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a) Hình thái: 
Lúc mới hóa trưởng thành bọ xít có màu nâu đất, mặt bụng cơ thể được 

bao phủ một lớp sáp dày màu trắng như vôi. Theo thời gian bọ xít chuyển 
dần sang màu nâu vàng nhạt. Trứng có dạng hình cầu, nhẵn. Lúc mới đẻ, 
trứng có màu xanh nõn chuối hoặc xanh ngọc trong bóng, sau chuyển sang 
màu xanh đục. Trước khi trứng nở có màu hồng tối, qua vỏ trứng có thể thấy 
một số chấm đen mờ của cơ thể bọ xít non. Trên các giá thể rộng, bằng 
phẳng như mặt lá, trứng bọ xít nhãn được đẻ thành ổ gồm một số hàng xếp 
cạnh nhau, với tổng số 14 quả, nhưng với vị trí đẻ trứng không thuận lợi như 
nhành hoa, quả thì số lượng trứng mỗi ổ có thể ít hơn vì chúng phải đẻ ở vài 
nơi khác nhau và đương nhiên không tạo thành ổ.

- Bọ xít non 5 tuổi, màu đỏ tươi, sau chúng biến sang màu tím xám.
- Từ tuổi 2 trở đi bọ xít non có màu đỏ nâu với đường viền cơ thể màu đen. 
- Sang tuổi 5 đẫy sức thì ngoài đôi mầm cánh hiện rõ, lớp bột sáp bao phủ 

cơ thể dày hơn khiến cơ thể có màu xám mốc.

1. Bọ xít nâu
A. Sâu hại
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b) Triệu chứng gây hại: Cành non, trên hoa, quả non.
c) Quy luật phát sinh, phát triển
- Thời gian phát dục của trứng từ 9-14 ngày, sâu non có 5 tuổi và thời gian mỗi 
tuổi sâu non từ 9-14 ngày, riêng tuổi 5 tới 16 ngày, thời gian sống của trưởng 
thành khá dài từ 55-62 ngày.
- Vòng đời sâu trong khoảng 64-80 ngày hoặc dài hơn. 
- Ở miền Bắc nước ta, mật độ bọ xít giảm mạnh vào tháng 7 đến tháng 9 song 
vẫn có một phần bọ xít qua đông ở dạng trưởng thành ngay trên các cây vải 
nhãn hoặc cây ký chủ khác.
- Bọ xít trưởng thành hoạt động mạnh; từ cuối tháng 2 đến tháng 3, tập trung 
vào những cây ra hoa và lộc sớm để đẻ trứng, một con cái có thể đẻ từ 5-12 ổ 
trứng và mỗi ổ trứng có từ 12-14 quả. 
- Sâu non xuất hiện từ giữa tháng 3, đạt đỉnh cao mật độ vào giữa tháng 4, 
Trưởng thành rộ vào tháng 6.
- Trứng thường bị một số loài ong ký sinh trứng vào tháng 6 và tháng 7.
d) Biện pháp phòng trừ
- Diệt bọ xít qua Đông bằng vợt hoặc rung cây để bọ xít rơi xuống đất và giết.
- Thường xuyên theo dõi vườn quả, tiến hành ngắt, đốt các lá có ổ trứng và vợt 
bắt bọ xít non mới nở vào tháng 3 và đầu tháng 4. 
- Sử dụng thuốc hoá học để phòng trừ nếu bọ xít non phát sinh với mật độ cao. 
Biện pháp này chỉ có hiệu quả khi bọ xít còn đang ở tuổi 1 đến tuổi 3.
(Các loại thuốc tham khảo tại: Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam 
năm 2019, được ban hành bởi Bộ Nông nghiệp và PTNT)
Lưu ý: Danh mục thuốc BVTV này được cập nhật và thay đổi hàng năm.

a) Hình thái
- Trứng có màu vàng, hình dạng như một chấm nhỏ, thường phân bố ở phần vỏ 
gần cuống khi quả mới hình thành. Đôi khi có cả trên lá và chồi non.
- Nhộng hình ôvan dài, lúc đầu có mầu vàng lợt, khi sắp vũ hóa chuyển sang màu 
nâu.  

2. Sâu đục quả



QUẢN LÝ SÂU BỆNH HẠI CHÍNH TRÊN NHÃN, VẢI TẠI SƠN LA

6

(Các loại thuốc tham khảo tại: Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam 
năm 2019, được ban hành bởi Bộ Nông nghiệp và PTNT)
Lưu ý: Danh mục thuốc BVTV này được cập nhật và thay đổi hàng năm.

b) Triệu chứng gây hại
- Sâu non nở ra đục vào cuống quả, cuống chồi và 
cuống lá để sinh sống.
- Trên quả, sâu đục vào phần cuống quả nối giữa hạt 
với phần cành quả bên ngoài, làm cho quả dễ bị rụng 
và phần thịt quả tiếp giáp với cuống bị thối.
- Gây ảnh hưởng trực tiếp đến phẩm cấp quả khi thu hoạch, làm giảm chất 
lượng và mẫu mã sản phẩm khi  chế biến.
- Thường gây hại nặng ở các tỉnh phía bắc nước ta.

c) Đặc điểm sinh học
 - Trưởng thành có thể đẻ trên quả non từ một đến vài trứng, nhưng thường chỉ 
có một sâu non nở ra xâm nhập và sống sót trong cuống quả.
- Sâu ưa thích các vườn cây trồng dày, cành lá rậm rạp, độ ẩm trong tán lá cao 
và thường gây hại nặng các vườn, nhãn vải trồng gần khu vực ven rừng. 
- Trưởng thành sâu đục cuống quả phát sinh và đẻ trứng rộ vào cuối tháng 3 và 
tháng 4. Sâu gây hại nặng trên nhãn vải chính vụ vào nửa đầu tháng 4, rất nặng 
ở trà quả muộn hoặc vườn quả thu hoạch quá muộn.
- Thời gian phát dục: trứng từ 3-5 ngày, sâu non từ 8-12 ngày, nhộng từ 5-7 ngày 
và trưởng thành sống từ 5-8 ngày. Vòng đời sâu kéo dài từ 20-26 ngày. Trong 
suốt thời gian mùa quả, sâu có thể hoàn thành được 4-5 lứa.

d) Biện pháp phòng trừ
- Trồng dày vừa phải. 
- Chú ý tạo tán sau thu hoạch và thường xuyên tỉa cành cho cây thông thoáng. 
- Vệ sinh triệt để vườn quả, thu gom và chôn các quả rụng bên trong vườn. Khi 
bướm xuất hiện rộ 5-7 ngày thì tiến hành phòng trừ bằng các loại thuốc hoá 
học.
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a) Hình thái
Sâu trưởng thành: là loài bướm rất nhỏ. Cánh và toàn thân màu nâu, trên cặp 
cánh trước có một đốm màu vàng sáng ở chóp cánh. Râu đầu dài và hướng về 
phía trước khi bướm đậu.
Sâu non: rất nhỏ, màu xanh nhạt, đốt bụng dài và có nhiều lông ngắn. 
Nhộng: rất nhỏ, lúc đầu màu xanh nhạt, khi sắp vũ hoá có màu vàng nâu. 

b) Triệu chứng gây hại
Sâu non đục nở ra đục luồn vào gân lá làm lá khô cháy, vết cháy nhỏ dần về phí 
gân chính nên có dạng chữ V. Những lá bị hại biến dạng thường rách từ chóp lá 
trở vào, khi lá già chết bị hại chuyển sang mầu xám. Kết quả làm bộ lá xơ xác.

3. Sâu đục gân lá
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(Các loại thuốc tham khảo tại: Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam 
năm 2019, được ban hành bởi Bộ Nông nghiệp và PTNT)
Lưu ý: Danh mục thuốc BVTV này được cập nhật và thay đổi hàng năm.

c) Quy luật phát sinh, phát triển
   Trứng đẻ rải rác trên lá nhãn non, gần gân chính. Sâu non sau khi nở đục vào 
gân chính của lá non. Sau khi đẫy sức, sâu non chui ra khỏi gân lá nhả tơ kết 
thành lớp màng trắng đục và hoá nhộng dưới lớp màng trắng này. Khi mật độ 
sâu cao, nhiều lá non bị hại, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển và ra hoa sau này 
của cây. Vòng đời 20-30 ngày, trong đó thời gian trứng 3-4 ngày, sâu non 10-15 
ngày, nhộng 5-7 ngày, bướm sống 5-7 ngày.

d) Biện pháp phòng trừ
- Sử dụng biện pháp canh tác, cơ giới kỹ thuật nhằm tỉa cành tạo tán, giúp cây 
thông thoáng.
- Bón phân tập trung theo đúng thời kỳ.
- Khi cây ra lá non nhiều, nếu phát hiện sâu, có thể sử dụng các loại thuốc bảo 
vệ thực vật để phun trừ.

a) Hình thái
- Nhện trưởng thành: có hình dáng như một chấm nhỏ màu trắng bóng. 
- Trứng: rất nhỏ, trứng được đẻ rải rác từng quả một trên mặt lá. 
- Nhện non: trông như một chấm nhỏ, màu hồng thường di chuyển rất chậm. Cả 
giai đoạn nhện non và nhện trưởng thành đều có 4 cánh, chúng di chuyển rất 
dễ dàng.
b) Triệu chứng gây hại
Hoa bị nhện lông nhung chích hút gây hại không có khả năng nở hoa và thụ 
phấn. Quả bị nhện lông nhung thì qủa non không lớn lên được và sau đều bị 
rụng. Vết hại trên quả cũng tương tự trên lá. Khi cây bị nặng có thể không hoặc 
ít có quả.

4. Nhện lông nhung
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(Các loại thuốc tham khảo tại: Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam 
năm 2019, được ban hành bởi Bộ Nông nghiệp và PTNT)
Lưu ý: Danh mục thuốc BVTV này được cập nhật và thay đổi hàng năm.

c) Quy luật phát sinh, phát triển
- Vòng đời của nhện lông nhung dài 8-10 ngày.
      + Thời gian phát triển của trứng là 3-4 ngày. 
      + Nhện non có 2 tuổi với thời gian phát triển là 4-6 ngày. 
      + Thời gian sống của con trưởng thành, kể cả giai đoạn trước trưởng thành                       
là 12-13 ngày. 
Trong một năm, nhện lông nhung có thể hoàn thành 13-15 thế hệ. Chúng 
thường xuất hiện nhiều khi cây phát triển lộc trong mùa xuân. Nhện lông nhung 
thích râm mát, sợ ánh sáng. Thường phát sinh nhiều ở trong búp lá đỉnh, mầm 
ngọn lộc chưa nở của cành trong bóng râm. Các vườn vải trồng dày, tán lá rậm 
rạp, thiếu ánh sáng, tán lá các cây đan xen vào nhau thường bị hại nhiều hơn. 
Nhện phát sinh mạnh trong điều kiện nhiệt độ cao.

d) Biện pháp phòng trừ
- Sau thu hái, tiến hành cắt tỉa và dọn vệ sinh cho vườn cây giúp tán cây thông 
thoáng, giảm khả năng cư trú và gây hại của nhện. 
- Bón phân cân đối giữa phân vô cơ và hữu cơ sẽ làm giảm tỷ lệ nhện gây hại.
- Tác động các biện pháp chăm sóc cho vải ra lộc tập trung. Hạn chế đến mức 
cao nhất vải phát triển lộc đông để tạo ra sự ngắt quãng trong nguồn thức ăn 
của nhện.
- Theo dõi kỹ khi lộc xuân và lộc thu vừa nhú, nếu thấy mật độ nhện cao, tiến 
hành phun thuốc để trừ.

9
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b) Hình thái
    Sâu non mới nở chưa có lớp màu trắng bao phủ.Trưởng thành có màu hồng, 
phần đầu có vòi, xung quanh bao phủ 1 lớp sáp màu trắng dày.

c) Quy luật phát sinh
- Rệp tiết rất nhiều dịch mật, tạo điều kiện cho nấm bồ hóng phát triển đầy mặt 
lá và cành non, nơi rệp sinh sống và phát triển.  
- Rệp phát triển mạnh vào mùa nắng, trên các vườn ít được chăm sóc, sự hiện 
diện của rệp với mật độ cao có thể dẫn tới chết cây.

a) Triệu chứng
Rệp sáp phát triển trên cây nhãn theo từng ổ 

và hút nhựa cây, nếu không phòng trừ kịp thời thì 
rệp sẽ lan ra diện rộng và làm sùi các cùi cành 
gây ảnh hưởng đến chất lượng cây nhãn, quả 
nhãn, thậm chí làm chết cây.

5. Rệp sáp
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6. Rầy chổng cánh vân nâu
a) Triệu chứng
- Ấu trùng và thành trùng tấn công ngọn và lá nhãn. Trên lá, rầy chích hút làm 
cho lá bị nổi những nốt “ghẻ” trên phiến lá, lá bị nhiễm nặng thì kém phát triển 
và bị co lại, lá thuần thục có màu vàng nhạt.
- Trên chồi non, rầy tấn công khiến chồi chậm phát triển. Những chồi có nhiều 
lá bị hại do rầy thì không có khả năng ra bông kết trái làm giảm năng suất nhãn.
- Trứng có màu vàng nhạt, hình nậm rượu, một đầu thon nhỏ và có 1 lông dài, 
kích thước trung bình 0,17x 0,09 mm.�    
- Ấu trùng có cơ thể dẹt, hình ô van, màu vàng tươi, hai mắt tròn màu đỏ, rầy tuổi 
lớn có 2 đôi mầm cánh phát triển. Rầy non có kích thước rất nhỏ, kích thước 
trung bình: + Tuổi 1 là 0,19 mm x 0,11 mm.

+ Tuổi 2 là 0,24 mm x 0,19 mm.
+ Tuổi 3 là 0,38 mm x 0,22 mm.
+ Tuổi 4 là 0,67 mm x 0,54 mm.
+ Tuổi 5 là 0,89 mm x 0,72 mm.

d) Biện pháp phòng trừ
- Thường xuyên theo dõi vệ sinh vườn cây, cắt bỏ những cành bị rệp gây hại 
nặng không có khả năng phục hồi.
- Tiến hành thu gom các cành, lá bị rệp sáp hại đem tiêu hủy, không để dưới gốc 
cây vì đây là nguồn để rệp tiếp tục phát sinh gây hại. Đồng thời, phá vỡ nơi cư 
trú một số loài kiến sống cộng sinh với rệp để hạn chế kiến tha rệp từ cây này 
sang cây khác.
- Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi mật độ gia tăng. Để phòng trừ rệp sáp hiệu 
quả nên phun thuốc bảo vệ thực vật khi rệp sáp còn non (rệp chưa hình thành 
lớp sáp trắng bên ngoài).
(Các loại thuốc tham khảo tại: Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam 
năm 2019, được ban hành bởi Bộ Nông nghiệp và PTNT)
Lưu ý: Danh mục thuốc BVTV này được cập nhật và thay đổi hàng năm.
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1. Bệnh thối trái (do nấm Phytophthora sp)
B. Bệnh hại

(Các loại thuốc tham khảo tại: Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam 
năm 2019, được ban hành bởi Bộ Nông nghiệp và PTNT)
Lưu ý: Danh mục thuốc BVTV này được cập nhật và thay đổi hàng năm.

c) Biện pháp phòng trừ
- Tỉa cành tạo tán cho cây thông thoáng, hạn chế nơi cư trú của rầy.�    
- Tạo điều kiện cho các loại thiên địch (kiến, bọ rùa, nhện…) phát triển và khống 
chế rầy.
- Áp dụng biện pháp tưới phun với vòi phun áp lực mạnh để giảm mật số rầy.
- Cắt bỏ các đọt chồi bị nhiễm rầy đem tiêu hủy.�    
- Mỗi đợt nhãn ra đọt mới (đặc biệt trong các tháng 3-6) cần kiểm tra kỹ trên 
chồi mới nhú hoặc trên lá non, nếu xuất hiện rầy chổng cánh vân nâu với mật số 
từ 3 con/chồi trở lên thì sử dụng luân phiên các loại thuốc để trị. Nên phun 2 lần 
(cách nhau 5-7 ngày) để đạt hiệu quả diệt trừ cao.

a) Triệu trứng
Bệnh này thường xuất hiện và gây hại nặng trên trái nhãn lúc nhãn sắp già, 

chín và đặc biệt là trong mùa mưa, nơi có ẩm độ cao thì bệnh phát triển và lây 
lan rất nhanh chóng. 
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b) Quy luật phát sinh
Rầy chổng cánh là một loại dịch hại nguy hiểm trên cây nhãn, nó là tác nhân 

truyền bệnh. Di chuyển từ nơi này ra nơi khác chủ yếu nhờ gió. Rầy chổng cánh 
sinh trưởng và phát triển trong nhiều điều kiện nhiệt độ khác nhau, rầy trưởng 
thành có thể tồn tại được ở nhiệt độ lạnh -4 C và cả vùng khí hậu nóng và khô. 
Nhiệt độ thích hợp cho rầy chổng cánh phát sinh và gây hại là 28-30 C, ẩm độ 
80-85%.
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(Các loại thuốc tham khảo tại: Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam 
năm 2019, được ban hành bởi Bộ Nông nghiệp và PTNT)
Lưu ý: Danh mục thuốc BVTV này được cập nhật và thay đổi hàng năm.

b) Nguyên nhân
Do nấm Phytophthora thường lưu tồn trong đất nên các chùm trái gần mặt 

đất dễ bị nhiễm bệnh hơn trong mùa mưa, từ đây sẽ là nguồn lây lan cho các 
chùm trái phía trên và lây lan sang cây khác trong cả vườn. Trái bị bệnh thường 
bị thối nâu, lan dần từ cuống trái trở xuống, làm trái bị nứt, thịt trái thối nhũn, 
chảy nước có mùi hôi chua và có thể thấy tơ nấm trắng phát triển trên vết bệnh.
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a) Triệu chứng
Hoa bị xoắn vặn, khô cháy, trái non bị nhiễm 

bệnh sẽ nhỏ, có mầu nâu. Vỏ trái bị đóng phấn 
trắng nhất là ở vùng gần cuống trái. Trái lớn hơn 
nếu nhiễm bệnh thường bị thối nâu từ cuống trái 
sau đó chuyển sang mầu nâu đen và lan dần đến 
nguyên trái.

c) Phòng trị 
Vườn thoáng, ánh sáng xuyên qua được tán lá sẽ hạn chế được sự phát triển 

của bệnh. Phòng trị bệnh bằng cách phun các loại thuốc bảo vệ thực vật theo 
nồng độ khuyến cáo của nhà sản xuất. Để phòng ngừa và phòng trị bệnh có hiệu 
quả có thể phun vào các giai đoạn trước khi trổ hoa và ngay sau khi hoa vừa đậu 
trái non.

2. Bệnh phấn trắng (do nấm Oidium sp)

b) Nguyên nhân: Do nấm Oidium sp.

c) Phòng trị
Nên tỉa bỏ các cành gần mặt đất vì khi trái gần chín sẽ dễ nhiễm bệnh từ đất 

trong mùa mưa. Cần lưu ý cắt bỏ thu gom các trái bị bệnh rơi rụng trong vườn 
đem tiêu hủy. Phun các loại thuốc bảo vệ thực vật có gốc đồng theo lượng 
khuyến cáo.



(Các loại thuốc tham khảo tại: Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam 
năm 2019, được ban hành bởi Bộ Nông nghiệp và PTNT)
Lưu ý: Danh mục thuốc BVTV này được cập nhật và thay đổi hàng năm.
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a) Triệu chứng
Bệnh gây hại chủ yếu ở mặt dưới lá. Đốm bệnh hình hơi tròn với viền không 

đều, kích thước 1-3 mm, đen (màu càng đậm khi đốm bệnh càng to). Bề mặt 
đốm bệnh hơi sần sùi do nấm bồ hóng phát triển trên đó.

a) Triệu chứng 
Bệnh khô cháy hoa thường xuất hiện vào lúc hoa nhãn đang nở rộ, trên cánh 

hoa có những vết chấm nhỏ bằng đầu kim, có mầu nâu đen làm hoa bị vàng, sau 
đó khô và rụng đi. 
b) Nguyên nhân 
    Do nấm Phyllostica. Nấm thường tấn công vào lúc có nhiều sương mù hay 
mưa nhiều, ẩm độ không khí cao.

Mặt dưới lá có thể có đốm nhưng các đốm này thường rời nhau. Cạo lớp bồ hóng 
đi bên dưới thấy mô lá bị thâm đen. Nấm bồ hóng thường được phát triển nhiều 
trên các vườn trông quá dày, tán lá che rợp nhau và ẩm độ không khí cao.
b) Nguyên nhân: Do nấm Meliola sp gây hại.
c) Phòng trị
    Không nên trồng dày, tỉa bớt cành vô hiệu khi tạo tán sau thu hoạch giúp cây 
thoáng. Có thể sử dụng các loại thuốc có gốc đồng để phòng trị bệnh, phun theo 
khuyến cáo.

3. Bệnh bồ hóng (do nấm Meliola sp)

4. Bệnh khô cháy hoa (do nấm phyllostica sp)
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(Các loại thuốc tham khảo tại: Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam 
năm 2019, được ban hành bởi Bộ Nông nghiệp và PTNT)
Lưu ý: Danh mục thuốc BVTV này được cập nhật và thay đổi hàng năm.
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1) Triệu chứng bệnh
       Bệnh ban đầu là các vết đốm đen nhỏ, lan nhanh bao quanh cả cuống hoa 
và quả, hậu quả là hoa và quả bị rụng. Trời nắng cuống hoa bị khô, tóp lại, trời 
ẩm cuống hoa bị thối, dễ gẫy. Thời kì trước thu hoạch trên quả ban đầu xuất hiện 
các đốm thấm nước, sau chuyển mầu thâm đen và cuối cùng xuất hiện lớp sợi 
nấm mầu trắng phủ từng phần hay cả quả vải. Nấm này thấy xuất hiện cùng thời 
gian với nấm thán thư trong mùa ra hoa, đậu quả và khi vải chín.

2) Nguyên nhân: Do nấm Peronophythora litchii.

3) Đặc điểm phát sinh gây hại
- Bệnh gây hại từ thời kỳ ra hoa, đậu quả đến khi thu hoạch, nhưng nguy hiểm 
hơn cả là thời kỳ ra hoa kết quả. Trời âm u, ẩm độ cao, mưa phùn thuận lợi cho 
bệnh phát sinh và gây hại.
- Bệnh gây hại chủ yếu trong thời gian cây ra hoa và kết quả. Bệnh có thể gây 
rụng hoa rụng quả hàng loạt. Bệnh tiếp tục gây hại trong thời kỳ thu hoạch gây 
khó khăn cho việc bảo quản và vận chuyển. 

5. Bệnh sương mai

c) Phòng trị
Nên trồng thưa giúp cây thoáng, có ánh sáng xuyên qua tán cây làm giảm ẩm 

độ sẽ hạn chế được bệnh. Phòng trị bằng các loại thuốc gốc đồng theo khuyến 
cáo vào các giai đoạn trước khi hoa nở để phòng bệnh.



(Các loại thuốc tham khảo tại: Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam 
năm 2019, được ban hành bởi Bộ Nông nghiệp và PTNT)
Lưu ý: Danh mục thuốc BVTV này được cập nhật và thay đổi hàng năm.
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4) Biện pháp phòng trừ
- Sau khi thu hoạch quả, tiến hành tỉa cành tạo tán, cắt bỏ cả cành ra hoa không 
có quả.
 - Hoặc có thể dùng một số loại thuốc hóa học.

1) Triệu chứng bệnh
- Bệnh gây hại trên lá, quả, hoa, chồi non.
- Trên lá bệnh gây hại từ mép lá vào, gây đốm lá, các vết đốm có màu xám tro 
hoặc vết cháy từ mép lá vào. Các vết bệnh liên kết tạo thành các đám cháy, ranh 
giới vết bệnh và phần khỏe có đường viền mầu nâu sẫm.
- Trên lộc, ban đầu các chồi non có dạng thẫm nước sau chuyển nâu tối, trời 
nắng toàn bộ chồi non bị chết khô, trời mưa các chồi này bị thối.
- Trên chùm hoa và quả non, mới đầu cành hoa chuyển màu đen, vết bệnh hơi 
lõm xuống, trời nắng làm khô cành hoa và gây rụng hoa, trời mưa làm hoa rụng 
càng nhiều. Nấm gây hiện tượng rụng quả ở giai đoạn quả non.

2) Nguyên nhân gây bệnh
    Do nấm Collectotrichum thuộc nhóm nấm bất toàn.
3) Đặc điểm phát sinh và gây hại của bệnh
   Bệnh gây hại phổ biến ở các vùng trồng vải. Bào tử nấm trên các vết bệnh 
được nước mưa, hoặc theo côn trùng lây lan từ cây này qua cây khác. Thông 
thường bệnh gây hại trong mùa nóng, ẩm trên lá và chồi, với bệnh trên chùm 
hoa quả mùa xuân ấm và mưa phùn làm cho bệnh phát triển thuận lợi.

6. Bệnh thán thư
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(Các loại thuốc tham khảo tại: Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam 
năm 2019, được ban hành bởi Bộ Nông nghiệp và PTNT)
Lưu ý: Danh mục thuốc BVTV này được cập nhật và thay đổi hàng năm.

4) Biện pháp phòng trừ
   Tỉa cành tạo tán hàng năm sau mỗi vụ thu hoạch làm cho tán cây thông 
thoáng. Có thể phun các loại thuốc để phòng trừ.

1) Triệu chứng bệnh
    Bệnh chổi rồng xuất hiện và gây hại với các triệu chứng đầu tiên trên lá, chồi 
non và chùm hoa làm các bộ phận này không phát triển, co cụm, giảm khả năng 
đậu hoa, đậu trái, trái kém chất lượng, năng suất thất thu.
    Triệu chứng bệnh chổi rồng dễ nhận diện: Chồi non bị bệnh mọc thành chùm 
với nhiều nhánh nhỏ, ngắn, biến dạng, cong quẹo, vặn xoắn, nhánh bệnh co cụm, 
nhìn từ xa như dạng tổ chim, hoặc dạng hoa tre, hoặc trông như bó chổi, do đó 
bà con gọi là chổi rồng. Chùm hoa bị bệnh cũng có triệu chứng tương tự, chùm 
hoa kém phát triển, phác hoa ngắn, cánh hoa không bung ra mà nhỏ lại, màu 
sáng, tỷ lệ đậu trái rất thấp, trái nếu có đậu cũng không phát triển, khô dần rồi 
chết. Các chồi non mới xuất hiện sau đó ở chồi bị bệnh có hình dạng bình 
thường hoặc đôi khi hơi xoăn và biến dạng như bị ảnh hưởng của thuốc trừ cỏ.

7. Bệnh chổi rồng

2) Nguyên nhân
   Tác nhân truyền bệnh chổi rồng là loài nhện lông nhung (Eriophyes dimocarpi). 
Nhện xuất hiện và gây hại trong mùa nắng. Nhện lông nhung rất khó nhận diện do 
kích thước của chúng rất nhỏ, thân màu vàng trắng, phần ngực có 2 đôi chân, 
đuôi có lông. Vòng đời 8-15 ngày, một năm có 13-15 lứa. Nhện chích hút chủ yếu 
trên các bộ phận non như chồi, lộc non, chùm hoa mới nở, tuy nhiên khi không có 
đọt, nhện chích hút các bộ phận già.
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    Nhện lông nhung có trứng hình tròn, màu trắng trong, lúc sắp nở có màu trắng 
đục, có đường kính trung bình 19,46 μm, bán kính 19,41μm. Ấu trùng có 2 tuổi: 
ấu trùng tuổi 1 màu trắng trong, thân mình bầu tròn, có 2 cặp chân. Ấu trùng 
tuổi 2 màu trắng trong, thân mình thon dài về phía đuôi, hơi cong, có 2 râu đầu, 
cơ thể có 39 vòng bụng, có 2 cặp chân, chân dài khoảng 15,89μm. Nhện trưởng 
thành có hình dạng gần giống ấu trùng tuổi 2 nhưng cơ thể thon dài hơn, cong 
hơn, có màu trắng trong và trắng đục (thành trùng màu trắng trong có nhiều 
lông xung quanh cơ thể, chiếm khoảng 30% trong quần thể), có 2 râu đầu, chiều 
dài cơ thể trung bình 81,23μm, phần rộng nhất của cơ thể khoảng 25,55μm, 
phía trên đầu lõm hai bên, có 2 rãnh ở giữa đầu, có nhiều tưa lông phân bố 2 bên 
cơ thể, có 2 lông ở cuối đuôi, có 2 cặp chân, chân dài khoảng 17,70μm.
   Thời gian phát dục của trứng từ 3-7 ngày. Ấu trùng có 2 tuổi: tuổi 1 từ 1-2 ngày, 
tuổi 2 từ 4-6 ngày. Vòng đời nhện lông nhung vào khoảng 8-15 ngày. Nhện đẻ 
rải rác từng trứng một ở mặt dưới của lá non gần gân chính của lá. Nhện non 
nhỏ di chuyển rất chậm. Nhện trưởng thành di chuyển dễ dàng, thường tập 
trung gần gân lá, xuất hiện mặt dưới của lá, nếu mật số cao xuất hiện cả mặt 
trên của lá, xuất hiện trên lá non, lá già, xuất hiện nhiều trên lá gần già. Thực tế 
cho thấy có mối tương quan giữa mật số nhện lông nhung và bệnh chổi rồng 
trên nhãn, đó là mật số nhện lông nhung tỉ lệ thuận với tỉ lệ nhiễm bệnh chổi 
rồng trên vườn nhãn.

3) Điều kiện phát triển bệnh 
    Bệnh chổi rồng có thể xuất hiện bất cứ vị trí nào trên cây nhãn, nhanh chóng 
lây lan khắp vườn, cây bị bệnh tuy phát triển bình thường nhưng chồi bệnh 
không phát triển mà thoái hóa dần. Bệnh gây hại quanh năm, tuy nhiên bệnh 
phát triển mạnh trong mùa khô, mùa mưa nhện ít phát triển nên tỷ lệ bệnh thấp. 
Những vườn trồng dày, mật độ quá cao, bón phân không cân đối, bón nhiều đạm 
thường có tỷ lệ nhiễm cao, đặc biệt là những cây giao tán, tán rậm rạp do chăm 
sóc kém, không được cắt tỉa thường xuyên. Bệnh thường xuất hiện trên các chồi 
non rất sớm, do đó nếu không khắc phục sớm thì bệnh chổi rồng sẽ phát triển. 
Khi thấy triệu chứng trên cây thì đã muộn và những chồi này cần sớm tỉa bỏ để 
tránh lây lan.
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(Các loại thuốc tham khảo tại: Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam 
năm 2019, được ban hành bởi Bộ Nông nghiệp và PTNT)
Lưu ý: Danh mục thuốc BVTV này được cập nhật và thay đổi hàng năm.

    Biện pháp canh tác: Chú ý tránh để cây ra đọt non, ra hoa vào các tháng 4, 11, 
12 dương lịch khi mật số nhện lông nhung cao trong điều kiện tự nhiên. Cung 
cấp đầy đủ dinh dưỡng cho cây nhãn. Nên bón thêm phân hữu cơ giúp bộ rễ 
phát triển mạnh, tăng sức đề kháng cho cây giúp cây chống chịu tốt với bệnh. 
Xử lý ra hoa ở cơi đọt 2, xử lý đồng loạt trong vườn và vận động các vườn nhãn 
trong vùng cùng xử lý, để dễ quản lý nhện và bệnh chổi rồng, cắt nguồn thức ăn 
của nhện giúp giảm mật số nhện. Nên loại bỏ những cây cỏ ký chủ trong vườn 
như bồ ngót, bóng nẻ. Chú ý đến việc xen canh các cây ăn trái khác cùng ký chủ 
của nhện lông nhung như chôm chôm. Tưới nước cho cây trong mùa nắng đặc 
biệt vào các giai đoạn mẫn cảm với bệnh như cây ra đọt non, ra hoa giúp cây 
sinh trưởng tốt chống chịu tốt với bệnh và hạn chế mật số nhện lông nhung.
     Biện pháp cơ học: Sau thu hoạch tiến hành cắt tỉa sâu 40-50cm toàn cây, loại 
bỏ cành kém hiệu quả, giúp cây thông thoáng và ra chồi lá mới sẽ cho năng suất 
cao hơn trong vụ kế tiếp và loại bỏ được mầm bệnh và nhện lông nhung.
Vệ sinh và tiêu hủy cành, lá, phát hoa nhiễm bệnh để tránh lây lan cho cây xung 
quanh trong vườn nhãn. Nên thường xuyên loại bỏ những chồi non, phát hoa bị 
nhiễm bệnh trên cây để hạn chế mầm bệnh, tuy nhiên không cần cắt những chồi 
non, phát hoa xung quanh.
     Biện pháp hóa học: Sau khi cắt tỉa nên phun thuốc trừ nhện để làm giảm mật 
số nhện trong vườn.

4) Phòng trừ
   Tiến hành cắt tỉa, loại bỏ những cành kém hiệu quả, giúp cây thông thoáng và 
ra chồi lá mới, cho năng suất cao hơn trong vụ kế tiếp vừa loại bỏ được nguồn 
dịch hại, nhất là nhện cư trú trên lá non và lá già. 
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PHẦN II
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A. Sâu hại

STT

1
2
3
4
5
6
7

Cây trồng/ sâu, bệnh

Rầy bông xoài
Rệp sáp

Câu cấu xanh lớn
Bọ vòi voi đục quả

Sâu đục cành
Bệnh thán thư

Bệnh phấn trắng

Tên khoa học

Idioscopus spp
Pseudoccoccus sp

Hypomeces squamosus
Sternochetus frigidus (Fabricius)

Chlumetia transversa
Colletotrichum gloeosporioides

Oidium mangiferae

THÀNH PHẦN SÂU BỆNH HẠI TRÊN CÂY XOÀI

a) Đặc điểm gây hại
- Rầy trưởng thành và rầy non chích hút nhựa ở các chồi non, chùm hoa. Hoa 
xoài bị rầy chích hút nhựa khô đi có màu nâu, sau đó rụng.
- Những cây bị hại nặng phần lớn bề mặt lá và chùm hoa bị muội đen bao phủ, 
cây xoài có bộ tán lá và chùm hoa trông rất bẩn, khả năng đậu quả rất hạn chế 
thậm chí thất thu.

b) Hình thái và quy luật phát sinh gây hại
 Trưởng thành dạng cái nêm, kích thước tương đối nhỏ, dài khoảng 3-4 mm, 
màu nâu đen. Rầy non có màu xanh lục nhạt, bám ở cuống hoa để chích hút 
nhựa. Trưởng thành hiện diện suốt năm trên cây trong những vết nứt của cây và 
mật số gia tăng khi cây ra lá non và trổ hoa. Trưởng thành đẻ từng trứng một 
trong nụ hoa, trong gân lá, trong phiến lá và cả trong cuống của chồi non, hoặc 
cuống hoa. Một con cái có thể đẻ từ 100-200 trứng. Trưởng thành rất linh hoạt, 
ngay khi vũ hóa chúng di chuyển ngay đến chồi non hoặc hoa để đẻ trứng. 
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1. Rầy bông xoài (Idioscopus spp)



Rầy bông xoài Hoa xoài bị rầy gây hại

Khi mật số rầy cao có thể nghe tiếng nhảy xào xạc của rầy trong lá. Khi xoài trổ 
hoa thì rầy tập trung chích hút hoa xoài. Rầy non và rầy trưởng thành đều chích 
hút nhựa của lá non và hoa. Tuy nhiên, thiệt hại gây ra chủ yếu là hoa, làm cho 
hoa bị rụng, trái đậu ít và trái non cũng bị rụng. Ngoài ra, phân của rầy thải ra là 
môi trường cho nấm bồ hóng phát triển phủ đen trên chùm hoa và mặt dưới lá. 
Thời gian sống của thành trùng khoảng 4-7 ngày. Mật số rầy thường xuất hiện 
nhiều khi cây bắt đầu trổ hoa và đạt đỉnh cao vào giai đoạn nở hoa sau đó giảm 
dần. Nếu mật độ cao, trên một chùm hoa có thể tới hàng trăm con rầy. Khi mà 
trái đã lớn bằng đầu ngón tay cái thì gần như không còn rầy nữa.

c) Biện pháp phòng trừ

- Tiến hành vệ sinh vườn, tỉa cành tạo tán làm cho cây thông thoáng hạn chế sự 
tập trung gây hại của rầy. 

- Ở những vườn thường xuyên bị nhiễm rầy nên phun thuốc phòng trừ vào giai 
đoạn xoài vừa ra nụ hoa khi phát hiện có rầy trên lá. Những vườn xoài thường bị 
nhiễm nặng phun làm 2 lần, lần 1 trước khi ra hoa và lần 2 vào lúc trỗ hoa để 
tránh ảnh hưởng đến quá trình thụ phấn và bảo vệ côn trùng có ích. 

TÀI LIỆU QUẢN LÝ SÂU BỆNH HẠI CHÍNH TRÊN XOÀI TẠI SƠN LA

22

(Các loại thuốc tham khảo tại: Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam 
năm 2019, được ban hành bởi Bộ Nông nghiệp và PTNT)
Lưu ý: Danh mục thuốc BVTV này được cập nhật và thay đổi hàng năm.

- Khi mật độ rầy bông xoài cao, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để phun trừ. Sử 
dụng thuốc có hoạt chất.
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2. Câu cấu xanh (Hypomeces squamosus)

b) Đặc tính sinh học
- Trưởng thành là loại cánh cứng, khi mới vũ hoá cánh phủ lớp vảy màu xanh ánh 
kim rực rỡ, về sau lớp vảy càng nhạt dần lộ ra cánh màu đen, cơ thể dài khoảng 
15-20 mm, đầu nhọn, quặp.  
- Đẻ trứng trong đất, trứng nhỏ màu trắng, giai đoạn trứng kéo dài 12 ngày.  
- Sâu non sống dưới đất trong nhiều tháng. Giai đoạn nhộng xảy ra trong đất, dài 
khoảng 15 ngày.

a) Đặc điểm gây hại
- Trưởng thành ăn lá non thành từng mảng, nếu hại nặng lá có thể bị ăn trụi. Câu 
cấu hại xoài xuất hiện và gây hại nặng khi nhiệt độ thời tiết khô hạn vào các 
tháng nắng nóng.

c)  Biện pháp phòng trừ
- Dùng vợt bắt khi chúng phát sinh nhiều.
- Ở vườn thường bị hại nên dùng thuốc hạt rải quanh gốc cây 1-2 lần một năm 
vào đầu và cuối mùa mưa.

a) Đặc điểm gây hại
  Cả rệp trưởng thành và rệp non đều chích hút nhựa trên cành lộc non, lá non 
và hoa làm ảnh hưởng tới sinh trưởng của cây như quăn lá, chùn ngọn và rụng 
hoa quả.

3. Rệp muội
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b) Hình thái
- Rệp trưởng thành có hai dạng: 
+ Dạng có cánh mình mỏng dài 1,5 mm rộng 1mm đôi cánh màng khá dài so với 
thân rệp, trên cánh có hình chữ nhật, đen nhỏ, thân rệp màu nâu đen.
+ Dạng không có cánh to hơn dạng có cánh dài 2 mm, rộng 1,5 mm bụng phình 
to màu nâu. Rệp non có màu nâu nhạt.

d) Biện pháp phòng trừ
- Hàng năm sau mỗi vụ thu hoạch vệ sinh vườn, cắt tỉa cành làm cho cây thông 
thoáng, thu gom những cành lá, bộ phận bị hại tiêu huỷ sạch sẽ. 

- Cần phát hiện sớm để phòng trừ kịp thời, khi có mật độ cao cần dùng thuốc.

4. Rệp sáp (Pseudoccoccus sp.)
a) Đặc điểm phát sinh gây hại
   Rệp thường bám một chỗ, ít di chuyển, bên ngoài cơ thể có một lớp sáp trắng 
bao phủ. Rệp gây hại bằng cách chích hút nhựa trên các bộ phận của cây như: 
đọt non, lá non, cuống trái, đôi khi tấn công trên cả trái xoài đã già. Nếu rệp hiện 
diện với mật số cao sẽ làm cho cây phát triển kém; hoa, trái non có thể bị rụng. 
Bên cạnh việc gây hại trực tiếp, rệp còn bài tiết ra chất thải, đây là điều kiện 
thuận lợi cho nấm bồ hóng phát triển bao phủ các bộ phận của cây như lá, trái 
làm ảnh hưởng đến quá trình quang hợp cũng như làm giảm mẫu mã và phẩm 
chất của quả.

QUẢN LÝ SÂU BỆNH HẠI CHÍNH TRÊN XOÀI TẠI SƠN LA
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(Các loại thuốc tham khảo tại: Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam 
năm 2019, được ban hành bởi Bộ Nông nghiệp và PTNT)
Lưu ý: Danh mục thuốc BVTV này được cập nhật và thay đổi hàng năm.

c) Đặc điểm sinh học
- Ở nhiệt độ phòng 29, 30 C, ẩm độ 79,4% cho thấy sức đẻ của một rệp cái không 
cánh bình quân đạt 8,7 con, vòng đời của rệp là 10,8 ngày.
- Tác hại của rệp nói chung và rệp trên xoài nói riêng chưa được đánh giá là lớn 
song cục bộ ở một số cây và một số bộ phận như chồi non, lá và hoa có sự hiện 
diện của rệp ở mật độ cao, chúng hút chất dinh dưỡng ảnh hưởng tới sự phát 
triển bình thường của cây cần phải được phát hiện sớm để phòng trừ kịp thời.
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Theo kết quả điều tra của trung tâm giám định kiểm dịch thực vật, cục bảo vệ 
thực vật, trên cây xoài tại địa bàn huyện Yên Châu có 2 loài vòi voi hại xoài gây hại 
gồm Sternochetus frigidus (Fabricius), Sternochetus olivieri (Faust).

a) Triệu chứng gây hại
     Thời kỳ cây mang quả, trưởng thành đẻ trứng trên quả có đường kính tối thiểu 
6 cm, sau khi trứng nở, sâu non đục chui vào gây hại phần thịt quả và ăn ở bên 
trong, khi bổ quả sẽ thấy các đường hầm chứa đầy phân màu đen. Sâu gây hại 
làm cho quả bị hỏng, chảy nước và tạo điều kiện cho các loại vi khuẩn, mầm 
bệnh xâm nhập gây thối quả. Những phần quả bị sâu gây hại vỏ quả chuyển màu 
nâu đen và quả bị rụng.

5. Bọ vòi voi đục quả 

b) Biện pháp phòng trừ
Để phòng trị rệp sáp có hiệu quả, cần thực hiện tốt các biện pháp sau:
- Trồng xoài với mật độ vừa phải, sau mỗi vụ thu hoạch cần cắt tỉa cành sâu 
bệnh, cành trong tán để tạo vườn thông thoáng.
- Thăm vườn thường xuyên, kịp thời phát hiện sự xuất hiện của rệp để có biện 
pháp phòng trị kịp thời.
- Dùng bơm áp lực lớn khi tưới để rửa trôi rệp.
- Có thể sử dụng một trong các loại thuốc hóa học kiểm soát hiệu quả rệp sáp.
(Các loại thuốc tham khảo tại: Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam 
năm 2019, được ban hành bởi Bộ Nông nghiệp và PTNT)
Lưu ý: Danh mục thuốc BVTV này được cập nhật và thay đổi hàng năm.

25



Triệu chứng quả xoài bị sâu đục quả gây hại Trưởng thành

b) Đặc điểm hình thái

- Trưởng thành có màu nâu tối, trên thân có nhiều đốm nhạt màu và có nhiều 
vảy gai xù xì bao quanh bảo vệ cơ thể. Thân mập, đầu nhỏ, dài khoảng 6-9 mm.

- Trứng, khi mới đẻ màu kem trắng, hình e líp chiều dài khoảng 0,6-0,8 mm và 
chiều rộng khoảng 0,2-0,3 mm.

- Sâu non màu trắng, chân bị thoái hóa, đầu màu nâu hoặc nâu đen, mới nở kích 
thước khoảng 1-1,5 mm, khi đẫy sức có thể dài tới 17 mm.

- Nhộng, khi mới hóa nhộng có màu trắng, sau chuyển sang màu đỏ nhạt và dài 
tới 10 mm.

QUẢN LÝ SÂU BỆNH HẠI CHÍNH TRÊN XOÀI TẠI SƠN LA

- Thu gom tất cả các trái bị nhiễm sâu đục quả (trái rụng dưới đất và trái còn 
trên cây) ra khỏi vườn và tiêu hủy.

- Đối với cây xoài thấp, nếu có thể thì tiến hành bao trái khi trái đạt 2-3 cm, trước 
khi bao cần phun thuốc.

c) Biện pháp phòng trừ

    Đây là đối tượng rất khó phòng trừ, khó phát hiện nên cần áp dụng đồng loạt 
và trên diện rộng. Một số biện pháp để quản lý loài này như sau:

- Tỉa cành thông thoáng trước mùa ra hoa.
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Phun giai đoạn trái để diệt xua đuổi thành trùng, trứng và ấu trùng. Tiến hành 
phun 2 lần vì xoài ra hoa 2-3 lần/vụ:

a) Đặc điểm hình thái
    Trứng hình gậy dài với một đầu hơi nhọn, đầu kia hơi tròn, màu trắng trong 
đến hơi vàng kem và khi gần nở sậm màu hơn.
- Sâu non dạng hình ống với đầu nhọn, phần đuôi tròn và láng, màu trắng kem, 
có 3 tuổi, ấu trùng tuổi 3 đầu nhỏ và miệng có móc hóa sừng.
- Nhộng: Hình trứng dài, khi mới nở hình thành nhộng có màu vàng nâu, khi sắp 
vũ hóa có màu nâu đỏ.
- Trưởng thành: dài khoảng 7 mm, sải cánh rộng khoảng 13 mm, đầu tựa hình 
bán cầu, mặt trước đầu có màu nâu đỏ, trên mặt trước đầu có nhiều vệt, chấm 
đen nhỏ, phía sau đầu có nhiều lông nhỏ. Ngực ruồi có màu nâu đỏ hoặc màu 
nâu tối, cánh trong suốt, mép cánh có các vệt sọc đen, chân có màu vàng và nâu 
đỏ. Trên lưng, bụng có các sọc đen, mặt lưng có một vân vàng hình chữ U. Bụng 
có dạng hình cầu hoặc gần hình cầu, dưới mút đuôi có một vòi nhọn. Ruồi cái 
lớn hơn ruồi đực ống, ống vòi đẻ trứng kéo dài hơn.

+ Lần 1: Sau khi trái hình thành quả có kích thước bằng hạt ngô tiến hành phun 
bằng thuốc.
+ Lần 2: Sau lần 1 từ 7-10 ngày, các loại thuốc giống như lần 1, luân phiên 2 
nhóm thuốc (hoạt chất) khác nhau giữa 2 lần phun.

6. Ruồi đục quả phương đông (Bactrocera dorsalis Hendel)

(Các loại thuốc tham khảo tại: Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam 
năm 2019, được ban hành bởi Bộ Nông nghiệp và PTNT)
Lưu ý: Danh mục thuốc BVTV này được cập nhật và thay đổi hàng năm.

PHÒNG TRỪ BẰNG BIỆN PHÁP HÓA HỌC
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b) Triệu chứng gây hại
   Ruồi đục quả gây hại nhiều trên cây ăn quả, bất kỳ loại quả nào khi chín có mùi 
thơm chúng đều gây hại. Con trưởng thành cái dùng vòi đẻ trứng chọc thủng vỏ 
quả, đẻ trứng vào chỗ tiếp giáp giữa vỏ quả và thịt quả. Sâu non nở ra chui sâu 
vào phần thịt quả gây hại làm cho quả bị chảy nước dịch quả ra ngoài, phía 
trong quả bị thối hỏng. Vết thương do ruồi gây ra, tạo điều kiện thuận lợi cho các 
vi sinh vật xâm nhiễm gây thối quả. Quả xoài bị hại biến vàng và rụng sớm.
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c) Một số đặc điểm sinh học, sinh thái
    Ruồi đục quả có khả năng bay rất khỏe, hoạt động nhanh nhẹn ban ngày và ưa 
sống ở các nơi rậm rạp, ưa mát. Ruồi có khả năng phát hiện mùi quả chín từ rất 
xa và bay đến dùng vòi đẻ trứng chọc thủng vỏ quả và đẻ trứng. Mỗi ruồi cái có 
thể đẻ từ 10-60 trứng, tuy nhiên tỷ lệ đẻ trứng chỉ nở khoảng 50%.
- Sâu non sống trong thịt quả từ sau khi nở đến đẫy sức. Trước khi hóa nhộng, 
sâu non đẫy sức chui ra khỏi quả, co thân bật rơi xuống đất để hóa nhộng, nhộng 
nằm ở độ sâu khoảng 1-2 cm dưới mặt đất. Vòng đời của ruồi đục quả khoảng 
40-80 ngày tùy thuộc vào nhiệt độ môi trường.
Thời gian trứng từ đẻ đến nở khoảng 1,5-3,5 ngày.
Thời gian sâu non khoảng 8-18 ngày.
Thời gian nhộng khoảng 9-19 ngày.
Thời gian trưởng thành khoảng 20-40 ngày. 
Mỗi năm ở điều kiện nước ta ruồi đục quả thường có 6-7 lứa.
d) Biện pháp phòng trừ
- Kiểm tra, theo dõi diễn biến của ruồi trên vườn xoài đang mang quả; thường 
xuyên thu gom quả rụng và quả bị ruồi châm đem chôn hoặc ngâm trong nước 
để diệt sâu non.
- Dùng biện pháp bao quả để bảo vệ quả, biện pháp này cho hiệu quả cao nhất 
và đảm bảo an toàn thực phẩm cho quả xoài.
- Sử dụng bẫy bả độc có dẫn dụ pheromon giới tính, bẫy protein để phòng trừ 
ruồi đục quả.
- Sử dụng biện pháp hóa học: Sử dụng thuốc BVTV.
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(Các loại thuốc tham khảo tại: Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam 
năm 2019, được ban hành bởi Bộ Nông nghiệp và PTNT)
Lưu ý: Danh mục thuốc BVTV này được cập nhật và thay đổi hàng năm.
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a) Đặc điểm hình thái:
   Trưởng thành màu nâu, cạnh ngoài cánh 
trước có những sọc ngang gẫy khúc rất rõ 
và sát rìa cánh có một hàng chấm đen. 
Chúng đẻ trứng trên chồi non hoặc trên lá. 
Trứng nhỏ, mới đẻ có mầu trắng nhưng trở 
nên nâu khi sắp nở. Ấu trùng có màu hồng, 
thời gian ủ trứng: 2-4 ngày, ấu trùng có 5 
tuổi. Chúng đục vào trong chồi non và hoa, 
chồi bị hại thường bị héo, khô và không cho 
hoa. Nếu sâu tấn công trên chùm hoa sẽ 
làm hoa bị rụng.

(A) Trưởng thành – Sâu non – Nhộng sâu đục cành 

(B) Vết đục trên đọt nonb) Biện pháp quản lý 
- Cắt tỉa gom cành bị sâu hại đốt để diệt sâu, nhộng bên trong.
- Theo dõi các đợt cây ra tược non và phun thuốc trừ sâu.

a) Triệu chứng gây hại
    Ngoài hại trên cây xoài chúng còn gây hại trên cây vải. Các lá non bị cắt ngang 
rất sắc, phần bị cắt rơi xuống đất và để lại phần gốc của lá trên cây.

b) Đặc điểm hình thái
- Trưởng thành cái lớn hơn đực. Miệng là một vòi dài khoảng 1,2-1,5 mm, vòi con 
đực ngắn hơn vòi con cái, cứng, màu đen sậm, có nhiều lông. Phần đầu và ngực 
có màu đỏ cam.

7. Sâu đục cành (Chlumetia transversa)

8. Bọ cắt lá (Deporaus marginatus)

(Các loại thuốc tham khảo tại: Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam 
năm 2019, được ban hành bởi Bộ Nông nghiệp và PTNT)
Lưu ý: Danh mục thuốc BVTV này được cập nhật và thay đổi hàng năm.

- Trứng hình bầu dục, có chiều dài 0,5-1mm, màu trắng sữa đến vàng nhạt, giai 
đoạn trứng kéo dài 2-3 ngày.
- Khi thuần thục, ấu trùng có kích thước 5-6 mm, miệng nhai gặm, không chân 
và có màu xanh đen. 
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         Hình ảnh bọ cắt lá gây hại                                         Vòng đời bọ cắt lá 
c) Đặc điểm sinh học, sinh thái
* Vòng đời:
- Trứng: 2-3 ngày.
- Sâu non: 7-8 ngày.
- Nhộng: 9-11 ngày.
- Trưởng thành: có thể sống kéo dài 30-35 ngày.
Trưởng thành thường đẻ trứng dọc theo gân chính của lá và cắt những lá còn 
non, đa số cắt vào vị trí 1/3-1/4 của lá, kể từ cuống lá. Sau khi đẻ, trưởng thành 
cắt ngang lá ngay trên các vị trí đẻ trứng, phần bị cắt mang theo trứng rơi 
xuống đất. Ấu trùng sau khi nở sẽ tiếp tục ăn phần lá bị cắt đã bị rơi xuống đất. 
Thời gian đẻ trứng kéo dài 30-60 ngày, một con cái có thể đẻ từ 222-445 trứng 
và cắt từ 80-145 lá. Khi trứng nở ấu trùng đục từ gân chính ra mép lá.
Sau khi vũ hóa 2-3 ngày, trưởng thành bắt cặp và đẻ trứng vào phần mô lá dọc 
theo gân chính. Giai đoạn ấu trùng có 3 tuổi.
Sau khi hoàn thành giai đoạn phát triển, ấu trùng chui xuống đất để làm nhộng. 
Giai đoạn nhộng được thực hiện dưới mặt đất từ 3-4 mm. 
d) Biện pháp phòng trừ
- Điều khiển cây ra đọt non đồng loạt.
- Thu dọn các lá bị hại trong vườn đem tiêu hủy.
- Diệt ấu trùng bằng cách thu gom và hủy diệt các lá bị cắt ở dưới đất. Với các 
vườn bị nặng nên xới đất ở phía dưới tán lá cây bị nhiễm, để diệt nhộng trong đất 
hoặc phun thuốc BVTV diệt ấu trùng trên lá.
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(Các loại thuốc tham khảo tại: Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam 
năm 2019, được ban hành bởi Bộ Nông nghiệp và PTNT)
Lưu ý: Danh mục thuốc BVTV này được cập nhật và thay đổi hàng năm.
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- Trên quả: bệnh nhiễm từ lúc quả còn non đến thu hoạch, vết bệnh lúc đầu trên 
quả là những đốm nhỏ hình tròn có màu nâu hoặc nâu đen sau lan dần ra, nhiều 
đốm kết hợp với nhau tạo thành những đốm lớn lõm vào phần thịt quả, làm cho 
thịt quả bị chai sượng và thối, dính theo vỏ quả khi lột.

c) Điều kiện phát sinh phát triển bệnh
 Bệnh phát sinh phát triển trong điều kiện ẩm độ cao, sương mù nhiều. Đặc 
biệt, bệnh thường phát triển mạnh trong giai đoạn xoài ra lộc, ra nụ hoa, quả 
non, lại gặp điều kiện thời tiết thuận lợi. Trong các vườn xoài ít được chăm sóc, 
hoặc chăm sóc không tốt như bón phân không cân đối và dư đạm, không cắt tỉa 
cành vô hiệu làm tán lá rậm rạp, thiếu ánh nắng chiếu vào làm tăng ẩm độ của 
vườn thì bệnh thường nặng.
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b) Triệu chứng gây hại

- Trên lá: bệnh chủ yếu xuất hiện trên lá non, ban đầu có những đốm nhỏ như 
mũi kim màu nâu đến đen, về sau vết bệnh phát triển liên kết với nhau thành 
từng mảng và lan rộng ra, ở giữa vết bệnh lớp tế bào bị khô và rách thành lỗ 
thủng. Trên một lá có nhiều đốm bệnh và các đốm này nối liền nhau thành vết 
bệnh lớn, màu nâu, xung quanh viền nâu sậm. Lá non không phát triển đôi khi 
biến dạng, ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây.
- Trên ngọn: vết bệnh nhỏ màu nâu xám sau phát triển bao quanh ngọn và lan 
dần xuống dưới làm đọt chết khô, lá rụng.

- Trên hoa: bệnh phát triển trên cả chùm hoa làm hoa bị khô đen và rụng. Khi 
xoài ra hoa gặp những ngày trời âm u, có nhiều sương, bệnh gây rụng hoa hàng 
loạt, bị thiệt hại nặng sẽ không thu hoạch được.

a) Nguyên nhân gây bệnh
- Thán thư là bệnh gây hại nặng trên xoài nhất là ở vườn ít được chăm sóc. Bệnh 
do nấm bất toàn Collectotrichum gloeosporioides Penzig gây ra. 
- Nấm gây hại chính trên phần non của cây như chồi, lá, cành non vào giai đoạn 
ra lá, trên bông và trái vào giai đoạn ra bông và tạo trái.

1. Bệnh thán thư (Collectotrichum gloeosporioides)

B. Bệnh hại



a) Điều kiện phát sinh, phát triển

Bệnh gây thiệt hại nặng nhất trong giai đoạn trổ hoa đến đậu trái, trong điều 
kiện nóng ẩm và có sương đêm, bệnh sẽ bộc phát và lây lan nhanh. 

b) Khả năng gây hại

Nấm xâm nhiễm và gây hại lá, hoa, quả, đặc biệt là hoa và chùm hoa. Nấm 
bệnh phát triển tạo thành lớp phấn trắng trên lá non, phát hoa và trái non. Bệnh 
thường phát triển từ ngọn của phát hoa, lan dần đến cuống hoa, trái non, lá non 
và cành. Thường hoa bị nhiễm bệnh trước khi thụ phấn và trái bị nhiễm bệnh sẽ 
bị biến dạng, méo mó, nhạt màu, bị khô và rụng sớm.

d) Biện pháp phòng trừ
- Thu gom và đốt quả, lá, cành khô rụng trong vườn. 
- Dọn sạch cỏ dại mọc dưới tán cây để đất thông thoáng và giảm ẩm độ chung 
quanh và dưới tán cây 
- Tỉa bỏ, đốt hay chôn cành bệnh. 
- Sử dụng thuốc BVTV khi bệnh chớm xuất hiện. Khuyến cáo sử dụng các loại 
thuốc đặc trị.
Phun theo nồng độ khuyến cáo khi xoài có quả to bằng quả trứng, phun kép 2-3 
lần đến khi thu hoạch. Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc hoạt chất để hạn 
chế nấm kháng thuốc.

2. Bệnh phấn trắng (Oidium mangiferae) 

32

QUẢN LÝ SÂU BỆNH HẠI CHÍNH TRÊN XOÀI TẠI SƠN LA

(Các loại thuốc tham khảo tại: Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam 
năm 2019, được ban hành bởi Bộ Nông nghiệp và PTNT)
Lưu ý: Danh mục thuốc BVTV này được cập nhật và thay đổi hàng năm.
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  Hình ảnh: Bệnh phấn trắng hại hoa xoài

c) Biện pháp quản lý
- Cắt tỉa cành, tạo tán cho cây phát triển mạnh. 
- Cung cấp phân bón cân đối và đầy đủ. 
- Thăm vườn thường xuyên để sớm phát hiện bệnh trong giai đoạn cây ra hoa, 
đậu quả non. 
- Có thể bao quả sau khi rụng sinh lý.
- Sử dụng thuốc BVTV khi bệnh chớm phát sinh.
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(Các loại thuốc tham khảo tại: Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam 
năm 2019, được ban hành bởi Bộ Nông nghiệp và PTNT)
Lưu ý: Danh mục thuốc BVTV này được cập nhật và thay đổi hàng năm.
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