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TÓM T�²T 

Ru�×i �ÿ�éc lá l�ßn Chromatomyia horticola xu�©t hi�Ën trên 11 lo�¥i cây tr�×ng nh�m: d�ma chu�Ýt, cà 
chua, �ÿ�±u cô ve, �ÿ�±u tr�¥ch, �ÿ�±u �ÿ�Êa, c�§i cúc…t�¥i Gia Lâm, Hà N�Ýi Trong m�Ýt n��m, ru�×i �ÿ�éc lá C. 
horticola có m�í c �ÿ�Ý ph�Ù bi�Ãn nhi�Åu vào mùa xuân và mùa �ÿông là các tháng trên �ÿ�×ng ru�Ýng có 
ngu�×n th�í c ��n phong phú và �ÿi�Åu ki�Ën th�ái ti�Ãt thu�±n l�çi cho s�õ phát tri�Çn c�ëa chúng. Trong v�é �ÿông, 
m�±t �ÿ�Ý ru�×i C. horticola và t�ù l�Ë lá b�Ï h�¥i trên d�ma chu�Ýt tr�×ng �ã trà mu�Ýn là th�©p nh�©t, trên trà chính 
v�é và trà s�ßm không có s�õ sai khác �ÿáng k�Ç. Cây tr�×ng v�é tr�m�ßc có �§nh h�m�ãng �ÿ�Ãn m�±t �ÿ�Ý ru�×i �ÿ�éc 
lá trên d�ma chu�Ýt. M�±t �ÿ�Ý ru�×i �ÿ�éc lá C. horticola trên d�ma chu�Ýt th�©p khi v�é tr�m�ßc tr�×ng bí xanh so 
v�ßi ru�Ýng mà v�é tr�m�ßc tr�×ng c�§i cúc, cà chua. Ru�×i �ÿ�éc lá C. horticola gây h�¥i trên các gi�Õng d�ma 
chu�Ýt lai m�¥nh h�kn trên gi�Õng d�ma chu�Ýt �ÿ�Ïa ph�m�kng. 

T�ï  khóa: Chromatomyia horticola, gi�Õng d�ma chu�Ýt, m�±t �ÿ�Ý, th�ái v�é, t�ù l�Ë h�¥i. 

Density Variation of the Leafminer Chromatomyia horticola (Goureau) 
(Diptera; Agromyzidae) on Cucumber at Gia Lam, Ha Noi 

ABSTRACT 

Chromatomyia horticola (Diptera; Agromyzidae) were reared from the collected leaves. This 
leafminer was found infesting 11 vegetable species at Gia Lam, Ha Noi. C. horticola commonly 
infests tomato, cumcuber and garland chrysanthemum,being most abundant in spring and winter 
cropping season. The density of and the rate of damage by C. horticola were lowest in late winter 
season, but there was no significant difference between main and early season. Previous crops affect 
the density of C. horticola on curcumber. The density C. horticola was also lowest in the field that 
plants were not found hosts as wax gourd. The density of the leafminer in crossed curcumber higher 
than in local curcumber. 

Keywords: Chromatomyia horticola, crop season, cucumber variety, density, damage percentation. 

 

1. �ô�zT V�qN �ô�• 

D�Ýa chu�×t th�Ý�äng b�Ì nhi �Ãu loài sâu h �°i 
t�³n công nh�Ý (r�Çp, b�Ñ ph�³n, b�Ñ tr �Ë, ru �Ói �õ�Üc 
lá v.v...), làm gi �®m nghiêm tr �Ñng n�·ng su�³t 
và ch�³t l �Ý�èng c�Úa d�Ýa chu�×t, �õ�¼c bi�Çt khi 

m�¶t �õ�× qu�²n th �Å t �·ng cao (Nguy�Æn V�·n C�®m 
và c�×ng s�â, 1979; Ph�°m V�·n L �²m, 1995). Cho 
�õ�Än nay vi �Çc thâm canh, t �·ng v�Ü và m�æ r �×ng 
di �Çn tích cây d �Ýa chu�×t �õã có �®nh h �Ý�æng 
m�°nh m �À �õ�Än h �Ç sinh th ái v �Ôn mang tính 
b�Ãn v�áng có s�Ô l �Ý�èng qu�²n th�Å �õa d�°ng, 
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thay vào �õó b�¸ng m�×t h�Ç sinh thái m �åi v �åi 
m�×t vài loài sinh v �¶t t �Ón t�°i và kém b �Ãn 
v�áng, luôn thay �õ�Õi theo th �äi gian. Trong 
nh�áng n�·m g�²n �õây ru �Ói �õ�Üc lá l �ån 
Chromatomyia horticola �õã �õ�Ý�èc phát hi �Çn 
�æ m�×t s�Ô n�Ý�åc nh�Ý Trung Qu�Ôc (Chen & cs., 
2003), Indonesia (Rauf & cs., 2000), 
Malaysia (Sivapragasa m và Syed, 1999), 
Nh�¶t (Saito, 2004), Pakistan ( Seyed, 
2010). �¤ Vi �Çt Nam ru �Ói C. horticola tr �Ý�åc 
�õây là loài gây h �°i th �ß y�Äu, không ph �Õ bi�Än 
ngoài �õ�Óng ru �×ng, nh �Ýng hi �Çn nay chúng �õã 
xu�³t hi �Çn trên nhi �Ãu lo�°i cây tr �Óng khác 
nhau (Dang Hoa Tran, 2009); (Hoàng Th �Ì 
H�¸ng và cs., 2011). Trong s�Ô các cây tr�Óng b�Ì 
C. horticola gây h�°i, thì d�Ýa chu�×t là m �×t 
trong các cây tr �Óng b�Ì h�°i khá nghiêm tr �Ñng. 
Bài báo này cung c �³p nh �áng d�µn li �Çu khoa 
h�Ñc v�Ã m�×t s�Ô �õ�¼c �õi �Åm sinh thái c �ã b�®n c�Úa 
loài ru �Ói �õ�Üc lá C. horticola trên ru �×ng d�Ýa 
chu�×t, làm c �ã s�æ �õ�Å tìm ra bi �Çn pháp qu �®n lý 
chúng m �×t cách có hi �Çu qu�®, v�µn �õ�®m b�®o 
n�·ng su�³t d �Ýa chu�×t.  

2. V�t T LI �…U VÀ PH �›�¡ NG PHÁP 

2.1. V�¶t li �Çu nghiên c �ßu  

M�×t s�Ô gi�Ông d�Ýa chu�×t và m �×t s�Ô cây 
tr �Óng t �°i vùng nghiên c �ßu. Ru�Ói �õ�Üc lá l �ån 
Chromatomyia horticola (Goureau). 

2.2. Ph �Ý�ãng pháp nghiên c �ßu 

- �ôi�Ãu tra s�â chu chuy�Ån c�Úa ru�Ói 
Chromatomyia horticola (Goureau)  

�ôi�Ãu tra, thu th �¶p ru �Ói �õ�Üc lá C. 
horticola �õ�Ý�èc ti �Än hành �õi �Ãu tra theo 
ph�Ý�ãng pháp t�â do (ng�µu nhiên) c �Úa Ph�°m 
V�·n L �²m (1997), trên các lo �°i cây tr �Óng và 
trên câ y d�Ýa chu�×t v �åi ph �Ý�ãng châm s�Ô m�µu 
�õi �Ãu tra, s �Ô l �²n �õi �Ãu tra càng nhi �Ãu càng t �Ôt 
�õ�Å t �·ng c�ã h�×i b�¹t g�¼p �õ�Ôi t �Ý�èng c�²n tìm 
ki �Äm. �ô�¼c bi�Çt vi �Çc �õi �Ãu tra, theo dõi loài 

ru�Ói �õ�Üc lá C. horticola trên các lo �°i ký ch �Ú 
liên t �Üc qua các tháng trong n�·m: 

T�Õng s�Ô l �²n b�¹t g�¼p M�ßc �õ�× 
xu�³t hi �Çn 

(%) 
= 

T�Õng s�Ô l �²n �õi �Ãu tra  
�u 100 

- �ôi�Ãu tra di�Æn bi�Än s�Ô l�Ý�èng c�Úa giòi 
�õ�Üc lá l�ån C. horticola 

Ti �Än hành �õi �Ãu tra theo ph �Ý�ãng pháp 
c�Úa Vi�Çn B�®o v�Ç th�âc v�¶t (1997) �õ�Ình k �é 7 
ngày/l l �²n theo 5 �õi�Åm �õ�Ý�äng chéo góc, m�Öi 
�õi�Åm �õi�Ãu tra 5 cây theo 3 t �²ng (trên, gi �áa, 
d�Ý�åi), m �Öi t �²ng ng�¹t nh �µu nhiên 10 lá cho vào 
túi nilon mang v �Ã phòng, �õ�Äm s�Ô �õ�Ý�äng �õ�Üc, 
s�Ô giòi s�Ông, giòi ch �Ät sau �õó cho vào chai 
nh�âa có g�¹n �Ông nghi �Çm �õ�Å thu ru �Ói, xác �õ�Ình 
m�¶t �õ�× giòi, t �ë l�Ç h�°i . 

- �l nh h�Ý�æng c�Úa mùa v�Ü và các trà 
tr�Óng khác nhau 

Ti �Än hành �õi �Ãu tra di �Æn bi �Än m�¶t �õ�× và 
t�ë l �Ç h�°i c�Úa ru�Ói �õ�Üc lá l �ån C. horticola trên 
ru�×ng d�Ýa chu�×t �æ các v�Ü trong n�·m (xuân, 
hè, thu và �õông). Trong v�Ü �ôông, ti�Än hành 
�õi �Ãu tra các ru �×ng d�Ýa chu�×t có th �äi gian 
gieo khác nhau trà s �åm (gieo ngày 05/9), 
chính v �Ü (gieo ngày 30/9) và trà mu�×n (gieo 
ngày 20/10). 

- �l nh h�Ý�æng c�Úa gi�Ông d�Ýa chu�×t 

�ôi�Ãu tra di �Æn bi �Än m�¶t �õ�× và t �ë l �Ç h�°i 
c�Úa giòi �õ�Üc lá l �ån C. horticola gây ra trên 4 
gi�Ông d�Ýa chu�×t �õang tr �Óng ph�Õ bi�Än hi �Çn nay 
(Happy 02, Gauri 757, DV-027 và gi �Ông �õ�Ìa 
ph�Ý�ãng Yên M �ì). Thí nghi �Çm �õ�Ý�èc thi �Ät k�Ä 
theo ki �Åu kh �Ôi ng�µu nhiên (RCB) v �åi 4 công 
th�ßc và 4 l�²n nh �¹c l�°i.  

3. K �‚ T QU �l  VÀ TH �l O LU �t N 

3.1. S�â chu chuy �Ån c �Úa ru �Ói �õ�Üc lá l�ån 
C. horticola trên các cây ký ch �Ú t �°i Hà 
N�×i và ph �Ü c�¶n  

Cùng v�åi Liriomyza sativae, trong th �äi 

gian g�²n �õây �æ nh�áng vùng tr �Óng rau t �°i Hà 
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N�×i và ph �Ü c�¶n xu �³t hi �Çn loài ru �Ói �õ�Üc lá l �ån 
C. horticola v�åi m �ßc �õ�× ph�Õ bi�Än t�Ý�ãng �õ�Ôi 

cao. Loài ru �Ói này c �Ûng xu�³t hi �Çn quanh 

n�·m và gây h �°i trên nhi �Ãu lo�°i cây tr �Óng 

thu�×c các h�Ñ khác nhau. K �Ät qu�® b�®ng 1 ghi 

nh�¶n C. horticola xu �³t hi �Çn ph �Õ bi �Än trên 11 

lo�°i cây tr �Óng nh �Ý: d�Ýa chu�×t, cà chua, �õ�¶u 

cô ve, �õ�¶u tr�°ch, �õ�¶u �õ�Ûa, c�®i cúc… Chúng 

duy trì s �Ô l �Ý�èng cá th �Å khi �õi �Ãu ki �Çn s�Ông 

không thu �¶n l �èi trên các cây ký ch �Ú ph�Ü là 

cây t �²m bóp, �õ�ãn bu�Ôt. Trong n �·m, C. 
horticola xu�³t hi �Çn ph�Õ bi�Än nh �³t vào các 

tháng 2, 3, 4 và tháng 10, 11, 12 hàng n �·m, 

khi trên �õ�Óng ru �×ng có ngu�Ón th�ßc �·n phong 

phú và �õi �Ãu ki �Çn th�äi ti �Ät thu �¶n l �èi cho s�â 

phát tri �Ån c�Úa chúng. Các tháng còn l�°i 

chúng xu �³t hi �Çn v�åi m �¶t �õ�× r �³t th�³ p, �õ�¼c 

bi �Çt là thá ng 1, 6, 7 và 8, �õây là các tháng 

trên �õ�Óng ru �×ng không có cây ký ch �Ú �Ýa 

thích và �õi �Ãu ki �Çn th�äi ti�Ät nóng khô không 

thích h �èp cho s�â phát tri �Ån c�Úa C. horticola. 

K�Ät qu �® nghiên c �ßu c�Úa chúng tôi phù h�èp 

v�åi nh �¶n xét c�Úa Dang Hoa Tran (2009),  

loài ru �Ói C. horticola gây h�°i ph �Õ bi�Än trên 

cà chua, rau c �®i t �°i mi�Ãn Trung. 

3.2. �l nh h �Ý�æng c �Úa th �äi v�Ü tr �Óng d �Ýa 
chu �×t �õ�Än m �¶t �õ�× ru �Ói �õ�Üc lá l�ån C. 
horticola 

Qua b�®ng 2 cho th �³y trong c �® 4 v�Ü 
tr �Óng ru �Ói �õ�Üc lá �õ�Ãu xu �³t hi �Çn s�åm khi 
cây d�Ýa chu�×t có 2 lá m �²m m�¶t �õ�× ru�Ói 
t �·ng d�²n và �õ�°t cao �õi �Åm khi cây d �Ýa 
chu�×t ra hoa- qu �®. �¤ v�Ü xuân, hè, thu và 
�õông có m�¶t �õ�× giòi �õ�Üc lá t �Ý�ãng �ßng là 3,05; 
0,64; 2,53 và 4,76 con/lá, t �ë l �Ç lá b�Ì h�°i t �·ng 
d�²n �õ�Än cu�Ôi v �Ü khi cây thu ho�°ch t�Þ 46,02- 
78,26%. Qua các k�é �õi �Ãu tra chúng tôi th�³ y 
m�¶t �õ�× trung bình giòi �õ�Üc lá và t �ë l �Ç lá b�Ì 
h�°i �æ v�Ü �õông �õ�°t cao h�ãn so v�åi các v�Ü khác 
trung bình là 2,35 con/lá và 60,78.%. M �¶t �õ�× 
giòi và t �ë l �Ç lá b�Ì h�°i th �³p nh �³t �æ v�Ü hè. Tuy 
v�Ü hè và v�Ü thu m�¶t �õ�× giòi và t �ë lá b�Ì h�°i 
th�³ p h�ãn nh �Ýng ng�Ý�äi s�®n xu �³t v �²n ph �®i 
chú ý trong qu�®n lý ru �Ói �õ�Üc lá l �ån C. 
horticola vì �õây là hai v �Ü d�Ýa chu�×t trái v �Ü, 
�õi �Ãu ki �Çn th�äi ti �Ät không thu �¶n l �èi cho s�â 
phát tri �Ån c�Úa cây d�Ýa chu�×t nên ch �Ê c�²n có 
m�×t tác �õ�×ng r �³t nh �Ï c�Úa sâu b�Çnh c�Ûng có 
th�Å là nguyên nhân làm gi �®m �õáng k �Å n�·ng 
su�³t d �Ýa chu�×t. 

3.3. �l nh h �Ý�æng c �Úa các trà tr �Óng d�Ýa 
chu �×t v�Ü �õông 2009 �õ�Än m �¶t �õ�× ru �Ói 
�õ�Üc lá l�ån 

B�®ng 1. S�â chu chuy �Ån ru �Ói �õ�Üc lá Chromatomyia horticola  

trên m �×t s�Ô cây rau t �°i Hà N�×i và ph �Ü c�¶n, n�· m 2008 - 2010 

Cây ký ch�ë Tháng �ÿi�Åu tra 

Tên Vi�Ët Nam Tên khoa h�Ñc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

D�ma chu�Ýt Cucumis sativus L.  + ++ + +     +++ +++ ++ 
C�§i ng�Ñt Brassica chinensis L. + ++ ++ +      + + - 
C�§i xanh Brassica cernua Forbes. + + + -      ++ + + 
Cà chua Lycopersicum esculentum Mill.   ++ + -    + +++ +++ ++ 
���±u côve Phaseolus vulgarus L.   +++ ++ + + -   ++ +++ ++ 
���±u tr�¥ch Phaseolus vulgaris L.   +++ + + -       
���±u �ÿ�Êa Vigna esquipedalis W. -  ++ + + - -   ++ +++ ++ 
C�§i cúc Chrysanthenum coronarium L. + ++ +++ ++ + -   + +++ ++++ +++
Cúc v�¥n th�Ñ Tagetes erecta L. - - + + -    - + + - 
T�«m bóp Physalis ungulata L. - - + + + - - - + + - - 
���kn bu�Õt Bidens pilosa L. - - + - - - - - - - + + 

Ghi chú: - Loài xu�³t hi�Çn ng�µu nhiên (t�²n su�³t xu�³t hi�Çn <25%); + loài xu�³t hi�Çn không th�Ý�äng xuyên (t�²n su�³t 
xu�³t hi�Çn t�Þ 25 - 50%); ++ loài xu�³t hi�Çn th�Ý�äng xuyên (t�²n su�³t xu�³t hi�Çn t�Þ 51 - 75%); +++ loài xu�³t hi�Çn r�³t 
th�Ý�äng xuyên (t�²n su�³t xu�³t hi�Çn > 75%). 
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B�®ng 2. Di �Æn bi �Än m �¶t �õ�× giòi �õ�Üc lá l�ån và t�ë l �Ç lá b �Ì h�°i  

trên các v �Ü d�Ýa chu �×t (Hà N �×i, n�·m 2009) 

M�±t �ÿ�Ý (con/lá) và t�ù l�Ë h�¥i (%) c�ëa ru�×i �ÿ�éc lá l�ßn C. horticola 

V�é Xuân V�é Hè V�é Thu V�é ��ông 
Giai �ÿo�¥n 

sinh tr�m�ãng 
M�±t �ÿ�Ý T�ù l�Ë h�¥i M�±t �ÿ�Ý T�ù l�Ë h�¥i M�±t �ÿ�Ý T�ù l�Ë h�¥i M�±t �ÿ�Ý T�ù l�Ë h�¥i 

Cây 2 lá m�«m 0,80 22,89 0,78 18,24 0,59 20,36 1,22 26,24 

Cây 1 lá th�±t 1,03 26,67 1,34 26,53 1,05 28,72 1,58 36,00 

Cây 2 - 3 lá th�±t 2,46 28,56 0,13 28,87 1,31 32,14 2,68 45,72 

Cây v�m�kn cao 2,75 30,44 0,21 30,23 1,42 39,67 3,84 50,48 

Cây ra hoa 3,05 34,04 0,64 33,12 1,71 43,52 4,76 62,02 

Hoa r�Ý, qu�§ 2,87 38,67 0,48 35,48 2,53 48,24 4,12 68,74 

Hoa r�Ý, qu�§ 1,68 45,56 0,28 39,72 1,84 51,12 3,26 72,36 

Qu�§, thu ho�¥ch 1,50 50,28 0,15 41,16 1,69 56,74 2,14 74,42 

Thu ho�¥ch 0,74 60,03 0,09 42,37 1,25 61,14 1,06 76,64 

Thu ho�¥ch 0,42 64,33 0,04 45,63 0,65 63,78 0,68 77,74 

Thu ho�¥ch 0,34 66,20 0,04 46,02 0,16 66,84 0,52 78,26 

Trung bình 1,60 42,52 0,38 35,22 1,29 46,57 2,35 60,78 
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Hình 1. Di �Æn bi �Än m �¶t �õ�× giòi �õ�Üc lá l�ån và t�ë l �Ç h�°i  

trên cây d�Ý a chu �×t v�Ü �õông n �·m 2009 t�°i Gia Lâm - Hà N �×i 
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Th�äi v �Ü gieo tr�Óng d�Ýa chu�×t khác 
nhau, di �Æn bi �Än m�¶t �õ�× ru�Ói �õ�Üc lá l �ån C. 
horticola có s�â khác nhau. �¤ th�äi k �é �õ�²u 
ngay sau khi cây m �Ñc �õ�Ý�èc 2 lá m�²m, m�¶t 
�õ�× ru �Ói �õ�Üc lá cao nh�³t �æ trà chính v �Ü v�åi 
m�¶t �õ�× ru �Ói �õ�°t 1,22 con/lá, ti�Äp theo là trên 
d�Ýa chu�×t tr �Óng trà s �åm v�åi m �¶t �õ�× ru �Ói là 
0,98 con/lá và trà mu �×n m�¶t �õ�× là 0,79 
con/lá. M �¶t �õ�× ru �Ói t �·ng d�²n th eo giai �õo�°n 
sinh tr �Ý�æng c�Úa cây d�Ýa chu�×t c�® �æ 3 trà. 
M�¶t �õ�× ru�Ói �õ�°t �õ�Ênh cao �æ trà s �åm vào giai 
�õo�°n cây ra hoa r �×, qu�® �õ�°t 4,87con/lá, �æ trà 
chính v �Ü và trà mu�×n m�¶t �õ�× �õ�°t �õ�Ênh cao �æ 
giai �õo�°n cây ra hoa t �Ý�ãng �ßng �õ�°t 4,12 
con/lá và 2,08 con/lá.  

Tuy nhiên, nên tr �Óng d�Ýa chu�×t s�åm �õ�Å 
h�°n ch�Ä s�â gây h�°i m �°nh c�Úa ru�Ói �õ�Üc lá l �ån 
C. horticola �æ giai �õo�°n �õ�²u khi cây d�Ýa 
chu�×t có 2 lá m �²m vì �õây là giai �õo�°n m�µn 
c�®m c�Úa d�Ýa chu�×t �õ�Ôi v �åi ru �Ói �õ�Üc lá. H�ãn 
n�áa, th�äi v �Ü s�åm có �õi �Ãu ki �Çn th �äi ti �Ät �³m 
nên t�°o �õi �Ãu ki �Çn cho d�Ýa chu�×t phát tri �Ån 
thân lá nhanh, �õ�Än khi d �Ýa chu�×t ra hoa 

c�Ûng v�Þa lúc tr�äi l �°nh r �³t t hu�¶n l �èi cho quá 
trình phát tri �Ån ti �Äp theo c�Úa cây. Vì v�¶y, 
dù giai �õo�°n sau có b�Ì ru �Ói �õ�Üc lá xu�³ t hi �Çn 
nhi �Ãu h�ãn m�×t chút c �Ûng không �õáng ng�°i 
vì s�â chênh l�Çch �õó �®nh h �Ý�æng không �õáng 
k�Å �õ�Än n�· ng su�³t d �Ýa chu�×t.  

3.3. �l nh h�Ý�æng c �Úa cây tr �Óng v�Ü tr �Ý�åc 

�õ�Än m �¶t �õ�× ru �Ói �õ�Üc lá l�ån C. horticola 

Ru�Ói �õ�Üc lá l �ån C. horticola là l oài �õa 

th�âc, chúng gây h �°i trên nhi �Ãu lo �°i cây 

tr �Óng thu �×c các h�Ñ khác nhau. T �°i �õi �Åm 

nghiên c �ßu, ngoài �õ�Óng ru �×ng bà con nông 

dân có s�â luân canh cây tr �Óng, li �Çu cây 

tr �Óng v�Ü tr �Ý�åc có �®nh h �Ý�æng gì �õ�Än s�â gây 

h�°i c�Úa ru �Ói �õ�Üc lá l �ån trên ru�×ng tr �Óng 

d�Ýa chu�×t �æ v�Ü ti �Äp theo?. K�Ät qu �® �õi �Ãu 

tra cho th �³y m�¶t �õ�× ru�Ói �õ�Üc lá l �ån C. 
horticola trên d�Ýa chu�×t ch �Ìu �®nh h �Ý�æng 

r �³t l �ån c�Úa cây tr �Óng v�Ü tr �Ý�åc. Trên t �³t c�® 

các ru�×ng tr �Óng d�Ýa chu�×t, ru�Ói �õ�Üc lá  

C. horticola �õ�Ãu xu �³t hi �Çn ngay t �Þ giai �õo�°n 
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Hình 2. �l nh h�Ý�æng c �Úa cây tr �Óng v�Ü tr �Ý�åc �õ�Än m �¶t �õ�×  

ru �Ói �õ�Üc lá l�ån C. horticola  trên d �Ýa chu �×t v�Ü xuân 2010  
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Di�Én bi�Ãn m�±t �ÿ�Ý c�ëa ru�×i �ÿ�éc lá l�ßn... trên cây d�ma chu�Ýt t�¥i Gia Lâm, Hà N�Ýi 

�õ�²u khi cây m�åi m �Ñc 2 lá m�²m nh �Ýng v�åi 
m�¶t �õ�× khác nhau. Trong �õó, m�¶t �õ�× ru�Ói 
�õ�Üc lá l�ån C. horticola trên ru �×ng v�Ü tr �Ý�åc 
tr �Óng các cây ký ch�Ú c�Úa chúng �õ�Ãu có 
m�¶t �õ�× cao h�ãn trên ru�×ng �õ�Ôi ch�ßng 
(tr �Óng bí xanh không ph �®i là cây ký ch �Ú). 
�ô�¼c bi�Çt m �¶t �õ�× ru�Ói �õ�Üc lá xu �³t hi �Çn v �åi 
m�¶t �õ�× cao nh�³t trên ru �×ng v�Ü tr �Ý�åc 
tr �Óng cây c�®i cúc, ngay t �Þ khi câ y 2 lá 
m�²m m�¶t �õ�× ru�Ói �õã �õ�°t t�åi 1,42 con/lá, 
gây hi �Çn t�Ý�èng ch�Ät r �³t nhi �Ãu cây con và 
�õ�°t �õ�Ênh cao khi cây ra hoa r �×, qu�® v�åi 
m�¶t �õ�× 6,02 con/lá cao h�ãn r �³t nhi �Ãu so 
v�åi ru �×ng �õ�Ôi ch�ßng. M �¶t �õ�× c�Ûng gi �®m 
r �³t ch�¶m v �Ã cu�Ôi v �Ü t �Þ 6,02 xu�Ông 4,02 
con/ lá. Ti �Äp theo là ru �×ng v�Ü tr �Ý�åc tr �Óng 
cây cà chua. M�¶t �õ�× ru�Ói �õ�Üc lá trên 
ru�×ng v�Ü tr �Ý�åc tr �Óng �õ�¶u tr �°ch ho�¼c �õ�¶u 
cô ve có m�¶t �õ�× th�³ p h�ãn trên ru�×ng v�Ü 
tr �Ý�åc tr �Óng cà chua hay c�®i cúc và m �¶t �õ�× 
chênh l �Çch không �õáng k �Å gi�áa hai ru �×ng 
này nh �Ýng c�Ûng t �Ý�ãng �õ�Ôi cao so v�åi 
ru�×ng �õ�Ôi ch �ßng (Hình 2). Vi �Çc luân canh 
cây tr �Óng cho phép ng�Ý�äi tr �Óng rau �õa 

d�°ng hóa ph �Õ ký ch�Ú và gi �®m kh �® n�·ng 
tái l�¶p d�Ìch h�°i khi k �Ät h�èp v�åi vi �Çc v�Ç 
sinh �õ�Óng ru�×ng sau thu ho �°ch. �ôây là  
m�×t trong nh �áng xu h �Ý�ång ng�·n cách có 
hi �Çu qu �® cho nh�áng cây tr �Óng cùng ho�¼c 
g�²n nhóm có chung loài d �Ìch h�°i. 

3.4. �l nh h�Ý�æng c �Úa gi �Ông d�Ýa chu �×t 

�õ�Än m �¶t �õ�× ru �Ói �õ�Üc lá l�ån C. horticola 

Cây ký ch �Ú là m �×t trong các y �Äu t �Ô có 
�®nh h �Ý�æng �õ�Än m�¶t �õ�× qu�²n th�Å ru�Ói �õ�Üc 
lá l �ån C. horticola. Không nh �áng ch�Ê gi�áa 
các cây ký ch�Ú khác nhau, mà m �¶t �õ�× c�Úa 
loài ru �Ói này còn di �Æn bi �Än khác nhau 
ngay trên các gi �Ông khác nhau. Trên các 
gi�Ông d�Ýa chu�×t lai, m �¶t �õ�× ru �Ói �õ�Üc cao 
h�ãn so v�åi gi �Ông �õ�Ìa ph�Ý�ãng (Yên M �ì). M�¶t 
�õ�× giòi trên gi �Ông d�Ýa chu�×t Happy 02 là 
cao nh�³t trung bình qua các k �é �õi �Ãu tra là 
2,33 con/lá v�åi t �ë l �Ç h�°i là 60,43%. Trên 
gi�Ông d�Ýa chu�×t Yên M �ì có m�¶t �õ�× trung 
bình là 1,17 con/lá và t �ë l �Ç lá b�Ì h�°i là 
39,12% (B�®ng 3). 

B�®ng 3. Di �Æn bi �Än m �¶t �õ�× giòi �õ�Üc lá l�ån và t�ë l �Ç lá b �Ì h�°i  

trên các gi �Ông d�Ýa chu �×t v�Ü xuân (Hà N �×i, n�·m 2010) 

M�±t �ÿ�Ý (con/lá) và t�ù l�Ë h�¥i (%) c�ëa C. horticola trên 4 gi�Õng d�ma chu�Ýt 

Happy 02 Gauri 757 DV 027 Yên M�û 
Giai �ÿo�¥n 

sinh tr�m�ãng 
M�±t �ÿ�Ý T�ù l�Ë h�¥i M�±t �ÿ�Ý T�ù l�Ë h�¥i M�±t �ÿ�Ý T�ù l�Ë h�¥i M�±t �ÿ�Ý T�ù l�Ë h�¥i 

Cây 2 lá m�«m 1,22 26,40 1,02 24,02 0,98 20,04 0,82 18,26 

Cây 1 lá th�±t 1,48 30,00 1,26 28,34 1,14 26,38 0,94 21,04 

Cây 2 - 3 lá th�±t 2,68 45,72 1,84 36,76 2,36 30,76 1,52 25,22 

Cây v�m�kn cao 3,84 50,48 2,76 43,84 2,84 42,54 1,96 32,46 

Cây ra hoa 4,76 62,02 3,62 52,16 3,42 50,79 2,37 35,78 

Hoa r�Ý, qu�§ 4,12 68,74 3,12 58,72 3,58 56,62 1,84 41,92 

Hoa r�Ý, qu�§ 3,26 72,36 2,46 62,24 2,04 63,78 1,26 44,76 

Qu�§, thu ho�¥ch 2,14 74,42 1,38 68,16 1,62 66,74 1,02 49,03 

Thu ho�¥ch 1,06 76,64 0,92 71,38 1,28 72,81 0,78 52,72 

Thu ho�¥ch 0,68 78,74 0,54 73,43 0,86 73,98 0,24 54,26 

Thu ho�¥ch 0,34 79,26 0,12 74,19 0,42 75,16 0,12 54,92 

Trung bình 2,33 60,43 1,73 53,93 1,87 52,69 1,17 39,12 
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4. K �‚ T LU �t N  

Ru�Ói �õ�Üc lá l �ån C. horticola phát sinh 
gây h�°i m �°nh vào các tháng mùa xuân và 
mùa �õông 

Trong 4 v�Ü d�Ýa chu�×t, ru �Ói �õ�Üc lá l �ån 
C. horticola gây h�°i n �¼ng nh �³t trên d�Ýa 
chu�×t tr �Óng v�Ü �õông và th �³p nh �³t trên d�Ýa 
chu�×t tr �Óng �æ v�Ü hè. 

Trên cây d �Ýa chu�×t v �Ü �õông, m�¶t �õ�× và 
t�ë l �Ç h�°i c�Úa C. horticola trên trà mu �×n là 
th�³ p nh �³t, trà chính và trà s �åm có s�â ch�Çnh 
l �Çch không �õáng k �Å. 

M�¶t �õ�× ru�Ói �õ�Üc lá l �ån C. horticola th�³ p 
nh�³t trên ru �×ng có cây tr �Óng v�Ü tr �Ý�åc 
không ph �®i là ký ch �Ú c�Úa chúng nh�Ý bí �õao. 

Các gi�Ông d�Ýa chu�×t lai b �Ì ru �Ói �õ�Üc lá 
l �ån C. horticola gây h�°i n �¼ng h�ãn trên 
gi�Ông d�Ýa chu�×t �õ�Ìa ph�Ý�ãng. 
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