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Nguyên lý IPM
1. Trồng cây khỏe

2. Bảo tồn thiên địch

3. Thăm vườn thường xuyên

4. Nông dân trở thành chuyên gia

Lợi ích của IPM
Phòng trừ dịch hại tổng hợp là biện pháp phối hợp tốt nhất. IPM phát huy được
ưu điểm và khắc phục được hạn chế của mỗi biện pháp riêng lẻ:
• Bảo vệ đa dạng sinh học (mỗi loài đều có ý nghĩa nhất định trong tự nhiên, trong
chuỗi dinh dưỡng)
• Tránh/làm chậm quá trình bộc phát tính kháng thuốc BVTV hóa học của dịch
hại
• Ngăn ngừa/hạn chế xuất hiện dịch hại mới, bùng phát dịch hại trên cây trồng
• Gia tăng sự phong phú và đa dạng của thiên địch đối với dịch hại trên cây trồng
• Sản xuất theo IPM giúp cho việc sản xuất nông sản có chất lượng cao
• Bảo vệ sức khỏe người lao động và người tiêu dùng
• Chống ô nhiễm môi trường (do phân hóa học, hóa chất).

Các biện pháp để kiểm soát dịch hại
❖Giám sát: Môi trường, ký chủ, tính kháng, kiểm soát sinh học (ngăn chăn
sự đẻ trứng)
❖Quản lý: Canh tác, cơ lý học, sinh học và hóa học.

Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM):
• Biện pháp giống
• Biện pháp canh tác
• Biện pháp cơ giới vật lý
• Biện pháp sinh học
• Biện pháp hóa học

• Hoàn thiện và áp dụng thành công một số
công nghệ mới như:
+ Công nghệ sản xuất giống CCM sạch bệnh
+ Công nghệ nuôi cấy mô, nhân hom giống
cây trồng
+ Sử dụng kỹ thuật di truyền phân tử trong
sản xuất giống và chẩn đoán bệnh cây.

Giống bưởi Lông Cổ Cò chống chịu
bệnh thối rễ, sâu đục vỏ trái bưởi

Giống nhãn Xuồng cơm vàng chống chịu
với hội chứng chổi rồng

Sử dụng biện pháp kỹ thuật canh tác nhằm tạo điều kiện cho cây
phát triển tốt nhất đồng thời bảo tồn và phát huy hiệu quả các
quần thể thiên địch có sẳn trong tự nhiên là một yếu tố quan
trọng hàng đầu trong quản lý dịch hại tổng hợp trên cây trồng.

Vệ sinh vườn
Tiêu hủy bộ phận nhiễm dịch hại góp phần quản lý hiệu quả dịch hại

Bố trí thời vụ gieo trồng
Nc mật số rầy trong năm và đề xuất thay đổi thời gian trồng CCM từ tháng 10-12 dl
Mật số RCC/cây

Thời điểm gieo trồng thích hợp nhất

Lịch thời vụ (nên xử lý ra hoa đầu tháng 3 dl)

Mật số nhện (con/ lá)

Thời điểm nên cho cây ra đọt non, ra hoa

Biểu đồ: Diễn biến mật số nhện lông nhung E. dimocarpi trên nhãn ở 2 vườn điều tra
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Xen canh cây trồng

Trồng xen ổi trong vườn CCM giúp xua đuổi rầy chổng cánh

Xây dựng 80 ha
mô hình trồng
cam sành xen ổi
ở Tiền Giang,
Bến Tre, Vĩnh
Long, Trà Vinh
và Sóc Trăng.

Làm đất
Nên trồng cây trên vùng đất thích hợp, chú ý đến độ
pH của đất thích hợp cho từng loại cây trồng, đất có
khả năng giữ ẩm và thoát nước tốt.
Thiết kế mương vườn hợp lý tránh tình trạng bị ngập
nước (ĐBSCL), giữ cho vườn không quá ẩm, hạn
chế sự bộc phát của nhiều loại dịch hại.
Chiều cao liếp phải đảm bảo cao hơn nước trong mùa
lũ ít nhất 30 cm.
Có bờ bao ngăn lũ vững chắc, có máy bơm để bơm
nước ra trong mùa mưa lũ.

Bón phân
Nên bón phân vô cơ cân đối, vì nếu bón phân không cân đối sẽ ảnh hưởng đến
sức khỏe của cây trồng và làm tăng mật số và khả năng gây hại của một số loài
dịch hại trên cây trồng.
Nếu tăng hàm lượng đạm (N) sẽ làm cây trồng dễ bị côn trùng, nhện và bệnh
hại tấn công.
Hàm lượng kali cũng ảnh hưởng đến
sự phát triển của dịch hại.
Cung cấp chất hữu cơ là nguồn thực
phẩm cần thiết cho hoạt động của
VSV đất giúp cây khỏe ít sâu bệnh
hại hơn.

Hình: Bón phân chuồng kết hợp nấm Trichoderma

Tưới tiêu
Việc tưới nước đầy đủ giúp cây sinh trưởng khỏe, chống chịu tốt với sâu bệnh hại.
Tưới phun toàn bộ tán cây giúp rửa trôi trứng, ấu trùng, thành trùng của nhiều côn
trùng và nhện tấn công trên cây, tuy nhiên việc tưới nước có thể làm phát tán mầm
bệnh của gây hại cho cây trồng.

Tưới tiêu (tt)
▪

Cây bưởi: cần tưới nước đầy đủ nhất là giai đoạn trái phát triển

▪

Cây nhãn & chôm chôm: Sau khi cây đỗ nhị hoa cần đảm bảo cung cấp
nước cho cây (cháy lá là hiện tượng do nấm bệnh, thừa kali, thiếu nước kết
hợp với gió mạnh).

Tỉa cành, tạo tán
Lợi ích của việc tỉa cành, tạo tán
Giúp cây thông thoáng hạn chế tối đa nơi cư trú của nhiều đối tượng dịch hại
chính.
Giúp giảm ẩm độ trong tán cây, vì ẩm độ cao là điều kiện rất thuận lợi cho hầu hết
bệnh hại trên cây trồng phát triển,… đặc biệt trong điều kiện mùa mưa.
Giúp chiều cao của cây được khống chế, rất thuận lợi trong việc phun xịt thuốc
BVTV trong quản lý các đối tượng dịch hại.

Giúp cây có khả năng quang hợp tốt, duy trì sức sống tốt của cây, tạo cho cây sinh
trưởng khỏe, từ đó cũng chống chịu với các loài dịch hại tốt hơn.
Giúp cây ra đọt non, ra hoa tập trung để dễ theo dõi, dễ phát hiện sự hiện diện và
dễ quản lý dịch hại của cây trồng.

Cây nhãn: Theo Chiti (2016) khi cắt tỉa 50% Cây xoài: Theo Rawat (2018) cắt tỉa các cành
cây cho năng suất 47,5 kg/cây trong khi không cấp 3 cho năng suất 437 kg/cây cao hơn khi
cắt tỉa cho năng suất 12,5 kg/cây.
xoài không cắt tỉa 174,3 kg/cây

Hình: Cây nhãn không cắt tỉa Hình: Cây xoài không cắt tỉa

Hình: Cây nhãn cắt tỉa 50%

Hình: Cây xoài cắt tỉa

Cây xoài:
Tỉa cành

Trên đất thấp tại Thái Lan do trồng dày nên xoài bị
cắt tỉa đau cho tán không giao nhau.

Cây thanh long:
Năm thứ hai tỉa nhẹ khi cần để tạo
tán hình dù. Đến cuối năm thứ 3 trở
đi mỗi trụ có khoảng 100 cành, với
lượng cành này phân bố trên đầu trụ
dày. Sự tỉa cành giúp thông thoáng
tán cây và tập trung dinh dưỡng nuôi
cành mới.

Biện pháp cơ giới: Là những biện pháp dùng sức người, các dụng cụ
thô sơ để trực tiếp hoặc gián tiếp tiêu diệt hoặc hạn chế dịch hại. Biện
pháp này đặc biệt hữu hiệu trong nghề làm vườn.
Biện pháp vật lý: Là những biện pháp trực tiếp hoặc gián tiếp tiêu diệt
dịch hại, phá vỡ đặc tính sinh lý của dịch hại bằng cách khác với thuốc
BVTV hoặc biến đổi một cách có hại môi trường của dịch hại.

Đào rãnh ngăn chặn sự di chuyển của dịch hại
Sử dụng mương nước để quản lý kiến, rệp sáp
và một số côn trùng khác trên dứa.

Bao trái quản lý sâu đục trái, ruồi đục trái,…

Dùng bẫy bả

❑ Bẫy dính màu vàng, màu xanh để bẫy một số trưởng thành côn trùng có cánh
như ruồi đục trái, rầy chổng cánh, rầy bông xoài, bọ trĩ,… Những loại bẫy này
chi phí thấp, tận dụng các vật liệu tái chế sẵn làm bẫy.

Vị trí phun

Hình: SOFRI-PROTEIN 10DD diệt ruồi đục trái

Hình: Sử dụng bẫy đèn để hấp dẫn thành trùng sâu đục trái

Là biện pháp sử dụng sinh vật hoặc sản phẩm của chúng để
ngăn chặn, làm giảm thiệt hại do sâu, bệnh gây ra.

Một số thiên địch phổ biến trên vườn cây ăn quả
Bọ rùa (Coccinellidae: Coleoptera)
• Trứng: đẻ thành ổ
• Thành trùng và ấu trùng bọ rùa ăn thịt rầy mềm, rầy nhảy, rầy bông xoài, nhện, rệp dính, rệp sáp, bọ trĩ, ấu
trùng rầy chổng cánh, trứng và AT bộ cánh vẩy và ăn cả phấn hoa.

Bọ rùa 6 vệt

Bọ rùa đỏ

Bọ rùa chữ nhân

Bọ rùa đen

Bọ rùa hai chấm

Bọ rùa

Bọ rùa sáu vệt trên trái thanh long

Bọ rùa sáu vệt trên ổi

Bọ rùa đỏ trên thanh long

Bọ rùa sáu vệt trên nhãn

Nhện bắt mồi (Acari)
Các loài nhện ăn thịt phổ biến: Phytoseiulus sp.,
Amblyseius sp.
• Trứng: màu trắng, oval, đẻ trong đất hoặc trên mặt lá,
kích thước trứng của nhện bắt mồi lớn gấp 1,5 lần so với
nhện gây hại
• Ấu trùng: Di chuyển nhanh. Tuổi 1 (6 chân), tuổi 2 (8
chân)
• Thành trùng: Di chuyển nhanh, 8 chân
• Ăn thịt nhiều loài côn trùng gây hại trên CAQ: nhện gây
hại, rầy nhẩy, bọ trĩ, ấu trùng sâu đục trái…
• Có thể nhân nuôi phóng thích hiệu quả trong điều kiện
nhà lưới.

Nhện bắt mồi Amblyseius sp. đang ăn
bọ trĩ

Nhện bắt mồi Amblyseius sp. đang ăn
nhện lông nhung

Kiến vàng (Formicidae)
Kiến ăn thịt một số côn trùng nhỏ, rệp sáp, rầy mềm, trứng/ấu trùng sâu ăn
lá, ấu trùng rầy chổng cánh, ấu trùng sâu đục trái...

Kiến vàng ăn rệp sáp

Cần chú ý trong nhân nuôi kiến vàng:

Nên trồng một vài cây có lá to như cóc, bình bát, mận
trong vườn để kiến làm tổ
Trước khi đưa kiến vào nên loại bỏ các tổ kiến cũ và các
loài kiến khác như kiến hôi
Không phun thuốc BVTV 2 tuần trước khi nuôi tổ kiến
mới
Nên lấy nguồn kiến từ 1 cây để tránh đấu tranh giữa các
tổ kiến, nên lập tổ kiến vào khoảng tháng 5-11 dương lịch
vì đây là thời điển kiến phân đàn mạnh nhất.
Nên giữ trung bình 1 tổ kiến/100m2.

Tổ kiến vàng trên vườn xoài

Tổ kiến vàng trên vườn bưởi

Nấm ký sinh côn trùng
Các loại nấm ký sinh côn trùng phổ biến

Nấm trắng Beauveria bassiana: ký sinh >700 loại côn trùng (Coleoptera, Hemiptera,
Isoptera, Lepidoptera)
Nấm xanh Metarhizium anisopliae: ký sinh >200 loài (Coleoptera, Orthoptera,
Lepidoptera, Hemiptera)
Nấm tím Paecilomyces sp.

Nấm Lecanicillium sp.

Thành trùng bọ xít nhãn

Thành trùng rệp sáp Planococcus lilacinus gây
hại trên nhãn

Nấm Metarhizium sp. ký sinh bọ xít nhãn

Nấm Metarhizium sp. ký sinh trên cơ thể rệp
sáp

Ong ký sinh
Một số loài phổ biến: Trichogramma spp., Telenomus
spp.,...

Giai đoạn ấu trùng sống hoàn toàn trong trứng/ấu trùng
loài bị ký sinh
Thành trùng: nhỏ (0,5 mm), màu vàng nâu đến đen tùy
loài, có râu đầu và cánh.
Ký sinh trứng côn trùng bộ cánh vẩy, rầy chổng cánh,
rệp sáp, ruồi đục trái,...

Vòng đời ong kí sinh
Trichogramma spp.

Ong ký sinh rệp sáp

Trứng rệp sáp

Trứng rệp sáp bị ký sinh

Thành trùng ong ký sinh
Cocophagus sp. ký sinh trên rệp
sáp

Một số lưu ý khi sử dụng thuốc BVTV hóa học:
▪ Lựa chọn thuốc ít độc, đặc trị đối với dịch hại
▪ Chọn dạng thuốc và cách sử dụng thích hợp để đạt hiệu quả cao, giảm tối thiểu ô
nhiễm môi trường
▪ Chọn giai đoạn dịch hại mẫn cảm với thuốc nhiều nhất để giảm bớt lượng thuốc và
số lần phun ít nhất
▪ Bảo đảm thời gian cách ly an toàn, dư lượng thấp nhất.

SÂU BỆNH HẠI CHÍNH TRÊN CÂY NHÃN EDOR
Sinh trưởng
Nhện lông nhung
Rệp sáp
Sâu đục gân lá
Sâu ăn lá
Sâu đục ngọn
Rầy chổng cánh vân nâu
Hội chứng chổi rồng
Bệnh khô cành chết nhánh

Ra hoa, hoa nở
Nhện lông nhung
Sâu ăn bông
Bọ xít
Hội chứng chổi rồng

Giai đoạn trái
Rệp sáp
Sâu đục cuống trái
Sâu đục trái
Sâu đục hột
Bệnh thối trái
Bệnh khô cành chết nhánh

Sâu bệnh hại chính trên nhãn
Dịch hại

Triệu chứng

Dịch hại

Triệu chứng

Nhện lông nhung E. dimocarpi tác nhân gây chổi rồng

Sâu đục trái Conogethes punctiferalis

Bọ xít nhãn Tessaratoma javanica

Rệp sáp Planococcus lilacinus

Ruồi đục trái Bactrocera dorsalis

Bệnh thối trái Phytophthora

SÂU BỆNH HẠI CHÍNH TRÊN CÂY XOÀI
Sinh trưởng

Ra hoa, hoa nở

Giai đoạn trái

Bọ cắt lá
Bọ trĩ
Rệp sáp
Rầy xanh
Vòi voi
Sâu ăn lá
Nhện
Sâu đục cành non
Bệnh thán thư
Bệnh đốm bò hóng

Bọ trĩ
Sâu ăn bông
Rầy xanh
Rầy bông xoài
Bệnh thán thư
Bệnh đốm đen, xì mủ
Bệnh phấn trắng

Rệp sáp
Sâu đục trái
Ruồi đục trái
Bệnh thán thư
Bệnh đốm đen, xì mủ

Biện pháp canh tác
Đối với sâu hại

Nên xử lý cho cây ra đọt, ra hoa đồng loạt
Tưới đủ nước, giữ nước trong mùa khô
Vệ sinh vườn: loại bỏ cỏ dại trong và xung quanh vườn, xén tỉa cành, dọn vườn cho thông
thoáng rất cần thiết
Việc bón phân cho cây cần bón cân đối giữa phân vô cơ và hữu cơ sẽ làm giảm tỷ lệ gây hại
của các loại côn trùng trên

Nếu nguồn nước trong vườn tốt, phun nước bằng vòi phun áp lực cao lên tán cây cũng hạn
chế mật số bọ trĩ và rệp sáp
Dùng bẫy màu vàng để phát hiện TT bọ trĩ và rầy bông xoài và sử dụng thuốc khi mật số 3
con/lá, trái.

Biện pháp canh tác
Đối với bệnh thán thư
✓ Cắt bỏ cành vô hiệu, cành vượt, cành sâu bệnh
✓ Nên cung cấp nhiều phân hữu cơ kết hợp nấm Trichoderma
✓ Không nên tưới nước lên tán cây khi cây bị bệnh
Đối với bệnh đốm đen, xì mủ
✓ Vi khuẩn có khả năng lưu tồn lâu trong lá, cành bệnh, xác bả thực vật, nên sau khi thu
hoạch cần thu dọn sạch vườn, cắt bỏ và tiêu hủy cành, lá bệnh.
✓ Vi khuẩn tấn công qua vết thương nên tránh làm tổn thương cây. Nên phun thuốc sau khi
cắt tỉa, thu trái và nhất là sau các trận mưa.

Biện pháp sinh học
Nên bảo vệ thiên địch bằng cách sử dụng thuốc BVTV ít độc, thuốc sinh học, sử dụng
theo nguyên tắc 4 đúng
Tạo điều kiện thuận lợi cho thiên địch phát triển (nhện ăn mồi, các loại OKS và nấm ký
sinh)
Phun dầu khoáng khi đọt non dài khoảng 0,5-1 cm, mỗi đợt phun 2 lần (trước khi phun
dầu khoáng thì vườn phải tưới nước ngày hôm trước)

Sử dụng thuốc sinh học: Abamectin+BT, Emamectin benzoate, dịch trích từ tỏi, neem, vi
khuẩn BT và các chất xua đuổi

Biện pháp hóa học
Đối với bọ trĩ: Emamectinbenzoate+Avermectin (AcPlant 1.9EC, Tungmectin 1.9EC);…
Đối với rầy bông xoài: Dinotefuran (Chat 20WP); Thiamethoxam (Actara 25WG),
Emamectin benzoate+ Avermectin (Bafurit 5WG);…
Rệp sáp: Clothianidin (Dantotsu 16 WSG); Abamectin (Fanty 5.0EC); Chlorpyrifos ethyl
(Mapy 48EC),...dầu khoáng SK Enspray 99EC

Đối với muỗi gây u sưng lá xoài: Thiamethoxam (Actara 25WG), Imidacloprid (Confidor
100SL),…Phun khi giai đoạn cây đang ra đọt non
Đối với sâu đục trái: Sau vừa tượng trái (2% số trái bị sâu đục/cây) nên phun 2 đợt:
Spinosad (Success 25SC); Bacillus thuringiensis (Biobit 32BFC); Emamectin
benzoate+Matrine (Rholam Super 12EC),…
Đối với bệnh thán thư: Phun thuốc khi thấy bệnh xuất hiện hoặc sau những cơn mưa, nhất
lá mưa đêm bằng các loại thuốc sau: Mancozeb (Dithane M45), Differconazol (Score
250EC), Azoxystrobin (Amista 250SC), Propineb (Antracol 70 WP)
Đối với bệnh đốm đen, xì mủ: Oxolinic acid (Starner 20WP), Kasugamycin (Kasumin
2SL), Copper Hydrocide (Champion 37.5SC), Copper Oxychloride+Kasugamycin (Kasuran
50WP).

