moko do
Ralstonia solanacearum chủng 2. Có thể dùng các tiêu chí sau để phân biệt giữa hai loại bệnh này:

•
•
•
•

Ở bệnh héo Fusarium, các triệu chứng tiến triển từ lá già đến lá non. Ở bệnh héo xanh
do vi khuẩn hoặc bệnh Moko, các triệu chứng thường tiến triển từ lá non đến già;
Trong bệnh héo xanh do vi khuẩn, các chồi non xuất hiện từ thân rễ bị méo mó, thối rữa
và có thể chết. Trong bệnh héo Fusarium, chồi non và đang lớn không có triệu chứng.
Ở bệnh héo rũ do vi khuẩn Moko, dịch tiết của vi khuẩn được nhìn thấy trong tất cả các
mô khi bị cắt (rễ, giả phân sinh, thân, hoa và thân rễ, v.v.). Trong bệnh héo Fusarium,
không có dịch tiết ra.
Ở bệnh Moko, quả bị hoại tử bên trong và thối rữa, còn ở bệnh héo Fusarium, quả không
có triệu chứng rõ ràng. (Dita và cộng sự, 2017).

Phòng trừ
Các dòng hành động để ngăn chặn sự xâm nhập của mầm bệnh trong các trang trại (loại trừ):
Foc R4T có thể tồn tại trong đất vài thập kỷ, ngay cả khi chuối không được trồng. Hiện tại không có
biện pháp hiệu quả nào được biết đến để giải quyết tình trạng đất bị ô nhiễm (Ploetz 2018, trích dẫn
bởi Guzmán và cộng sự, 2018). Các quốc gia chưa bị chủng gây bệnh này tấn công có thể tiếp tục
như vậy với những nỗ lực chung để loại trừ mầm bệnh. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa cơ bản
tại các trang trại như sau, về cơ bản có thể góp phần làm giảm nguy cơ xâm nhập và lây lan của
bệnh:
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Trang trại an toàn sinh học
Sử dụng vật liệu trồng sạch bệnh
Quản lý các yếu tố sinh học có lợi cho bệnh, chẳng hạn như sự tấn công của mọt và tuyến trùng
Quản lý các yếu tố phi sinh học của đất, pH, dinh dưỡng [P, Ca, Zn & N], silic, sử dụng các
nguồn N làm tăng NO3 và giảm NH4, canxi, vì quét vôi làm tăng tính đàn hồi của đất và giảm sự
nảy mầm của chlamydospore (Höper et al., 1995; Peng và cộng sự, 1999); sắt, vì giảm độ sẵn có
làm tăng tính đàn áp của đất (Scher y Baker, 1982) và giảm sự nảy mầm của chlamydospore
(Peng và cộng sự, 1999), duy trì mạng lưới thoát nước đầy đủ.
Bón phân hướng đến sức khỏe của đất (chất hữu cơ + vi sinh vật có lợi ngăn chặn mầm bệnh và
/ hoặc thúc đẩy sự phát triển của cây trồng, v.v.), phân trộn, phân bón xanh.
Đất chua (pH <5,0) thuận lợi hơn cho bệnh; pH trên 5,6 là ít thuận lợi cho nấm.
Hiện tại, không có giống hoặc giống lai có khả năng chống chịu và / hoặc kháng bệnh trên thị
trường cung cấp giống trái cây có chất lượng đầy đủ và có thể chấp nhận được để tiếp thị. Tại
Đài Loan, các giống vô tính như GCTV 119 và GCTV 218 có khả năng kháng bệnh đang được
sử dụng một phần; tuy nhiên, theo thời gian, chúng lại bị tái nhiễm bệnh.
Luân canh cây trồng với các cây không phải là ký chủ của Foc R4T, mặc dù thực hành này không
thể thực hiện được trong các đồn điền thương mại.
Sử dụng cây che phủ (Dita, 2020).
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•
•
•

•
•

•
•

•

•
•

Giữ một sổ đăng ký cập nhật thông tin của tất cả những người vào trang trại.
Hạn chế những người không có phận sự vào trang trại và không cho phép những người đã ở các
quốc gia có dịch Foc R4T xảy ra trong vòng ba tháng trở lại nhập cảnh.
Nếu vì lý do nào đó, một đối tượng như đã nêu ở trên phải vào trang trại, thì người đó phải tuân
thủ quy trình an toàn sinh học, bao gồm: sử dụng giày dép, quần áo sạch do trang trại cung cấp
và không được giới thiệu các công cụ hoặc thiết bị trước đây đã được sử dụng ở các quốc gia có
Foc R4T, tuy nhiên, tất cả các vật dụng thiết bị nêu trên đều phải được khử trùng trước. Tất cả
các công cụ phải được cung cấp bởi trang trại.
Các ranh giới dễ bị tổn thương của trang trại và lối vào chính cần được rào hoặc bảo vệ để đảm
bảo người dân chỉ di chuyển qua các khu vực an toàn.
Tại các điểm vào chính trong trang trại (bao gồm cả nhà máy đóng gói), phải bắt buộc sử dụng
bồn ngâm chân để khử trùng giày và các bồn này phải được giữ sạch sẽ và ở tình trạng tốt.
Ngoài ra,cũng khuyến khích việc thiết lập các địa điểm khử trùng xe (rửa bánh xe) và đường
hầm vệ sinh.
Trước khi vào trang trại, du khách nên thay giày dép bằng ủng cao su do trang trại cung cấp, đã
được làm sạch và khử trùng thích hợp và tốt nhất là không sử dụng ủng có màu đen.
Công nhân phải được đào tạo về các phương pháp phòng ngừa bệnh. Hướng dẫn cho họ nên
bao gồm việc khử trùng dụng cụ bắt buộc trước khi đi đến bàn làm việc và phải làm như vậy định
kỳ trong ngày làm việc. Cần phải khử trùng cả lưỡi dao và tay cầm của các dụng cụ cũng như
các đồ dùng khác như bao, dũa, dây thừng và dây, cọc, v.v. Các công cụ nên được sử dụng
riêng trong trang trại; do đó, nên cấm việc mang chúng khỏi trang trại trừ khi hoạt động như vậy
được cho phép theo quy định và các biện pháp an toàn sinh học đã được thực hiện.
Công nhân phải được đào tạo và thông báo về các triệu chứng của bệnh. Họ nên được hướng
dẫn để thông báo cho người quản lý trang trại nếu phát hiện bất kỳ cây nào có các triệu chứng
tương tự như Foc R4T và cần phải tuân thủ quy trình nào. Người lao động không bao giờ được
bỏ qua bất cứ một hiện tượng đáng ngờ nào.
Bất kỳ loại máy móc hoặc thiết bị nông nghiệp nào được sử dụng trong đồn điền đều phải được
rửa sạch và khử trùng kỹ lưỡng trước khi ra vào trang trại.
Thuốc khử trùng với hiệu quả đã được chứng minh chống lại mầm bệnh nên được sử dụng để
khử trùng dụng cụ, máy móc và thiết bị nông nghiệp và trong bồn rửa chân (Lấy từ Guzmán và
cộng sự, 2018).
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Loại chất khử trùng

Liều khuyến nghị (mg/L)1
Hiệu lực còn dư lượng lên đến bảy ngày
Sử dụng để
khử trùng dụng cụ

Để sử dụng trong bồn rửa chân và
khử trùng thiết bị nông nghiệp

Amoni bậc bốn

2,000

4,000

Iodophor
Glutaraldehyde

2,000

4,000

1,000

3,000

/. Liều lượng được khuyến nghị vì hiệu quả của chúng trong việc loại bỏ bào tử chlamydospore, dựa trên các nghiên cứu
do CORBANA thực hiện trên loài Foc 1, với nồng độ độc, đất và chất hữu cơ cao. Nguồn: Guzmán và cộng sự, 2018.
1

Theo dõi
Hoạt động này được thực hiện duy nhất và ngoại lệ ở các quốc gia và / hoặc các trang trại có Foc R4T
để xác định tỷ lệ mắc Foc R4T ở các khu vực bị nhiễm bệnh (Dita và cộng sự, 2017). Tuy nhiên, mỗi
trang trại cần có cán bộ kỹ thuật đã được đào tạo về các triệu chứng của bệnh Foc R4T để những cây
có triệu chứng tương tự như bệnh này được phát hiện kịp thời (cây có dấu hiệu nghi ngờ). Những cây
như vậy phải được cách ly để ngăn ngừa nguy cơ lây lan của nấm và các cơ quan chức năng của Bộ
Nông nghiệp ở mỗi quốc gia phải được thông báo ngay lập tức để có thể thực hiện việc chẩn đoán
phân tử xác nhận.
Kiểm soát và can thiệp
Cũng giống như giám sát, các hoạt động kiểm soát được thực hiện duy nhất và ngoại lệ ở các quốc
gia và / hoặc trang trại có Foc R4T, nhằm ngăn chặn, và tiêu diệt các trường hợp Foc R4T đã được
phát hiện (Dita và cộng sự, 2017).
Để biết thêm thông tin về giám sát, kiểm soát và can thiệp, tài liệu OIRSA được khuyến nghị làm cơ
sở cho kế hoạch dự phòng khi đối mặt với đợt bùng phát của chủng nhiệt đới 4 (Foc R4T). Văn bản
rất đầy đủ này bao gồm tất cả các hướng dẫn pháp lý, kỹ thuật và khoa học về quản lý Foc R4T, với
các biện pháp loại trừ, trấn áp và diệt trừ. Tài liệu được biên soạn và cập nhật thường xuyên bởi các
chuyên gia, chuyên về căn bệnh này. Nó có sẵn
tại:https://www.oirsa.org/contenido/2018/Sanidad_Vegetal/Manuales OIRSA 20152018/Plan_conting_FOC_R4T_2017-V2-Final-FEB18-2017.pdf

Image 1: Fusarium wilt external symptoms in banana.
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A.
B.
C.
D.

Cây bị bệnh úa vàng toàn thân trên lá (“Hội chứng vàng lá”) ở giai đoạn bệnh nặng.
Vết nứt ở thân giả.
Cây bị nhiễm nấm Fusarium héo lá xanh (“Hội chứng lá xanh”).
Hình ảnh chi tiết lá gãy ở gốc cuống lá.

(Nguồn: lấy từ Dita và cộng sự, 2017)
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Hình ảnh 2: Triệu chứng héo Fusarium bên trong câychuối.

A. Mặt cắt của củ chuối (thân rễ) cho thấy mô bị hoại tử.
B. Mặt cắt của mô phân sinh, biểu hiện hoại tử mô mạch tiến.
C. mặt cắt dọc của giả phân sinh, có biểu hiện hoại tử bó mạch.
Hình ảnh 3: Sơ đồ các triệu chứng của Foc R4T

Tropical Race 4 Fusarium (Foc R4T)

Symptoms
Leaf yellowing

Affected
leaves are
completel
y wilted
and hang
from the
plant

Brown internal
coloring is
seen

The
pseudostem
base can
crack
If any of these symptoms are suspected, immediately contact the
Ministry or Secretariat of Agriculture in your country,

Nguồn: Sơ đồ từ Khóa học về Foc R4T OIRSA 2019
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THIÊN ĐỊCH CỦA CÂY TRỒNG VÀ BỆNH HẠI CHUỐI (MUSA AAA).
Rệp sáp / Planococcus citri Riss / Dysmicoccus brevipes Cockerell / Pseudococcus jackbeardsleyi Gimpel và Miller / Pseudococcus elisae Borchsenius / Ferrisa virgata Cokerell.

Rệp sáp
• Rệp sáp có một số lượng lớn thiên địch, không may là việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật thường xuyên ảnh
hưởng đến quần thể của các tác nhân kiểm soát sinh học này. Chúng tôi sẽ tập trung vào những thiên địch được
coi là quan trọng nhất.

Rệp Cryptolaemus montrouzieri
trưởng thành 35

•

Động vật ăn thịt: hai loài cầu trùng, Cryptolaemus montrouzieri và Cycloneda spp. và một neuropter (côn trùng
cánh lưới) (Chrysopa spp.) (Cubillo 2013).

•

Cryptolaemus montrouzieri là một loài đa pha. Ấu trùng nhỏ và ấu trùng trưởng thành thích ăn trứng rệp sáp trong
khi ấu trùng lớn hơn thích ăn tất cả các giai đoạn sống của rệp sáp.

•

Cycloneda spp: là một loài đa pha, phàm ăn các côn trùng thân mềm như rệp, rệp sáp, bọ ve, bọ xít, và giai đoạn
chưa trưởng thành của các loài thủy sinh và Homoptera, chúng cũng ăn mật ong và mật hoa. Chúng phụ thuộc vào
mật độ và do đó có thể di chuyển từ khu vực này sang khu vực khác, nơi có nhiều con mồi hơn. Chúng thích mặt
dưới của lá hơn, hầu như luôn luôn gần với một đàn rệp hoặc các loài gây hại khác. Nó là động vật ăn thịt côn
trùng rất hiệu quả và là tác nhân kiểm soát sinh học nhờ vào tiếng kêu, phản ứng chức năng và phản ứng số
lượng. Nhộng của nó có khả năng tuyệt vời để "cắn" con mồi tiềm năng40.

Cycloneda spp. trưởng thành săn
mồi trên một con rệp 36

Bọ cánh ren (Lacewing)
• Chrysopa spp.: Tiếng kêu của ấu trùng khiến chúng trở thành một trong những tác nhân kiểm soát sinh học được
ưa chuộng nhất trong các loại cây nông nghiệp 41
•

Ấu trùng của tất cả các loài và con trưởng thành của một số chi là những kẻ săn mồi và ăn nhiều loại côn trùng
thực vật như rệp sáp, rệp, ruồi trắng và các côn trùng thân mềm khác được tìm thấy trên tán lá. Vì lý do này, một
số loài hiện đang được sản xuất hàng loạt và được thả trên đồng ruộng để kiểm soát sinh học đối với các loài gây
hại cho mùa màng42.

•

Chrysoperla spp.: cùng họ với Chrysopa spp. Chrysoperla spp.

Chrysopa spp. trưởng thành37

Nguồn: controlbiologico.info - Cochinillas
Nguồn: Google Image Search
Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/99/Chrysopa_perla01.jpg/250px-Chrysopa_perla01.jpg.
40 EcuRed 2020
41 Oswald et al., trích dẫn bởi Valencia et al. 2006
42 New, Adams & Penny, Hunter, Arredondo, trích dẫn bởi Valencia et al., 2006.
35
36
37
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Chrysoperla spp. ấu trùng săn rệp
38

•

Người ta đã quan sát thấy ấu trùng của nó săn mồi trên hơn bảy mươi loài côn trùng khác nhau thuộc năm bộ riêng
biệt. Hầu hết các con mồi thuộc bộ Homoptera (sâu bọ chích hút kể cả rệp sáp).

•

Con trưởng thành không phải là động vật ăn thịt mà ăn phấn hoa và các chất có đường. Tuy nhiên, chúng cũng đã
được xác định là tấn công nhiều loài rệp, nhện, bọ trĩ, ruồi trắng, trứng sâu bướm, sâu ăn lá, rầy chổng cánh, sâu
bướm nhỏ và sâu bướm, ấu trùng bọ cánh cứng trên các loại cây nông nghiệp.Chúng cũng được coi là kẻ săn mồi
quan trọng của rệp sáp trong nhà kính.

•

Động vật ăn thịt của rệp sáp là Hemerobius sp., Sympherobius maculipennis, Sympherobius sp. (Neuroptera:
Sympherobiidae), Scymnus nitidus, Hyperaspis funesta (Coleoptera: Coccinellidae) (Coleoptera: Coccinellidae).43

•

Parasitoids: thuộc họ Encyrtidae (ví dụ: Anagyrus spp., Acerophagus spp. Và Leptomastix spp.), Platygasteridae (ví
dụ: Allotropa spp).44

•

Allotropa musae là một loại ký sinh trùng không được bán trên thị trường. Được mô tả lần đầu tiên vào năm 2004,
nó ký sinh trong các giai đoạn phát triển đầu tiên của dịch hại và thường thấy nhất trên cuống lá và lá.45

.

Allotropa musae trưởng thành

39

Rệp/ Diaspis boisduvalli Signoret/Aspidiotus destructor Signoret/Chrysomphalus aonidium Linn.

•

Ký sinh trùng: Các bộ cánh màng thuộc họ Aphelinadae như Aphytis sp., Coccobius sp., Và họ Encyrtidae,
ví dụ như Plagiomerus sp.49

•

Aphytis sp: là các ký sinh trùng (ectoparasitoid) đẻ trứng dưới lớp lá chắn của rệp và rệp sáp, đọng lại trên
cơ thể nạn nhân sau khi bị tê liệt. Ngoài ra, một phần lớn Diaspis (là một chi có vảy và rệp sáp trong họ
Diaspididae) chết trực tiếp khi ký sinh trùng xuyên qua chúng bằng khí quản của chúng, nhằm mục đích ăn

Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ee/Chrysoperla_carnea_larva02.jpg/220px-Chrysoperla_carnea_larva02.jpg.
Nguồn: Hernández 2011.
New, Adams & Penny, Hunter, Arredondo, cited by Valencia et al., 2006
44 Hernández, 2011; Waterhouse, cited by Cubillo 2013
45 Hernández, 2011; Waterhouse, cited by Cubillo 2013
49 Cubillo 2013; Solano 2019
38
39
43
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chất lỏng phát sinh từ vết thương mà chúng vừa gây ra. Hành động săn mồi này (hút dinh dưỡng) tạo thành
một bước rất quan trọng trong việc kiểm soát Diaspis trên đồng ruộng.

Aphytis sp. adult 46

Pentilia spp. trưởng thành

47

•

Động vật ăn thịt: bọ rùa săn mồi Cryptolaemus montrouzieri, Pentilia spp. và Delphastus spp. (Coleoptera:
Coccinelidae) và bọ cánh cứng Chrysoperla sp. và Ceraeochrysa spp.50

•

Côn trùng: Beauveria bassiana: Có khả năng lây nhiễm cho hơn 200 loài côn trùng. Nó có dạng bột, màu
trắng bông hoặc màu vàng kem.

•

Bào tử của nấm bám vào lớp biểu bì của côn trùng, nảy mầm và xâm nhập vào lớp biểu bì và nấm xâm
nhập vào các mô mềm của côn trùng. Khi vào trong cơ thể côn trùng, nấm sẽ phân nhánh các cấu trúc của
nó và cư trú trong các khoang của vật chủ. Sau đó, nó bắt đầu sản sinh ra một loại độc tố có tên là
Beauvericin giúp phá vỡ hệ thống miễn dịch của vật chủ, tạo điều kiện cho nấm xâm nhập vào tất cả các
mô. Sau khi côn trùng chết, nấm nhân lên các đơn vị lây nhiễm của nó (sợi nấm) phát triển đồng thời, và
cuối cùng xâm nhập vào tất cả các mô của côn trùng và trở nên kháng phân hủy, rõ ràng là do chất kháng
sinh do nấm tiết ra.51

Côn trùng ký sinh bởi Beauveria bassiana 48

Nguồn: http://gipcitricos.ivia.es/wp-content/uploads/2010/07/A.-melinus-1-206x155.jpg.
Nguồn: Tìm kiếm Hình ảnh của Google
48 Nguồn: Tìm kiếm Hình ảnh của Google
50 Guillén et al., Guillén and Laprade, trích dẫn bởi Solano 2019; Cubillo 20
51 INTAGRI 2020
46
47
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Mọt chuối / Cosmopolites sordidus Germar.

Tetramorium guineense trưởng thành53
Plaesius javanus trưởng thành52

Mọt đen trưởng thành (C. sordidus) do Beauveria
bassiana ký sinh 54

•

Ấu trùng côn trùng có các động vật ăn thịt sau: Plaesius javanus, Hololepta quadridentada (Coleoptera: Histeridae) và Dactylosternum
hydrophiloides (Coleoptera: Hydrophilidae), kiến: Pheidole megacephala, P. guineense, Azteca sp. và Tetramorium guineense (Bộ cánh màng:
Formicidae55

•

Plaesius javanus: được coi là loài bản địa ở Đông Nam Á, cụ thể là các đảo của Indonesia như Java và Sumatra. P. javanus đã được giới thiệu đến
nhiều nước ở Châu Á, Châu Phi và Châu Mỹ. Nó đã được phóng sinh ra ngoài tự nhiên ở 29 quốc gia hoặc hòn đảo, và nó đã được thiết lập ở 12
(41,4%) địa danh là: Cock (Quần đảo), Fiji, Guam, Jamaica, Marianas (Quần đảo), Mexico, New Caledonia, Puerto Rico, Samoa, Tahiti, Tonga và
Trinidad. P. javanus, có thể tiêu thụ tới tám ấu trùng C. sordidus đã phát triển đầy đủ mỗi ngày. 56

•

Dựa trên các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm, ấu trùng P. javanus và con trưởng thành đã tấn công 75-88% ấu trùng và 38-53% nhộng C.
sordidus được đặt trong các hang nhân tạo ở các bộ phận của cây.57Tuy nhiên, những nỗ lực đưa những loài thiên địch này vào các vùng sản xuất
chuối khác phần lớn đã không thành công. Nghiên cứu về động vật ăn thịt đặc hữu (bọ cánh cứng và bọ tai) ở châu Phi chỉ cho thấy tiềm năng
kiểm soát bệnh hạn chế của chúng trong điều kiện thực địa58.

•

Tetramorium guineense: kiến có khả năng định vị và săn mồi trên một số ấu trùng 59.

Nguồn: Tìm kiếm Hình ảnh của Google
Nguồn: Tìm kiếm Hình ảnh của Google
Ramírez y Torres 2016.
55 Sirjusingh và cộng sự. và Sponagel và cộng sự, trích dẫn bởi Cubillo 2013; Vàng và Messiaen 2000
56 Jepson, trích dẫn bởi Arredondo và Rodríguez 2015
57 Arredondo và Rodríguez 2015
58 Gold và Messiaen 2000
59 Castañeda 2016
52
53

54Nguồn
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•

Tuyến trùng gây bệnh côn trùng (EPN), Steinernema spp. và Heterorhabditis spp., tấn công cả mọt trưởng thành và ấu trùng trên đồng ruộng
(Gold và Messiaen 2000). Sự đa dạng của các chủng phân lập đại diện cho một loạt các vật chủ. Khả năng của EPNs để loại bỏ côn trùng gây hại
trong 24-48 giờ, cũng như sự phát triển của các công thức thương mại đã làm cho chúng trở thành một giải pháp thay thế để kiểm soát C. sordidus
trong các đồn điền chuối60. Tuy nhiên, vì EPN có thể bị ảnh hưởng bởi các điều kiện môi trường, chẳng hạn như nhiệt độ, bức xạ mặt trời (tia UV)
và các đặc tính của đất như độ chua, chất hữu cơ và kết cấu đất (61), cần phải có chiến lược để cải thiện khả năng tồn tại của chúng trên thực địa,
chẳng hạn như sử dụng các phương pháp đóng gói khác nhau 62 hoặc phân lập dòng thích nghi với các điều kiện của hệ sinh thái nông nghiệp.

•

Nấm diệt côn trùng: Cordyceps bassiana, Beauveria bassiana Bals và Metarhizium anisopliae Metch là tác nhân kiểm soát sinh học của côn trùng
63
. B. Bassiana là một loại nấm côn trùng hiện được sử dụng trong các ứng dụng thông thường trong cây trồng, được đặt trong các bẫy; phương
pháp này mang lại kết quả kiểm soát và lây nhiễm tốt nhất 64.

•

Các loài ăn thịt ấu trùng và trứng khác được báo cáo là Euborellia annulipes Lucas (Dermaptera: Carcinophoridae) và Labia borelli Burr
(Dermaptera: Labiidae)65, Ontophagus sp. (Coleoptera: Scarabaeidae)66 và Eutochia sp., (Coleoptera: Tenebrionidae),67.

Kaya; Hiltpold, trích dẫn bởi by Vidaurre et al., 2020
Bedding; Andaló et al., trích dẫn bởi by Viaduarre et al., 2020
Peters; Bogantes, Flores, Castellón, và Uribe trích dẫn bởi by Vidaurre et al., 2020
63 Contreras, Carballo cited by Cubillo 2013; Maharaj & Khan; González et al., trích dẫn bởi Vidaurre et al., 2020
64 Navas 2011
65 Koppenhöfer, Tinzaara et al., trích dẫn bởi Navas 2011
66 Cubillo et al., Ríos et al., trích dẫn bởi Navas 2011
67 Castrillo, trích dẫn bởi Navas 2011
60
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Tuyến trùng / Radopholus similis (Cobb) Thorne / Pratylenchus coffeae Sher & Allen / Helicotylenchus đa tuyến Cobb / H. dihysteria Cobb / Meloidogyne incognita (Kofoid và White)
Chitwood / Meloidogyne javanica (Treub) Chitwood,

a) sự bám dính của bào tử vào tuyến trùng,
b) nảy mầm bào tử, c) thâm nhập,
d) cơ thể tuyến trùng xâm nhập nấm,
e) sự phát triển bên ngoài và sản xuất bào tử 68

Hành động chống nhiễm trùng của nấm nội sinh đối với tuyến trùng.69

•

Meloidogyne javanica (Treub) Chitwood, nấm ký sinh trên trứng giun tròn, con trưởng thành và nang. Nó cũng có thể ảnh hưởng đến tuyến trùng di
động được tìm thấy bên ngoài rễ. Bằng cách này, nó có thể lây nhiễm tuyến trùng trong bất kỳ giai đoạn nào trong số này, gây chết hoặc ngăn
tuyến trùng hoàn thành vòng đời, do đó làm các giảm quần thể tuyến trùng trên đồng ruộng70.

•

Các loài Bacillus, chẳng hạn như B. firmus và B. subtilus, và các chủng vi khuẩn Pseudomonas fluorescens đã được chứng minh là có thể ức chế
sự xâm nhập rễ chuối của R. similis71.

•

Các thử nghiệm sử dụng và cấy nấm nội sinh (Trichoderma spp. và Fusarium spp.) vào cây trong ống nghiệm ở cấp độ nhà kính đã cho kết quả
thực sự hứa hẹn. Meneses (2003) và Morales (2014) chỉ ra rằng nấm nội sinh Trichoderma spp. và Fusarium spp. giảm quần thể R. similis từ 75
xuống 100%, và thu được kết quả tốt hơn bằng cách kết hợp cả hai.

Nguồn: Monzón et al., 2009.
Nguồn: Meneses 2003.
70 Monzón et al., 2009
71 Aalten et al.; Mendoza and Sikora, trích dẫn bởi Coyne và Kidane 2019
68
69
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Cỏ dại / Nhiều chi và loài khác nhau.

Không có tài liệu tham khảo có thể sử dụng trong thực tế được biết đến để kiểm soát sinh học chống lại cỏ dại ở
chuối và các cây trồng cụ thể, nhưng những cây trồng này có thể sẽ có lợi khi nghiên cứu hiện tại xác định được
động vật ăn thịt hoặc mầm bệnh cho Chromolaena odorata, Mikania micrantha H.B.K. kiểm soát và cho các loại cỏ
dại khác73.
Kiểm soát sinh học đối với cỏ dại sử dụng các loài thiên địch ăn thực vật, bao gồm nhưng không giới hạn ở côn trùng,
ve và tuyến trùng, hoặc chúng cũng có thể được kiểm soát bởi các bệnh do nấm gây ra 74.

Ví dụ về kiểm soát sinh học trong các loại
cây trồng khác. Triệu chứng bệnh do nấm
Fusarium oxysporum FOXY 2 gây ra trên
thân và đối chứng của Striga hermonthica
(phải) (trái).72

Meloidogyne javanica (Treub) Chitwood, nấm ký sinh trứng giun tròn, trưởng thành và nang. Nó cũng có thể ảnh
hưởng đến tuyến trùng di động được tìm thấy bên ngoài rễ. Bằng cách này, nó có thể lây nhiễm tuyến trùng trong bất
kỳ giai đoạn nào trong số này, gây chết hoặc ngăn tuyến trùng hoàn thành vòng đời, do đó làm giảm quần thể của
tuyến trùng trên đồng ruộng76.
Các loài Bacillus, chẳng hạn như B. firmus và B. subtilus, và các chủng vi khuẩn Pseudomonas fluorescens đã được
chứng minh là có thể ức chế sự xâm nhập rễ chuối của R. similis 77.

Hành động chống nhiễm trùng của nấm nội
sinh đối với tuyến trùng.75

Các thử nghiệm sử dụng và cấy nấm nội sinh (Trichoderma spp. Và Fusarium spp.) Vào cây trong ống nghiệm ở cấp
độ nhà kính đã cho thấy những kết quả thực sự hứa hẹn. Meneses (2003) và Morales (2014) chỉ ra rằng nấm nội sinh
Trichoderma spp. và Fusarium spp. giảm quần thể R. similis từ 75 xuống 100%, và thu được kết quả tốt hơn bằng
cách kết hợp cả hai.

Nguồn : Elzein y Kroschel 2004
Terry 1996
FAO 2004
75 Nguồn: Meneses 2003.
76 Monzón et al., 2009
77 Aalten et al.; Mendoza and Sikora, trích dẫn bởi Coyne và Kidane 2019
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Sigatoka Mycosphaerella fijiensis Morelet đen.

•

Bacillus subtilis QST-713 (sin. B. amyloliquefaciens): Thuốc diệt nấm sinh học có tác dụng bảo vệ và tiếp
xúc. Lipopeptides, chất sinh ra từ quá trình lên men vi khuẩn, phá hủy màng tế bào cấu trúc của nấm (làm
vỡ ống mầm và sợi nấm của nấm). Nó cũng tạo ra một vùng ức chế trong lá, ngăn chặn sự tấn công của
mầm bệnh và ngăn chặn sự phát triển của mầm bệnh cạnh tranh chất dinh dưỡng và không gian trên bề
mặt lá. Nó chỉ tấn công các sinh vật mục tiêu, giúp an toàn cho cá, các loài thụ phấn và các sinh vật có ích
khác. Do có nguồn gốc tự nhiên, sản phẩm này vô hại đối với con người, và nó không có giới hạn sử dụng
liên quan đến số lượng ứng dụng, nó cũng giúp giảm tải hóa chất cho cây trồng79.

•

Bacillus pumilus QST-2808: Thuốc diệt nấm sinh học có tác dụng bảo vệ và tiếp xúc. Nó ức chế nấm bằng
cách tạo ra một loại đường amin làm gián đoạn quá trình trao đổi chất của tế bào và phá hủy thành tế bào
của vật chủ. Nó cũng tạo ra một vùng ức chế trên bề mặt thực vật, ngăn chặn nấm thiết lập, ngăn chặn sự
phát triển của chất dinh dưỡng và cạnh tranh không gian trên bề mặt lá. Nó chỉ tấn công các sinh vật mục
tiêu, giúp an toàn cho cá, các loài thụ phấn và các sinh vật có ích khác. Do có nguồn gốc tự nhiên, sản
phẩm này vô hại đối với con người và nó không có giới hạn sử dụng liên quan đến số lượng ứng dụng, nó
cũng giúp giảm tải hóa chất cho cây trồng 81.

•

Các tác nhân kiểm soát sinh học khác đang được điều tra là: vi khuẩn: Paenibacillus spp., Serratia spp. và
Streptomyces spp .; nấm: Trichoderma spp. và Rhizophagus bất thường. 82.

Bacillus subtilis78

Bacillus pumilus80

Ngồn: Google Image Search
Bayer, 2018; Guzmán, 2012; Guzmán et al., 2019
Nguồn: Tìm kiếm Hình ảnh của Google
81 Bayer, 2018; Guzmán, 2012; Guzmán et al., 2019
82 Guzmán, 2012; Guzmán, et al. 2019
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Sigatoka Mycosphaerella fijiensis Morelet đen.

Pseudomonas spp.83

Trichoderma spp.84

Hiện không có tác nhân kiểm soát sinh học nào được bán trên thị trường chống lại vi khuẩn Moko. Các tác nhân kiểm soát sinh học đang được điều tra là:
Các quần thể nhỏ của Ralstonia solanacearum chủng 2 (Smith), được quan sát thấy trong cây chuối (Musa AAB Simmonds)85 và vi khuẩn đối kháng 86.

Nguồn: Tìm kiếm Hình ảnh của Google
Nguồn: Tìm kiếm Hình ảnh của Google
85 Alexopoulus and Mims, trích dẫn bởi Ceballos et al., 2014
86 Guzmán et al., 2019
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84
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TR4 Bệnh héo rũ chuối hoặc bệnh héo xanh chuối (Fusarium oxysporum f. Sp. Cubense) - Foc.

Trichoderma spp.89
Sự phát triển của nấm Fusarium spp trong môi trường PDA (A và C). Bào tử nấm Fusarium spp
(B). Bào tử Fusarium spp (D) 87
88

•

Hiện tại không có tác nhân kiểm soát sinh học nào được sử dụng thương mại nhằm mục đích kiểm soát TR4 (Foc).

•

Tính chất lâu năm của cây chuối và nhu cầu về hiệu quả lâu dài của các biện pháp kiểm soát như vậy hiếm khi được xem xét khi phát triển các
chiến lược quản lý đối với bệnh này. Phần lớn tài liệu về chủ đề này tiết lộ kết quả của các nghiên cứu ngắn hạn trong ống nghiệm hoặc trong nhà
kính mà không có dấu hiệu cho thấy chúng đã được chứng minh là hữu ích trong lĩnh vực này.

•

Ví dụ, mặc dù nhiều nghiên cứu kiểm soát sinh học đã được thực hiện, không có kết quả nào được công bố cho thấy nó sẽ hữu ích vì hiệu quả chi
phí trên thực địa 90.

•

Các tác nhân kiểm soát sinh học đang được nghiên cứu: Có bằng chứng thực nghiệm cho thấy Trichoderma spp., Fusarium oxysporum không gây
bệnh và một số loài vi khuẩn có tiềm năng kiểm soát sinh học đối với TR4. Tuy nhiên, bằng chứng này đã được thu thập trong các nghiên cứu
được thực hiện trong ống nghiệm và trong nhà kính91. Các tài liệu khoa học chỉ ra rằng một số loại đất là vật mang các chủng nấm Fusarium spp
không gây bệnh. hoặc thuộc một dạng đặc biệt khác và hoạt động như chất ức chế các chủng gây bệnh 92.

Nguồn: Tìm kiếm Hình ảnh của Google
Nguồn: Tìm kiếm Hình ảnh của Google
Nguồn: Tìm kiếm Hình ảnh của Google
90 Ploetz, 2019
91 Dita et al., 2017
92 Amir & Alabouvette, trích dẫn bởi López and Castaño 2019
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•

Các hợp chất dễ bay hơi của nấm nội sinh được phân lập từ Musa spp. đã cho thấy một tác dụng ức chế đáng kể đối với (93).

•

Về các vi sinh vật khác, người ta đã ghi nhận rằng B. subtilis ức chế sự phát triển của sợi nấm, xâm lấn các mô thực vật, làm giảm sự đổi màu
mạch máu và tỷ lệ mắc bệnh 94

•

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng:
o Serratia marcescens có thể hoạt động như một chất cảm ứng sản xuất các enzym liên quan đến việc bảo vệ cây chuối, ngăn chặn sự xuất
hiện của bệnh.95
o Streptomyces griseus ảnh hưởng đến sự phát triển của Foc, bằng cách ức chế sự hình thành bào tử và phân hủy thành tế bào nấm.96
o Streptomyces violaceusniger G10 ức chế sự phát triển của sợi nấm và ngăn cản quá trình tạo ra bào tử.

•

Các hợp chất dễ bay hơi của nấm nội sinh được phân lập từ Musa spp. đã cho thấy tác dụng ức chế đáng kể đối với Foc 97.

•

Về các vi sinh vật khác, người ta đã ghi nhận rằng B. subtilis ức chế sự phát triển của sợi nấm, xâm lấn các mô thực vật, làm giảm sự đổi màu
mạch máu và tỷ lệ mắc bệnh 98

Ting et al., trich dẫn bởi López and Castaño 2019
Sun et al., trích dẫn bởi López and Castaño 2019
95 Ting et al., trích dẫn bởi López and Castaño 2019
96 Zacky & Ting, trích dẫn bởi López and Chestnut 2019
97 Ting et al., trích dẫn bởi López and Castaño 2019
98 Sun et al., trích dẫn bởi López and Castaño 2019
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CÁC NGUỒN TÀI LIỆU VỀ IPM
Ứng dụng IPM

“Ứng dụng “Thuốc trừ sâu và thuốc thay thế”: https://www.rainforest-alliance.org/articles/app-forintegrated-pest-management
từ GooglePlay hoặc iTunes app Store bằng tiếng Anh, tiếng Bồ Đào Nha hoặc tiếng Tây Ban Nha.
Sau khi tải xuống, nó có thể chạy ngoại tuyến nên bạn có thể truy cập mọi lúc mọi nơi. Ứng dụng này
sẽ cung cấp cho bạn thông tin về thuốc trừ sâu và các loại thuốc thay thế theo quốc gia
Các nguồn tài liệu khác về sử dụng an toàn thuốc trừ sâu, bảo quản và vận chuyển thuốc bảo
vệ thực vật
FAO. 2008. Hướng dẫn về các lựa chọn quản lý đối với các thùng chứa thuốc trừ sâu rỗng:
http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/Code/Containers08.pdf
Hướng dẫn của CropLife về Quản lý thùng chứa: https://croplife.org/cropprotection/stewardship/container-management/

MẪU LOẠI THÔNG TIN TỐI THIỂU SẼ ĐƯỢC GHI LẠI CHO
CHIẾN LƯỢC IPM
Theo dõi và ghi lại dữ liệu là một thành phần rất quan trọng của chiến lược IPM để có thể biết liệu
chiến lược có thành công hay không hoặc liệu bạn có cần thực hiện bất kỳ loại cập nhật hoặc thay
đổi nào trong chiến lược hay không.
Nó cũng sẽ giúp bạn cập nhật chiến lược hàng năm. Ở mức tối thiểu - hãy ghi lại và lưu giữ những
thông tin sau về từng loài gây hại:

1.
2.
3.
4.
5.
-

Tên dịch hại (tên địa phương, tên khoa học)
Thời gian và địa điểm xảy ra:
Thiên địch chính:
Ngưỡng và phương pháp lấy mẫu:
Quản lý:
Các biện pháp phòng ngừa
Các biện pháp kiểm soát
o Không hóa chất
o Hóa chất
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CÁC VÍ DỤ VỀ THIÊN ĐỊCH
Ví dụ minh họa

Sinh vật có lợi

Kiểm soát dịch hại (con mồi hoặc vật
chủ)

Động vật ăn thịt

Bọ rùa
(Họ Coccinellidae)
ấu trùng và con trưởng thành
(một số loài)

Rệp là con mồi ưa thích, nhưng chúng
cũng sẽ ăn rệp sáp, ve nhện và các loài
gây hại thân mềm khác và trứng của chúng

Bọ cánh cứng (Delphibug)
(Delphastus catalinae)

Ăn ruồi trắng ở tất cả các giai đoạn

Con trưởng thành (bên trên) và
ấu trùng (bên dưới) và con
trưởng thành của
Kẻ hủy diệt rệp sáp
(Cryptolaemus montrouzieri).

Ăn rệp sáp và rệp

Ấu trùng giống rệp sáp và có thể
dễ bị nhầm lẫn

Sâu bướm thuộc loài bướm
Apefly (Spalgis epeus), giống
con mồi của nó, rệp sáp

Rệp sáp
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Ấu trùng và con trưởng thành
của
Bọ cánh cứng ăn thịt
(Rhyzobius lophantae)

Ăn rệp vảy giáp

Ấu trùng và con trưởng thành
của
Bọ cánh cứng Vedalia
(Rodolia cardinalis)

Ăn rệp đệm bông và rệp sáp hại cam quýt

Ấu trùng Lacewing xanh
(Chrysoperla ssp)

Rệp, bọ ve và các loại côn trùng khác

Nhộng và con trưởng thành của
Ve ăn thịt (họ: Phytoseiidae)
Ăn bọ ve nhện, ruồi trắng, ấu trùng bọ trĩ,
ấu trùng ruồi, nhộng rầy

Ấu trùng Muỗi mật (Gall midge)
(Feltiella ssp)
Ăn ve nhện, rệp,
Con trưởng thành có thể dễ bị
nhầm với một con muỗi nhỏ
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Con trưởng thành của bọ ăn
thịt
(Macrolophus ssp)

Con trưởng thành: con mồi ưa thích là ruồi
trắng, nhưng cũng sẽ săn rệp, trứng sâu
bướm và sâu bướm nhỏ (bao gồm cả ấu
trùng của sâu đục khoét lá), nhộng rầy,
nhộng ăn bọ ve nhện

Con trưởng thành của bọ ăn
thịt (Orius spp)

nhộng và Bọ ngựa trưởng
thành

Con trưởng thành (bên trên) và
ấu trùng (bên dưới) của Ruồi
bay (Ruồi hoa) (một số chi)

Ăn nhộng và con trưởng thành bọ trĩ, rệp

Ăn cho châu chấu, dế, ong, ong bắp cày và
ruồ

Ăn rệp
(Con trưởng thành ăn phấn hoa và mật hoa
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Ký sinh trùng

Ong ký sinh
(một số chi)

Ký sinh ấu trùng ruồi trắng, rệp, nhộng rệp
sáp, trứng và ấu trùng của bướm và sâu tơ,
trứng bọ, nhộng rầy

Ong bắp cày Trichogramma
trưởng thành
(một số loài Trichogramma sp.)

Hơn 200 loài sinh vật gây hại, bao gồm
giun chỉ, giun quân, sâu ăn quả và nhiều
loài sâu bướm và trứng bướm

Ong bắp cày Braconid trưởng
thành
(một số loài)

Ký sinh nhiều loại sinh vật gây hại
(lepidoptera, coleoptera, v.v.)

Ong bắp cày Trichogramma tí hon trên
trứng sâu

Ong bắp cày Diglyphus isaea
trưởng thành

ấu trùng sâu đục khoét lá
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Mầm bệnh

Tuyến trùng gây bệnh đường
ruột (Steinernema spp

Diệt nhộng bọ trĩ, ấu trùng ruồi, sâu bướm
sống trong đất và một số lượng lớn côn
trùng khác

Tuyến trùng gây bệnh côn
trùng (Heterorhabditis
bacteriophora)

Lây nhiễm ấu trùng bọ, sâu, mọt sống trong
đất

Galleria mellonella khỏe mạnh (giun
sáp) (trái), nhiễm Steinernema
carpocapsae (giữa) và nhiễm
Steinernema glaseri (phải)

Sâu non khỏe mạnh (trái) và sâu non
bị nhiễm vi khuẩn Heterorhabditis
(phải)

Lây nhiễm và tiêu diệt bọ rầy, sâu bọ, cào
cào, mối, rầy, rệp, bọ trĩ, ruồi trắng, mọt và
bọ ve.
Nấm côn trùng
Metarhizium anisopliae

Nấm côn trùng gây bệnh
(Entomopathogenic) nên được sử dụng
trong phạm vi nhiệt độ từ 12 đến 32 độ C
và nhắm mục tiêu sâu bệnh.

Nấm côn trùng gây bệnh
Lecanicillium muscarium
Nhiễm ấu trùng ruồi trắng, đôi khi cả nhộng
và con trưởng thành.
Nấm côn trùng gây bệnh
(Entomopathogenic) nên được sử dụng
trong phạm vi nhiệt độ từ 12 đến 32 độ C
và nhắm mục tiêu sâu bệnh.
Ruồi trắng bị L. muscarium giết

Nấm côn trùng gây bệnh
Beauveria bassiana và Isaria
fumosorosea

Nhiễm ấu trùng ruồi trắng, đôi khi cả nhộng
và con trưởng thành.
Nấm côn trùng gây bệnh
(Entomopathogenic) nên được sử dụng
trong phạm vi nhiệt độ từ 12 đến 32 độ C
và nhắm mục tiêu sâu bệnh.
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Vi khuẩn gây bệnh đường
ruột
Bacillus thuringiensis

Ấu trùng của một số loài bướm đêm và
bướm

Sâu bướm bị giết bởi Bacillus
thuringiensis

Rễ bị nhiễm tuyến trùng

Vi khuẩn gây bệnh đường
ruột
Bacillus subtilis và B.
licheniformis

Lây nhiễm và tiêu diệt tuyến trùng (một số
loài)

Rễ được xử lý bằng B. subtilis

Động vật ăn thịt - đây là một số khác. Ngoài ra chim, cú và dơi là những kẻ săn mồi quan trọng. Nhện
là một số loài săn mồi giỏi nhất (vì số lượng và loài của chúng).
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Các loài thiên địch khác
Bọ sát thủ

Damselflies (côn trùng săn mồi)

Chim
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Cú

Dơi
• Dơi là một trong những người bạn tốt nhất của bạn
• Một con dơi đơn lẻ kiếm ăn vào buổi tối sẽ tiêu thụ
một lượng thức ăn côn trùng bằng trọng lượng của
chính nó, chủ yếu là côn trùng bay nhỏ và muỗi.
• Trong một ngày, một con dơi nhỏ sẽ ăn 1500 đến
2000 con côn trùng nhỏ và 10 đến 15 con lớn hơn
như bọ cánh.

Nhện
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