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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện tại xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La trong hai năm 2007 
và 2008, đã xác định được 14 loại sâu, 6 loại bệnh hại ngô ở ngoài đồng, trong đó phổ biến là sâu đục 
thân ngô, bệnh khô vằn, bệnh gỉ sắt ngô. Sâu đục thân xuất hiện với mật độ cao và gây hại cây ở thời 
kỳ ngô phun râu trỗ cờ đến chín sữa. Mật độ sâu đục thân, mức độ bệnh khô vằn và bệnh gỉ sắt ở 
ruộng ngô được áp dụng biện pháp quản lý tổng hợp (ICM) thấp hơn ruộng nông dân thường làm 
(FP: Farmer practice). Ruộng mô hình ICM1 đạt hiệu quả cao hơn ruộng FP1 là 27,9%, Ruộng mô hình 
ICM2 đạt hiệu quả cao hơn ruộng FP2 là 28,3%. 

Ở các thời điểm 30, 60, 120 ngày sau bảo quản, các công thức bảo quản ngô bằng lá thảo mộc 
đều có mật độ mọt và tỷ lệ hạt bị hại thấp hơn so với không dùng lá thảo mộc. Trong số các lá thảo 
mộc thí nghiệm thì lá xoan, lá xả, lá ngải cứu cho hiệu quả cao nhất, Sau khi sử dụng 120 ngày công 
thức bảo quản bằng lá xoan có mật độ mọt là 8,1 con/kg (mức a), tỷ lệ hạt bị hại là 1,2% (mức a), bảo 
quản bằng lá ngải cứu có mật độ mọt là 9,4 con/kg (mức a), tỷ lệ hạt bị hại là 1,8% (mức ab), bảo quản 
bằng lá xả có mật độ mọt là 10,7 con/kg hạt, tỷ lệ hạt bị hại là 1,6% (mức ab). 

Từ khoá: Bệnh hại ngô, ngô, quản lý cây ngô tổng hợp, sâu hại ngô.  

SUMMARY 

The study was carried out at Chiengpan commune of Yenchau district, Sonla province in 2007 - 
2008. Fourteen insect pest species and six pathogenic pest species were identified in corn fields of 
the Chiengpan commune. Of the identified pests, stem borer (Strain francolins Gurnee), banded leaf  
(Rhizoctonia solani) and common rust (Puccinia sorghi) were more prevalent than others. Stem borer 
ocurred with high density and caused remarkable damage from flowering to milk maturing stages. The 
density of stem borer and the incidence of banded leaf and common rust disease in the Intergrated 
Crop Management (ICM) fields were lower than those in the fields where farmers applied 
conventiobnal cutivation practice (FP). In two comparisions, the economic efficacy of the ICM1 model 
was 27.9% higher than that of the FP1 model (control). The same figure was also obtained for the ICM2 
and FP2 models (28.3%). 

Seeds stored with herbal leaves showed lower weevil (Zoophiles zamias Mitch) density and lower 
percentage of damaged seeds at  30, 60 and 120 days after storing than those without leaves as 
control.  Among the herbs tested, China-tree (Melia azedarach ), lemon grass (Cymbopogon citrates ) 
and common sagebrush (Artemisia vulgarism L.) leaves gave high efficiency of control. At 120 days 
after storing with China-tree leaves, the density of weevil was 8.1 weevils/kg of seeds (level a) and 
percentage of damaged seeds was 1.2% (level a). The figures for the common sagebrush and lemon 
grass treatments were 9.4 weevils/kg (level a), 1.8% (level ab) and 10.7 weevil/kg, 1.6% (level ab), 
respectively.  

Key words: Corn, diseases, insect pest, ICM on corn. 
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1. ®Æt vÊn ®Ò 

Ng« lμ mét trong 3 c©y ngò cèc quan 
träng nhÊt trªn thÕ giíi. Tuy nhiªn, mét sè 
lo¹i s©u bÖnh h¹i ng« trªn ruéng nh− s©u 
®ôc th©n, bÖnh kh« v»n, bÖnh ®èm l¸, 
bÖnh gØ s¾t cã thÓ lμm gi¶m n¨ng suÊt, 
chÊt l−îng ng« (Malcolm, 1992) vμ mät ng« 
Sitophilus zeamais Motch., ®èi t−îng g©y 
h¹i nghiªm träng nhÊt cña nhiÒu n−íc 
§«ng Nam ¸ (Bïi C«ng HiÓn, 1995 vμ 
1997), tÊn c«ng h¹t ng« trong qu¸ tr×nh 
b¶o qu¶n. Theo NguyÔn H÷u §¹t (1997), ë 
ViÖt Nam, mät ng« S. zeamais lμ mét ®èi 
t−îng nguy hiÓm, cã kh¶ n¨ng sinh s¶n 
m¹nh, 1 mät c¸i ®Î trung b×nh 376,82 
trøng (NguyÔn Kim Hoa vμ cs., 2008). 
HiÖn nay, xu h−íng phßng trõ c«n trïng 
h¹i kho lμ øng dông c¸c hîp chÊt tù nhiªn 
®Ó h¹n chÕ ®Õn møc tèi thiÓu sö dông c¸c 
chÊt ho¸ häc (ViÖn C¬ ®iÖn N«ng nghiÖp vμ 
C«ng nghÖ sau thu ho¹ch, 2005).  

X· ChiÒng P»n thuéc vïng ®åi nói 
huyÖn Yªn Ch©u, tØnh S¬n La. DiÖn tÝch 
®Êt n«ng nghiÖp lμ 872 ha trong ®ã diÖn 
tÝch trång ng« lμ 550 ha, chiÕm tû lÖ 63,1%. 
Ng« ®−îc trång trªn ®Êt ®åi nói cã ®é dèc tõ 
15 ®Õn 35 ®é. Do ®Êt dèc, khi m−a ®Êt bÞ xãi 
mßn, dinh d−ìng trong ®Êt bÞ röa tr«i. 
Hμng n¨m mét sè loμi s©u nh− s©u x¸m, 
s©u ®ôc th©n, bÖnh kh« v»n, bÖnh gØ s¾t, 
v.v… ®· xuÊt hiÖn g©y h¹i ng« ngoμi ®ång 
vμ mät Sitophilus zeamais Motch g©y h¹i 
ng« b¶o qu¶n, v× vËy nghiªn cøu ®−îc tiÕn 
hμnh nh»m qu¶n lý tæng hîp c©y ng«.  

2. VËT LIÖU Vμ PH¦¥NG PH¸P 
      NGHI£N CøU 
2.1. VËt liÖu 

Gièng ng« LVN10 ®−îc sö dông lμm 
vËt liÖu nghiªn cøu. Ngoμi ra, mét sè l¸ 
kh« dïng ®Ó thÝ nghiÖm b¶o qu¶n h¹t 
ng« nh− l¸ doi (Szygium semarangense 
Merr. & Perry), l¸ ng¶i cøu (Artemisia 
vulgasis L.), l¸ b¹ch ®μn (Eucalyptus 
camaldulensis Deh.), l¸ h−¬ng nhu 
(Ocimum gratissimum L.), l¸ xoan (Melia 
azedarach L.), l¸ x¶ (Cymbopogon citratus 
D.C.), l¸ thuèc lμo (Nicotiana tabacum L.). 

2.2 Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu 
ThÝ nghiÖm ®−îc bè trÝ trªn 2 ruéng 

ICM vμ ruéng FP. Ruéng ICM gåm ruéng 
ICM1 vμ ICM2, ruéng FP gåm ruéng FP1 vμ 
FP2, trong ®ã, ruéng ICM1 vμ FP1 ®−îc bè 
trÝ trªn n−¬ng cã ®é dèc kho¶ng 35 ®é, 
ruéng ICM2 vμ FP2 ®−îc bè trÝ trªn n−¬ng 
cã ®é dèc kho¶ng 15 ®é, mçi ruéng cã diÖn 
tÝch 2500 m2.  

Ruéng FP ®−îc gieo h¹t ngμy 15 - 4 - 
2007, kho¶ng c¸ch c©y 70 cm x 32 cm, víi 
chÕ ®é bãn (xem b¶ng l−îng ph©n bãn vμ 
thêi gian bãn). Ruéng ICM ®−îc ¸p dông 
biÖn ph¸p canh t¸c nh− ruéng FP, ngoμi ra 
cßn ®−îc bæ sung ph©n urª, ph©n kali (xem 
b¶ng l−îng ph©n bãn vμ thêi gian bãn), b¾t 
s©u x¸m giai ®o¹n c©y con, b¾t  æ trøng 
s©u trªn l¸, ng¾t bá c¸c l¸ gèc khi chím bÞ 
bÖnh kh« v»n, c¸c l¸ bÞ bÖnh gØ s¾t nÆng. 

L−îng ph©n bãn vμ thêi gian bãn 

Làm cỏ, vun gốc, bón thúc 
lần 1 khi ngô 4 lá 

Ruộng Bón lót NPK 
(kg) NPK 

(kg) 
KCl 
(kg) 

Làm cỏ, vun gốc, 
bón urê thúc lần 2 

(kg) khi ngô 6 - 7 lá 

Bón urê thúc lần 3 
(kg), ngô 9 - 10 lá 

ICM1 55 120 15 50 20 
FP1 55 120 0 50  

ICM2 30 70 15 20 20 
FP2 30 70 0 20  

      
§iÒu tra thμnh phÇn vμ møc ®é phæ 

biÕn cña s©u bÖnh: trong c¸c lÇn ®iÒu tra, 
ghi tªn c¸c lo¹i s©u bÖnh ®· ph¸t hiÖn 

®−îc, ghi sè lÇn b¾t gÆp trªn c¸c ®iÓm ®iÒu 
tra ®Ó tÝnh tÇn suÊt b¾t gÆp, x¸c ®Þnh møc 
®é phæ biÕn cña s©u bÖnh. 
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Ýt phæ biÕn:  
 +: TÇn suÊt b¾t gÆp tõ >0 - 25% 

Phæ biÕn: 
 ++: TÇn suÊt b¾t gÆp tõ >25 - 50% 

RÊt phæ biÕn:  
 ++ +: TÇn suÊt b¾t gÆp >50 % 
§iÒu tra diÔn biÕn s©u ®ôc th©n:   
7 ngμy ®iÒu tra 1 lÇn, ®iÒu tra 5 ®iÓm 

trªn 2 ®−êng chÐo gãc, mçi ®iÓm 50 c©y. 
                                         Sè s©u cña 5 ®iÓm 
MËt ®é s©u (con/50 c©y) = ------------------------ 
                                                     5 
                                      Sè c©y bÞ h¹i 
Tû lÖ (%) c©y bÞ h¹i = ----------------------  ×100 
                                 Tæng sè c©y ®iÒu tra  

§iÒu tra bÖnh kh« v»n theo 5 ®iÓm 
trªn 2 ®−êng chÐo gãc, mçi ®iÓm 20 c©y, 
ph©n cÊp bÖnh kh« v»n: 

- CÊp 1: C©y cã bÑ l¸ thø 3 d−íi l¸ b¾p 
bÞ bÖnh. 

- CÊp 2: C©y cã bÑ l¸ thø 3, thø 2 d−íi 
l¸ b¾p bÞ bÖnh. 

- CÊp 3: C©y cã bÑ l¸ thø 3, thø 2, thø 
nhÊt d−íi l¸ b¾p bÞ bÖnh. 

- CÊp 4: C©y cã bÑ l¸ thø 3, thø 2, thø 
nhÊt d−íi l¸ b¾p vμ l¸ b¾p bÞ bÖnh. 

§iÒu tra bÖnh gØ s¾t theo 5 ®iÓm trªn 
2 ®−êng chÐo gãc, mçi ®iÓm 5 c©y, ®Õm sè 
l¸ trªn c©y, sè l¸ bÞ bÖnh, ph©n cÊp bÖnh 
nh− sau: 

CÊp 1:  1 - <10% diÖn tÝch l¸ bÞ bÖnh 
CÊp2:  10 - <25% diÖn tÝch l¸ bÞ bÖnh 
CÊp 3:  25 - <50% diÖn tÝch l¸ bÞ bÖnh 
CÊp 4:  50 - 75% diÖn tÝch l¸ bÞ bÖnh 
CÊp 5:  >75% diÖn tÝch l¸ bÞ bÖnh 

Sè c©y (l¸) 
bÞ bÖnh 

 

TØ lÖ bÖnh (%) = 
Tæng sè c©y (l¸) 

®iÒu tra 

× 100 

 

(a x n) 
ChØ sè bÖnh (%)  = 

N x T 
× 100 

Trong ®ã,     a: CÊp bÖnh 
  n: Sè l¸ bÞ bÖnh ë cÊp t−¬ng øng 
  N: Tæng sè l¸ ®iÒu tra 
  T: CÊp bÖnh cao nhÊt  

B¶o qu¶n ng« h¹t b»ng l¸ th¶o méc: 
Mçi c«ng thøc 10 kg h¹t ng«, 50 gam l¸, 
b¶o qu¶n b»ng bao t¶i, l¸ ®−îc r¶i ®Òu trªn 
mÆt  ng« trong bao, mçi c«ng thøc 3 lÇn 
nh¾c l¹i, bè trÝ kiÓu RCBD, theo dâi mËt 
®é mät, tû lÖ h¹t bÞ h¹i sau b¶o qu¶n 30, 
60, 120 ngμy. Sè liÖu ®−îc xö lý thèng kª 
sinh häc IRISTAT 4.0.  

3. KÕT QU¶ NGHI£N CøU Vμ TH¶O 
    LUËN 
3.1. Thμnh phÇn vμ møc ®é phæ biÕn 
       cña s©u, bÖnh h¹i ng« trªn n−¬ng 
       ë x· ChiÒng P»n  

Thμnh phÇn s©u h¹i trªn ng« ngoμi 
®ång t¹i x· ChiÒng P»n kh¸ phong phó vμ 
®a d¹ng vÒ bé, hä, loμi víi 14 loμi ®−îc 
ph¸t hiÖn, trong ®ã cã 4 loμi thuéc bé c¸nh 
v¶y (gåm s©u x¸m, s©u xanh, s©u c¾n nân 
ng« thuéc hä Noctuidae, s©u ®ôc th©n ng« 
thuéc hä Pyralidae); 2 loμi thuéc bé c¸nh 
th¼ng (gåm ch©u chÊu  thuéc hä Acrididae, 
dÕ thuéc hä Gryllidae); 2 loμi thuéc bé 
c¸nh cøng (gåm c©u cÊu xanh, mät ng« 
thuéc hä Curculionidae); 3 loμi thuéc bé 
c¸nh ®Òu (gåm rÇy l−ng tr¾ng thuéc hä 
Delphacidae, rÇy xanh ®u«i ®en thuéc hä 
Cicadellidae, rÖp cê thuéc hä Aphididae); 2 
loμi thuéc bé c¸nh nöa (gåm bä xÝt xanh 
thuéc hä Pentatomidae, bä xÝt dμi thuéc hä 
Coreidae); 1 loμi thuéc bé c¸nh t¬ (bä trÜ 
thuéc hä Thripidae) (B¶ng 1). 

S©u x¸m, dÕ xuÊt hiÖn vμo trung tuÇn 
th¸ng t− giai ®o¹n  ng« n¶y mÇm ®Õn 3 l¸, 
rÇy l−ng tr¾ng, rÇy xanh ®u«i ®en, rÇy 
xanh ®u«i ®en, bä trÜ, ch©u chÊu, s©u c¾n 
nân ng« xuÊt hiÖn r¶i r¸c tõ cuèi th¸ng t− 
®Õn cuèi th¸ng s¸u khi c©y ng« 4 - 5 l¸ ®Õn  
trç cê, rÖp cê xuÊt hiÖn trong th¸ng b¶y ë 
giai ®o¹n trç cê.  

C©u cÊu xanh, bä xÝt xanh, bä xÝt dμi 
xuÊt hiÖn tõ cuèi th¸ng 5 ®Õn trung tuÇn 
th¸ng 6 giai ®o¹n c©y ng« 9 - 11 l¸. 

S©u ®ôc th©n, s©u xanh xuÊt hiÖn tõ 
trung tuÇn th¸ng 6 ®Õn trung tuÇn th¸ng 
t¸m tõ thêi kú h×nh thμnh b¾p cho ®Õn khi 
chÝn s÷a. 
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Mät ng« Sitophilus zeamais Motsch 
chØ ®−îc ph¸t hiÖn thÊy trªn ng« ®· giμ mμ 
n«ng d©n ch−a thu ho¹ch (tiÕp tôc ®Ó b¾p 
ng« trªn c©y ë ngoμi ®ång trong kho¶ng 
trªn d−íi 30 ngμy). 

Møc ®é phæ biÕn cña s©u nh− sau: 
trong sè nh÷ng loμi s©u h¹i ng« xuÊt hiÖn ë  

ChiÒng P»n, s©u ®ôc th©n ng« cã møc ®é 
phæ biÕn nhÊt, sau ®ã lμ s©u c¾n nân 
ng«, ch©u chÊu, rÇy l−ng tr¾ng, rÇy 
xanh ®u«i ®en, bä xÝt xanh, bä xÝt dμi, 
rÖp cê. Møc Ýt phæ biÕn gåm cã s©u x¸m, 
dÕ, s©u ®ôc b¾p, c©u cÊu xanh, mät ng« 
(B¶ng 1).  

B¶ng 1. Thμnh phÇn vμ møc ®é phæ biÕn s©u h¹i ng« trªn n−¬ng 
t¹i x· ChiÒng P»n n¨m 2007 

STT Tên Việt Nam Tên khoa học Tên họ Mức độ phổ biến 

Bộ cánh vảy (Lepidoptera) 

1 Sâu xám Agrotis ypsilon Rott. Noctuidae + 

2 Sâu đục thân ngô Ostrinia furnacalis Guenee Pyralidae + + + 

3 Sâu xanh Helicoverpa armigera Hub. Noctuidae + 

4 Sâu cắn nõn ngô Leucania loreyi Dupon Noctuidae  + + 

Bộ cánh thẳng (Orthoptera) 

5 Châu chấu lúa Oxynia chinensis Thunb. Acrididae + + 

6 Dế Gryllus testaceus Walker Gryllidae + 

Bộ cánh cứng (Coleoptera) 

7 Câu cấu xanh Hypomeces squamosus Fab. Curculionidae + 

8 Mọt ngô Sitophilus zeamais Motsch Curculionidae + 

Bộ cánh nửa (Hemiptera) 

9 Bọ xít xanh Nezara viridula Linnaeux Pentatomidae  + + 

10 Bọ xít dài Leptocorisa varicornis Fabr. Coreidae + + 

Bộ cánh đều (Homoptera) 

11 Rầy lưng trắng Sogatella furcifera Horvath Delphacidae  + + 

12 Rầy xanh đuôi đen Nephotetix bipunctatus Fabr. Cicadellidae  + + 

13 Rệp cờ Rhopalosiphum maydis Fitch. Aphididae  + + 

Bộ cánh tơ (Thysanoptera) 

14 Bọ trĩ Frankliniella williamsi Hood  Thripidae ++ 
     

B¶ng 2. Thμnh phÇn vμ møc ®é phæ biÕn cña bÖnh h¹i ng«  
t¹i x· ChiÒng P»n n¨m 2007 

STT Tên Việt Nam Tên khoa học Mức độ bị bệnh 

1 Bệnh khô vằn Rhizoctonia solani Palo + + + 

2 Bệnh gỉ sắt Puccinia maydis Ber. + + + 

3 Bệnh đốm lá lớn Bipolaris turcica (Pass.) + + 

4 Bệnh đốm lá nhỏ Bipolaris maydis (Nisik) + 

5 Bệnh thối gốc, thối thân Fusarium moniliforme Sheld + + 

6 Bệnh virus khảm lá ngô Maize mosaic + 
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Trªn ruéng ng« trång ë ChiÒng P»n 
n¨m 2007 cã 6 bÖnh g©y h¹i, trong ®ã cã 5 
bÖnh do nÊm, 1 bÖnh do virus. Trong 6 
bÖnh ®· ®−îc ph¸t hiÖn, bÖnh kh« v»n, gØ 
s¾t lμ bÖnh phæ biÕn nhÊt, sau ®ã lμ bÖnh 
®èm l¸ lín, bªnh Ýt phæ biÕn gåm cã bÖnh 
thèi gèc, thèi th©n, bÖnh ®èm l¸ nhá, bÖnh 
virus (B¶ng 2). 

3.2. DiÔn biÕn mét sè s©u, bÖnh chÝnh 
       h¹i ng« ë ruéng ICM vμ FP  

C¨n cø vμo thμnh phÇn vμ møc ®é phæ 
biÕn cña s©u bÖnh h¹i ng« cho thÊy, s©u 
®ôc th©n ng«, bÖnh kh« v»n, bÖnh gØ s¾t lμ 
phæ biÕn h¬n so víi c¸c lo¹i s©u bÖnh kh¸c, 
v× vËy chóng t«i ®· tiÕn hμnh ®iÒu tra diÔn 
biÕn cña c¸c loμi s©u bÖnh nμy. 

B¶ng 3. DiÔn biÕn s©u ®ôc th©n ng« (Ostriniafurnacalis) ë ruéng ICM vμ FP 

ICM FP 
Ngày 
điều tra Mật độ sâu 

(con/50 cây) 
Tỷ lệ cây 
bị hại (%) 

Mật độ sâu 
(con/50 cây) 

Tỷ lệ cây 
bị hại (%) 

Giai đoạn sinh trưởng của ngô 

8/6/2007 0 0 0 0 Vươn cao và phân hoá hoa 
16/6/2007 0,4 0,8 0,4 0,8 Vươn cao và phân hoá hoa 
23/6/2007 0,4 0,8 0,6 1,2 Vươn cao và phân hoá hoa 
30/6/2007 1,6 3,2 1,8 4,8 Vươn cao và phân hoá hoa 
7/7/2007 1,8 4,4 2,2 5,6 Bắt đầu phun râu trỗ cờ 
14/7/2007 3,6 4,8 5,7 6,0 Phun râu trỗ cờ 
21/7/2007 3,7 5,2 5,8 6,4 Chín sữa 
28/7/2007 4,0 5,4 6,1 6,9 Chín sữa 
4/8/2007 4,5 5,6 4,3 7,5 Chín sáp 
11/8/2007 1,2 6,2 2,5 8,1 Chín sáp 
18/8/2007 0 6,2 0 8,1 Chín hoàn toàn 

 

S©u ®ôc th©n ng« b¾t ®Çu xuÊt hiÖn tõ 
ngμy 16/6 (giai ®o¹n ng« v−¬n cao vμ ph©n 
ho¸ hoa), mËt ®é s©u vμ tû lÖ c©y bÞ h¹i 
trªn ruéng ICM vμ FP ®Òu thÊp (mËt ®é 
s©u lμ 0,4 con/50 c©y, tû lÖ c©y bÞ h¹i lμ 
0,8%). Sau ®ã mËt ®é s©u vμ tû lÖ c©y bÞ 
h¹i t¨ng dÇn, trong kho¶ng thêi gian tõ 
14/7 ®Õn 28/7 mËt ®é s©u vμ tû lÖ c©y bÞ 
h¹i  kh¸ cao  (trªn ruéng ICM mËt ®é s©u 
tõ 3,6 - 4,0 con/50 c©y, tû lÖ h¹i tõ 4,8 -
5,4%, trªn ruéng FP mËt ®é s©u tõ 5,7 - 
6,1 con/50 c©y, tû lÖ c©y bÞ h¹i tõ 6,0 - 
6,9%) t−¬ng øng víi thêi kú ng« phun r©u 
trç cê ®Õn chÝn s÷a. 

ë c¸c ®ît ®iÒu tra tõ ngμy 4/8 ®Õn 18/8 
mËt ®é s©u gi¶m dÇn do mét c¸ thÓ ®· vμo 
giai ®o¹n nhéng, mét sè ®· vò ho¸ thμnh 
b−ím (ngμy 11/8 mËt ®é s©u trªn ruéng ICM 
lμ 1,2 con/50 c©y; trªn ruéng FP mËt ®é s©u 
lμ 2,5 con/50 c©y) tû lÖ c©y bÞ h¹i cã t¨ng lªn 
mét chót so víi ®ît ®iÒu tra ngμy 28/7. Nh×n 
chung, mËt ®é s©u ®ôc th©n trªn ruéng IPM 
thÊp h¬n so víi ruéng FP (B¶ng 3). 

Nh− vËy s©u ®ôc th©n chñ yÕu xuÊt 
hiÖn víi mËt ®é cao vμ g©y h¹i ë thêi kú 
ng« phun r©u trç cê ®Õn chÝn s÷a, chóng ta 
nªn chó ý ph¸t hiÖn vμ phßng trõ sím 
tr−íc khi ng« phun r©u trç cê. 

B¶ng 4. DiÔn biÕn bÖnh kh« v»n (Rhizoctonia solani) h¹i ng« ë ruéng ICM vμ FP 

Ruộng ICM Ruộng FP 
Ngày 
điều tra Tỉ lệ cây bị bệnh 

(%) 
Chỉ số bệnh

(%) 
Tỉ lệ cây bị bệnh  

(%) 
Chỉ số bệnh 

(%) 
Giai đoạn sinh trưởng của ngô 

26/6/2007 0 0 0 0 Vươn cao và phân hoá hoa 
3/7/2007 12 1,4 19 1,8 Phun râu trỗ cờ 
13/7/2007 18 2,8 22 3,6 Phun râu trỗ cờ 
23/7/2007 24 4,2 26 5,1 Chín sữa 
30/7/2007 30 6,3 34 8,0 Chín sữa 
6/8/2007 41 9,1 49 10,8 Chín sáp 
13/8/2007 50 10,7 59 17,6 Chín sáp 
20/8/2007 50 12,2 60 19,8 Chín hoàn toàn 
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Tõ ngμy 26/6 trë vÒ tr−íc bÖnh kh« 
v»n ch−a xuÊt hiÖn. §ît ®iÒu tra ngμy 3/7 
bÖnh b¾t ®Çu xuÊt hiÖn, lóc nμy c©y ng« 
b¾t ®Çu phun r©u, trç cê, tuy nhiªn tû lÖ 
vμ chØ sè bÖnh thÊp (trªn ruéng ICM tû lÖ 
bÖnh 12%, chØ sè bÖnh 1,4%, trªn ruéng 
FP tû lÖ bÖnh 19%, chØ sè bÖnh 1,8%) 
(B¶ng 4).  

ë c¸c ®ît ®iÒu tra sau cho thÊy, bÖnh 
t¨ng dÇn ®Õn ngμy 6/8 trªn ruéng ICM. Tû 

lÖ c©y nhiÔm bÖnh lμ 41%, chØ sè bÖnh lμ 
9,1%, trªn ruéng FP tû lÖ c©y nhiÔm bÖnh 
lμ 49%, chØ sè bÖnh lμ 10,8%, lóc nμy c©y 
ng« ë giai ®o¹n b¾t ®Çu chÝn s¸p, ®Õn ngμy 
20/8 trªn ruéng ICM tû lÖ c©y nhiÔm bÖnh 
lμ 50%, chØ sè bÖnh lμ 12,2%, trªn ruéng 
FP tû lÖ c©y nhiÔm bÖnh 60%, chØ sè bÖnh 
lμ 19,8%, chñ yÕu bÖnh x©m nhiÔm g©y h¹i 
c¸c l¸ giμ phÝa d−íi gèc, c¸c l¸ ë trªn vÉn 
xanh vμ b×nh th−êng (B¶ng 4).  

B¶ng 5. DiÔn biÕn  bÖnh gØ s¾t (Puccinia maydis) h¹i ng« ë ruéng ICM vμ FP 

Ruộng ICM Ruộng FP 
Ngày 
điều tra Tỉ lệ bệnh 

(%) 
Chỉ số bệnh 

(%) 
Tỉ lệ bệnh 

(%) 
Chỉ số bệnh 

(%) 
Giai đoạn sinh trưởng của ngô 

26/6/2007 2,0 0,4 2,4 0,6 Vươn cao và phân hoá hoa 

3/7/2007 5.5 1,4 8,6 2,5 Phun râu trỗ cờ 

13/7/2007 11,4 3,6 20,5 6,8 Phun râu trỗ cờ 

23/7/2007 17,8 5,5 47,0 12,1 Chín sữa 

30/7/2007 30,5 7,0 52,0 13,9 Chín sữa 

6/8/2007 36,5 8,5 55,8 16,2 Chín sáp 

13/8/2007 49,9 11,3 59,4 18,5 Chín sáp 

20/8/2007 54,5 13,8 68,3 22,0 Chín hoàn toàn 

      
Ngμy 26/6 bÖnh gØ s¾t b¾t ®Çu xuÊt 

hiÖn, tû lÖ bÖnh vμ chØ sè bÖnh rÊt thÊp, ë 
®ît ®iÒu tra ngμy 3/7 cho thÊy lóc nμy c©y 
ng« b¾t ®Çu phun r©u, trç cê, tuy nhiªn tû 
lÖvμ chØ sè bÖnh thÊp (trªn ruéng ICM tû 
lª bÖnh lμ 5,5%, chØ sè bÖnh lμ 0,4%, trªn 
ruéng FP tû lÖ bÖnh lμ 8,6%, chØ sè bÖnh lμ 
0,6%) (B¶ng 5). 

ë c¸c ®ît ®iÒu tra sau, bÖnh t¨ng dÇn,  
®Õn ngμy 20/8 khi ng« ë giai ®o¹n chÝn 
hoμn toμn, trªn ruéng ICM tû lÖ c©y nhiÔm 
bÖnh lμ 54,5%, chØ sè bÖnh lμ 13,8%, trªn 
ruéng FP tû lÖ c©y nhiÔm bÖnh lμ 68,3%, 
chØ sè bÖnh lμ 22,0% (B¶ng 5). 

So s¸nh chØ sè bÖnh ë ruéng ICM vμ 
FP, chØ sè bÖnh kh« v»n vμ bÖnh gØ s¾t ë 
ruéng ICM thÊp h¬n ruéng FP, lμ v× ë 
ruéng ICM ®−îc bãn l−îng ph©n nhiÒu h¬n 
so víi ruéng FP, do ®ã c©y ng« sinh tr−ëng 
ph¸t triÓn khoÎ, ®ång thêi ë ruéng IPM 
trong thêi gian cuèi th¸ng 6 c¸c l¸ bÞ bÖnh 
ë phÇn gèc ®· ®−îc ng¾t bá, v× vËy gãp 
phÇn lμm gi¶m nguån bÖnh ban ®Çu trªn 
ruéng, h¹n chÕ ®−îc sù l©y lan cña bÖnh ë 
giai ®o¹n sau.  

3.3. HiÖu qu¶ kinh tÕ cña m« h×nh ruéng 
       ICM 

B¶ng 6. HiÖu qu¶ kinh tÕ cña m« h×nh qu¶n lý c©y ng« tæng hîp (ICM) 

Mô 
hình 

Diện tích 
(m2) 

Năng suất 
(kg) 

Giá bán 
(đồng) 

Tổng thu 
(đồng) 

Tổng chi 
(đồng) 

Lãi 
(đồng) 

Hiệu quả 
(%) 

ICM1 2500 1296 3500 4536 000 1450 000 3086 000 127,9 

FP1 2500 1047 3500 3664 500 1251 750 2412 750 100 

ICM2 2500 1286 3500 4501 000 2005500 2495500 128,3 

FP2 2500 1056 3500 3696 000 1751 00 1945 000 100 
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Ruéng ICM1 l·i 3.086.000 ®, ruéng FP1 
l·i 2.412.750 ®, ruéng ICM2 l·i 2.495.500 ®, 
ruéng FP2 l·i 1.945.000 ®. C¶ 2 ruéng thÝ 
nghiÖm ICM1 vμ ICM2 ®Òu cho hiÖu qu¶ 
cao h¬n ruéng FP1 vμ FP2 lμ 27,9 vμ 28,3%.  

3.4. KÕt qu¶ phßng chèng mät h¹i h¹t  
       ng« b»ng mét sè l¸ th¶o méc 

ë c¸c thêi ®iÓm 30, 60, 120 ngμy b¶o 
qu¶n, c¸c c«ng thøc dïng l¸ th¶o méc 
®Òu cã mËt ®é mät vμ tû lÖ h¹i thÊp h¬n ®èi 

chøng. Trong sè c¸c l¸ th¶o méc thÝ 
nghiÖm, hiÖu qu¶ phßng chèng mät tèt lμ 
l¸ xoan, l¸ x¶, l¸ ng¶i cøu, sau 120 ngμy, 
c«ng thøc b¶o qu¶n b»ng l¸ xoan mËt  ®é 
mät lμ 8 ,1 con/kg (møc a), tû lÖ h¹t h¹i lμ 
1,2% (møc a), b¶o qu¶n b»ng l¸ ng¶i cøu  
mËt ®é mät lμ  9,4 con/kg (møc a), tû lÖ h¹t 
h¹i lμ 1,8% (møc ab), b¶o qu¶n b»ng l¸ x¶ 
mËt ®é mät lμ 10,7 con/kg (møc b), tû lÖ 
h¹t h¹i lμ 1,6% (møc ab). 

B¶ng 7. ¶nh h−ëng cña l¸ th¶o méc tíi mät h¹i h¹t ng« trong b¶o qu¶n 

Sau  30 ngày Sau  60 ngày Sau 120 ngày 
STT Công thức Mật độ 

(con/kg) 
TLH 
(%) 

Mật độ 
(con/kg) 

TLH 
(%) 

Mật độ 
(con/kg) 

TLH 
(%) 

1 Lá thuốc lào 5,6 1,1 15,6 3,6 13,0 c 3,2b 
2 Lá bạch đàn 4,3 1,1 16,6 2,8 18,0 d 3,7bc 
3 Lá doi 7,6 0,9 30,6 2,6 36,0 g 4,8c 
4 Lá xoan (Melia azedarach ) 4,0 0,6 5,7 0,5 8,1 a 1,2a 
5 Lá ngải cứu 2,5 0,5 4,0 0,8 9,4 a 1,8ab 
6 Lá xả 1,3 0,6 5,3 0,7 10,7 b 1,6ab 
7 Lá bưởi 10,0 1,8 21,3 2,8 27,0   e 4,9cd 
8 Lá riềng 12,3 1,7 22,0 2,2 32,7 f 3,8bc 
9 Lá hương nhu 8,6 1,1 14,0 1,4 18,3 d 3,3bc 
10 Đối chứng 22,6 3,8 33,4 4,7 41,8 h 6,6d 

 Ghi chú : Mật độ mọt : LSD 5% : 2,023 ; CV : 10,2% 
                Tỷ lệ hại : LSD 5% : 0,625 ; CV : 10,4% 

4. KÕT LUËN  

Thμnh phÇn s©u, bÖnh h¹i ng« ë ngoμi 
®ång ë x· ChiÒng P»n gåm 14 lo¹i s©u, 6 
lo¹i bÖnh, trong ®ã s©u ®ôc th©n ng«, bÖnh 
kh« v»n, bÖnh gØ s¾t ng« cã møc ®é phæ 
biÕn h¬n so víi c¸c lo¹i s©u, bÖnh kh¸c.  

ë ruéng ICM, ruéng FP s©u ®ôc th©n 
chñ yÕu xuÊt hiÖn víi mËt ®é cao vμ g©y 
h¹i c©y ë thêi kú ng« phun r©u trç cê ®Õn 
chÝn s÷a, møc ®é bÖnh kh« v»n vμ bÖnh gØ 
s¾t ë ruéng ICM thÊp h¬n ruéng FP. 

Ruéng ¸p dông ICM ®¹t hiÖu qu¶ kinh 
tÕ cao h¬n ruéng FP tõ 27,9 - 28,3%. 

B¶o qu¶n ng« b»ng l¸ xoan, l¸ x¶, l¸ 
ng¶i cøu cho hiÖu qu¶ cao nhÊt. Sau khi sö 
dông 120 ngμy, c«ng thøc b¶o qu¶n b»ng l¸ 

xoan cã mËt ®é mät lμ 8,1 con/kg (møc a), tû 
lÖ h¹t bÞ h¹i lμ 1,2% (møc a), b¶o qu¶n 
b»ng l¸ ng¶i cøu cã mËt ®é mät lμ 9,4 
con/kg (møc a), tû lÖ h¹t bÞ h¹i lμ 1,8% 
(møc ab), b¶o qu¶n b»ng l¸ x¶ cã mËt ®é 
mät lμ 10,7 con/kg h¹t, tû lÖ h¹t bÞ h¹i lμ 
1,6% (møc ab). 
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