
Giới thiệu & Đặc điểm sinh học
Rầy chổng cánh Châu Á trên cây có múi (Asian Citrus Psyllid - ACP) 
hay còn gọi là Diaphorina citri Kuwayama (Hình 1a.) là vật trung 
gian truyền bệnh liên quan đến vi khuẩn Candidatus Liberobacter 
asia�cus và C. L. americanus. Những vi khuẩn này được nghi ngờ là 
tác nhân gây bệnh vàng lá gân xanh (Huanglongbing - HLB) ở Châu 
Á và Châu Mỹ. Những cây bị nhiễm vi khuẩn gây bệnh bắt đầu xuất 
hiện các triệu chứng như rụng trái sớm và lá bị héo ở bất cứ thời 
điểm nào từ 5 tháng đến 3 năm sau khi nhiễm bệnh. Ngay cả trong 
giai đoạn không có triệu chứng, thực cây cũng có thể là nguồn lây 
bệnh, do đó cần phải kiểm soát véc tơ truyền bệnh ngay cả khi cây 
không có triệu chứng (Hình 1b). Một khi cây bị nhiễm bệnh, năng 
suất của chúng giảm nhanh chóng, những cây bị nhiễm bệnh thậm 
chí không thể ra quả trong một vài năm.

Con trưởng thành và nhộng Diaphorina citri 
Ảnh: Đại học ME Rogers – Florida

Ảnh: HA Arevalo - Đại học Floriada (Hoa Kỳ)

Hình 1: (a) Rầy chổng cánh trưởng thành đang ăn lá cam non. (b) Những cây bị nhiễm bệnh 
HLB: cây không có triệu chứng (bên trái) và cây có triệu chứng (bên phải). Quả bị rụng khá 
nhiều, lá đổi màu, hiện tượng lá héo khô nổi bật trên cây bị nhiễm.

Rầy chổng cánh đẻ trứng ở mặt trong của những chiếc lá chưa mở 
hết để bảo vệ trứng và ấu trùng khỏi sự �ếp xúc với thuốc trừ sâu, 
điều này khiến cho việc phun các loại thuốc không lưu dẫn sẽ không 
phù hợp để phòng trừ ấu trùng. Rầy phát triển qua 5 giai đoạn ấu 
trùng, mất từ   15 đến 47 ngày để trở thành con trưởng thành, tùy 
thuộc vào điều kiện môi trường. Ấu trùng thu nạp vi khuẩn và 
những con trưởng thành truyền bệnh cho những cây khoẻ chưa bị 
nhiễm bệnh và những cây đã bị nhiễm bệnh. Sự tái nhiễm làm tăng 
hệ số vi khuẩn ở những cây đã bị bệnh. Những con trưởng thành 
thường được xem là mục �êu của việc phun thuốc trừ sâu qua lá vì 
chúng là véc tơ truyền vi khuẩn. Trong khi đó, xử lý thuốc trừ sâu 
qua đất sẽ �êu diệt cả ấu trùng và con trưởng thành trong 2 năm 
đầu �ên sau trồng – sau giai đoạn này, cây đã quá lớn để phát huy 
tác dụng các giải pháp phun qua lá.

Hướng dẫn áp dụng giải pháp �ch hợp 
quản lý ACP

Bảo vệ vườn ươm cây con bằng lưới bao  và chỉ sử dụng nguồn 
cây đã được chứng nhận không bị nhiễm vi khuẩn HLB.
Vận chuyển các cây con bị nhiễm bệnh theo hướng dẫn và quy 
định của chính phủ.
Bảo vệ cây con chưa mang mầm bệnh bằng cách xử lý đất luân 
phiên thuốc trừ sâu lưu dẫn (nhóm MoA 4 và 28). Với cây lớn 
hơn, việc xử lý đất có thể không còn có tác dụng cao.
Luân phiên sử dụng thuốc trừ sâu xử lý đất cùng thuốc trừ sâu 
phun qua lá với MoA khác nhau. Đây là khâu quan trọng của 
việc quản lý �nh kháng thuốc. 
Quản lý con trưởng thành trong thời kỳ ngủ đông là chìa khóa 
để duy trì số quần thể thấp trong thời gian còn lại của năm.
Áp dụng các phương pháp theo dõi và ngưỡng phòng trừ đã được 
xác định tại địa phương để ra quyết định phun thuốc. Thông báo 
với nhà sản xuất ngay lập tức nếu sản phẩm không hiệu quả. 
Khuyến khích sử dụng và bảo vệ các biện pháp phòng trừ sinh 
học, vốn là một phần của chương trình IPM để giảm rủi ro phát 
triển �nh kháng đối với thuốc trừ sâu.
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 Kháng thuốc trừ sâu
Những mức độ nhạy cảm với thuốc trừ sâu khác nhau đã được báo 
cáo ở Florida, Hoa Kỳ (Bảng 1). Mặc dù tỷ lệ kháng thuốc của rầy 
chổng cánh không cao so với các loài sâu hại khác, nhưng điều quan 
trọng là phải cảnh giác để ngăn chặn sự khởi phát kháng thuốc của 
chúng. Các kết quả trong bảng 1 tương ứng với mức độ gia tăng 
enzym khử độc ở cả con trưởng thành và ấu trùng được thu thập 
trên đồng ruộng. Tuy nhiên, ACP mang vi khuẩn HLB được chứng 
minh là nhạy cảm hơn với thuốc trừ sâu so với rầy không nhiễm. Ở 
Brazil, không có sự trường hợp kháng nào được báo cáo.
Bảng 1: Các giá trị Tỷ lệ Kháng cao nhất 50 (RR50) được quan sát trên nhiều quần thể hoang 
dã của Rầy chổng cánh trên cây có múi tại Floria năm 2010 (Tiwari và nhiều tác giả - 2011)
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Ví dụ về mô hình quản lý tại Hoa Kỳ
Hình 2: Ví dụ về kế hoạch quản lý sâu hại từ Florida – Hoa Kỳ và cơ hội để luân phiên sử 
dụng các MoA để kiểm soát rầy chổng cánh trên cây có múi dựa vào khoa học cây trồng. Áp 
dụng luân phiên nhiều MoA (đã được đăng ký) khác nhau và theo khuyến cáo sử dụng trên 
nhãn để kiểm soát rầy chổng cánh trên cây có múi. Sự luân phiên và các MoA có thể khác 
nhau phụ thuộc vào loại sản phẩm được đăng ký tại mỗi quốc gia. 
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Bảng 2: Cơ chế tác động (MoA) có thể sử dụng để quản lý ACP. Quản lý dịch hại và �nh kháng 
nên dựa trên việc sử dụng luân phiên thích hợp các MoA dưới đây

Cơ chế tác động (MoA) được đăng ký để quản lý ACP (NR: Hor�cultural oil )
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