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TÓM TẮT  
Nghiên cứu về sự phát triển của rệp muôi nâu đen (Toxoptera aurantii), một loài dịch hại quan 

trọng trên cây có múi được tiến hành trên cây đậu đen nhằm xác định được khả năng nhân nguồn rệp 
phục vụ cho việc nhân nuôi các loài thiên địch đã được tiến hành từ tháng 6 - 12 năm 2010 tại 
Chương Mỹ, Hà Nội. Kết quả chỉ ra rằng, rệp muội nâu đen T. aurantii khi nuôi trên lá đậu đen non ở 3 
mức nhiệt độ 20 C, 25 C và 30 C có vòng đời khá ngắn (7,83 - 8,83 ngày) và tuổi thọ là 15,93 -16,80 0 0 0

ngày.  Vòng đời và tuổi thọ của rệp muội nâu đen khi nuôi ở nhiệt độ 250C là dài nhất. Nuôi trên cây 
đậu đen, rệp muội nâu đen phát triển mạnh hơn rệp muội xanh. Ở giai đoạn ra hoa, hình thành quả số 
lượng rệp muội nâu đen T. aurantii gấp hơn 300% so với rệp muội xanh A. citricola. Mật độ rệp muội 
nâu đen cao nhất vào thời kỳ cây đậu đen ra hoa và đạt 316,67 con/chậu.  

Từ khóa: Phát triển, rệp muội nâu đen, rệp muội xanh, vòng đời. 

SUMMARY 
A research on the development of Black brown aphid (Toxoptera aurantii), an important pest of 

citrus trees on Black bean (Vigna unguiculata) was conducted from July 6-12, 2010 in Chuong My, Ha 
Noi. Results showed that the black brown aphid T. aurantii reared on young black bean leaf at three 
temperature regimes, 20 C, 25 C and 30 C had relatively short life cycle (7.83 to 8.83 days) and 0 0 0

longevity (15.93 to 16.80 days). The life cycle and longevity of black brown aphid was longest when 
reared at 250C. Rearing on the black bean plants, black brown aphid T. aurantii grew faster than A. 
citricola on the same host. At flowering and pod filling stage, the number of T. aurantii was three 
times (300%) higher than with was 316.67 individuals per pot.

Key words: Black brown aphid, black bean, development, life cycle.  

1. §ÆT VÊN §Ò 

Nh÷ng n¨m gÇn ®©y sù g©y h¹i cña rÖp 
muéi hä Aphididae trªn c©y cã mói (cam X· 
§oμi, cam §−êng Canh, b−ëi DiÔn) t¹i Xu©n 
Mai, Ch−¬ng Mü, Hμ Néi cã chiÒu h−íng gia 
t¨ng. Trong ®ã, loμi rÖp muéi xanh Aphis 
spiraecola (A. citricola) vμ loμi rÖp muéi n©u 
®en Toxoptera aurantii lμ 2 loμi g©y h¹i phæ 
biÕn víi mËt ®é cao, chóng th−êng g©y nªn 
hiÖn t−îng l¸ vμng óa, phñ kÝn muéi ®en, 

dÉn ®Õn gi¶m kh¶ n¨ng quang hîp, n¨ng 
suÊt còng nh− chÊt l−îng qu¶ (Cao V¨n ChÝ 
vμ cs., 2009; Qu¸ch ThÞ Ngä, 2002). Mét 
trong nh÷ng gi¶i ph¸p cÇn quan t©m trong 
phßng trõ s©u h¹i trªn c©y cã mói lμ ¸p dông 
quy tr×nh qu¶n lý c©y trång tæng hîp ICM, 
chó träng tíi viÖc b¶o vÖ vμ khÝch lÖ nhãm 
thiªn ®Þch b¶n ®Þa. Trong tù nhiªn, c¸c loμi 
ruåi ¨n rÖp thuéc hä Syrphidae cã vai trß 
quan träng trong viÖc khèng chÕ sè l−îng rÖp 
muéi, ®¹t hiÖu qu¶ tíi 70 - 100% (Cao V¨n 
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ChÝ vμ Vò M¹nh H¶i, 2010; NguyÔn H÷u 
Hu©n vμ cs., 2006; Mutin, 2005). §Ó ph¸t 
huy vai trß c¸c loμi thiªn ®Þch cña s©u h¹i 
trªn c©y cã mói trong ®ã cã nhãm rÖp muéi, 
cÇn ph¶i nghiªn cøu vÒ thêi gian ph¸t dôc, 
kh¶ n¨ng ¨n rÖp muéi cña loμi thiªn ®Þch, 
mèi quan hÖ gi÷a thiªn ®Þch vμ rÖp muéi 
trªn mét sè c©y cã mói. Do qu¸ tr×nh ph¸t 
triÓn cña rÖp muéi h¹i trªn c©y cã mói phô 
thuéc vμo c¸c ®ît léc non, nªn viÖc x¸c ®Þnh 
c©y thøc ¨n thay thÕ léc non c©y cã mói ®Ó 
nh©n nu«i rÖp h¹i lμ rÊt quan träng. Tõ 
nh÷ng lý do trªn, nghiªn cøu vÒ sù ph¸t 
triÓn cña rÖp muéi n©u ®en (T. aurantii) trªn 
c©y ®Ëu ®en (Vigna unguiculata) - mét lo¹i 
c©y dÔ nh©n nu«i trong phßng vμ lμm thøc 
¨n ®Ó cung cÊp cho viÖc nh©n nu«i Êu trïng 
ruåi ¨n rÖp ®· ®−îc thùc hiÖn. 

2. PH¦¥NG PH¸P NGHI£N CøU 
2.1. Ph−¬ng ph¸p nu«i sinh häc loμi rÖp 
       muéi n©u ®en T. aurantii 

Qu¸ tr×nh nu«i ®−îc b¾t ®Çu tõ viÖc thu 
tr−ëng thμnh rÖp muéi trªn c©y cam X· §oμi 
tõ ngoμi ®ång vÒ, råi cho ®Î con. Dïng bót 
l«ng chuyÓn tõng rÖp muéi míi ®Î vμo 1 hép 
petri (chiÒu cao 1,5 cm; ®−êng kÝnh 8,5 cm) 
cã s½n l¸ non, ngän non cña c©y ®Ëu ®en 
s¹ch ®−îc ®Æt trªn giÊy thÊm gi÷ Èm (Van 
Emden, 1972). Nu«i sinh häc ®−îc tÝnh tõ 
khi rÖp míi ®Î cho ®Õn khi rÖp chÕt sinh lý, 
mçi ngμy theo dâi 1 lÇn vμ chuyÓn rÖp míi 
®Î ra ®Üa petri kh¸c. ViÖc thay l¸ non, ngän 
non ®−îc tiÕn hμnh 2 ngμy 1 lÇn. ThÝ nghiÖm 
®−îc tiÕn hμnh ë 3 nhiÖt ®é kh¸c nhau (200C, 
250C, 300C) víi 30 c¸ thÓ (lo¹i h×nh kh«ng cã 
c¸nh), mçi hép 1 c¸ thÓ.  

2.2. Ph−¬ng ph¸p nh©n nu«i rÖp muéi 
        n©u ®en T. aurantii  trªn c©y ®Ëu 
        ®en trong phßng thÝ nghiÖm 

a) Nh©n nguån  

Ban ®Çu thu rÖp muéi n©u ®en T. 
aurantii h¹i trªn c©y cam X· §oμi ngoμi 
®ång ruéng vÒ phßng thÝ nghiÖm råi l©y 
nhiÔm 50 rÖp muéi n©u ®en lªn c©y ®Ëu ®en 

sau khi gieo ®−îc 15 ngμy (2 - 3 l¸). §Ëu ®en 
®−îc trång tõ h¹t trong chËu nhùa cao 30 cm 
vμ cã ®−êng kÝnh 25 cm. Sau khi nhiÔm rÖp 3 
ngμy, chuyÓn 1 chËu trång c©y ®Ëu ®en vμo 
lång nu«i cì lín (1m x 1m x 1m; mçi lång 1 
chËu). Trong lång nu«i ®· cã s½n 9 chËu ®Ëu 
®en ®Ó nh©n sè l−îng rÖp muéi. 

b) Kh¶ n¨ng ph¸t triÓn cña rÖp muéi n©u  
     ®en vμ rÖp muéi xanh trªn c©y ®Ëu ®en 

- Khi c©y ®Ëu ®en ®−îc 2 l¸, th¶ 50 rÖp 
tr−ëng thμnh/chËu. 

- §−a chËu cã rÖp vμo lång l−íi cã kÝch 
th−íc 30 x 80 cm. 

- §Õm mËt ®é rÖp muéi qua tõng thêi k× 
ph¸t triÓn cña c©y ®Ëu ®en: 2 l¸ (15 ngμy sau 
trång); 5 l¸ (20 ngμy sau trång); 11 l¸ (25 
ngμy sau trång); ra hoa (45 ngμy sau trång); 
h×nh thμnh qu¶ (55 ngμy sau trång). 

- Bè trÝ thÝ nghiÖm víi 3 lÇn nh¾c l¹i,  
mçi lÇn 3 chËu. 

c) ¶nh h−ëng cña mËt ®é trång c©y ®Ëu ®en 
     tíi kh¶ n¨ng ph¸t triÓn cña rÖp muéi  
      n©u ®en T. aurantii 

ThÝ nghiÖm víi 3 lÇn nh¾c l¹i, mçi lÇn 
nh¾c cã 3 m3 t−¬ng øng víi 3 lång l−íi c¸ch 
ly, mçi lång cã kÝch th−íc 1m x 1m x 1m víi 
4 c«ng thøc: c«ng thøc 1; c«ng thøc 2; c«ng 
thøc 3 vμ c«ng thøc 4 víi sè l−îng c©y ®Ëu 
®en ®−îc trång t−¬ng øng lμ 15, 30, 45 vμ 60 
c©y trong lång. Trong lång ®· cã s½n 1 chËu 
®Ëu ®en víi 50 con rÖp muéi ®en/lång. Theo 
dâi sè l−îng c©y trong lång bÞ nhiÔm rÖp sau 
3, 6, 9, 12 ngμy ë c¸c c«ng thøc thÝ nghiÖm.  

2.3. Ph−¬ng ph¸p tÝnh to¸n vμ xö lý sè liÖu 

Sè liÖu ®−îc tÝnh to¸n theo ph−¬ng ph¸p 
thèng kª sinh häc th«ng dông. Dïng phÇn 
mÒm IRRSTAT 4.0 ®Ó so s¸nh vμ ph©n tÝch. 

3. KÕT QU¶ NGHI£N CøU  

3.1. §Æc ®iÓm sinh häc cña loμi rÖp muéi 
        n©u ®en T. aurantii  

T¹i 3 nhiÖt ®é, thêi gian vßng ®êi cña 
rÖp muéi n©u ®en kh«ng c¸nh sèng trªn l¸ 
non ®Ëu ®en lμ kh¸c nhau (B¶ng 1).  

522 



Cao Văn Chí, Lương Thị Huyền, Đỗ Duy Hưng, Nguyễn Văn Đĩnh      

B¶ng 1. Thêi gian c¸c pha ph¸t dôc cña rÖp muéi n©u ®en T. aurantii 
trªn c©y ®Ëu ®en

Rệp non các tuổi Nhiệt độ nuôi 
(0C) Chỉ tiêu 

Tuổi 1 Tuổi 2 Tuổi 3 Tuổi 4 

Thời gian rệp 
trưởng thành 

(ngày) 

Thời gian 
vòng đời 
(ngày) 

Tuổi thọ 
(ngày) 

X 2,2 2,03 2,07 1,8 7,7 8,1 b 15,8 a 
20 

Sx 0,5 0,43 0,25 0,4 0,75 0,63 0,85 

X 2,3 2,5 2,1 1,93 7,79 8,83 b 16,8 b 
25 

Sx 0,47 0,5 0,31 0,52 0,67 0,75 0,81 

X 2,1 1,97 2,03 1,7 8,1 7,83 a 15,93 a 
30 

Sx 0,19 0,18 0,18 0,17 0,23 0,24 0,34 

Ghi chú   X: Thời gian phát dục trung bình của rệp; Sx: Độ lệch chuẩn; n = 30 (loại hình không có cánh) 
                        LSD0,05 vòng đời = 0,347; LSD0,05 tuổi thọ = 0,438; Ẩm độ trung bình: 78,2% 
                        Các ký tự  a, b, c...biểu thị sự sai khác theo cột dọc ở độ tin cậy 95% 
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H×nh 1. Sù ph¸t triÓn cña rÖp muéi qua c¸c thêi k× ph¸t triÓn cña c©y ®Ëu ®en 

(con/c©y/chËu) 

Tuæi thä trung b×nh cña rÖp muéi n©u 

®en lμ 15,80 ®Õn 16,8 ngμy. ë nhiÖt ®é 250C 
rÖp muéi n©u ®en T. aurantii cã vßng ®êi vμ 
tuæi thä dμi nhÊt lÇn l−ît ®¹t 8,83 ngμy vμ 
16,8 ngμy. KÕt qu¶ nμy kh«ng kh¸c biÖt so 
víi thêi gian ph¸t triÓn cña loμi rÖp muéi 
xanh A. spiraecola trªn c©y cã mói (Cao V¨n 
ChÝ vμ cs., 2009) vμ loμi rÖp muéi ®en A. 
craccivora trªn c©y l¹c (Lª V¨n Ninh vμ 
NguyÔn ThÞ Kim Oanh, 2007) ë c¸c nhiÖt ®é 
200C, 250C vμ 300C. 

3.2. Kh¶ n¨ng ph¸t triÓn cña rÖp muéi  
         n©u ®en T. aurantii vμ rÖp muéi 
        xanh A. citricola 

RÖp muéi n©u ®en T. aurantii cã søc 
ph¸t triÓn v−ît tréi so víi rÖp muéi xanh A. 
citricola ë tÊt c¶ c¸c thêi k× ph¸t triÓn cña 
c©y ®Ëu ®en (H×nh 1). ë giai ®o¹n ra hoa, 
h×nh thμnh qu¶ sè l−îng rÖp muéi n©u ®en 
T. aurantii gÊp h¬n 300% so víi rÖp muéi 
xanh A. citricola. Qua c¸c thêi k× ph¸t triÓn 
cña c©y ®Ëu ®en th× thêi k× ra hoa cã mËt ®é 
rÖp cao nhÊt: 316,67 ± 48,57 con/chËu. 
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H×nh 2. Tû lÖ (%) c©y ®Ëu ®en bÞ nhiÔm rÖp muéi n©u ®en T. aurantii 
trong ®iÒu kiÖn sè l−îng c©y ®Ëu ®en kh¸c nhau 

Sè l−îng c©y ®Ëu ®en cã ¶nh h−ëng kh¸ 
lín ®Õn tèc ®é ph¸t triÓn cña rÖp muéi n©u 
®en (H×nh 2). T¹i c«ng thøc 3, trång 45 c©y 
®Ëu ®en trong 1 lång (1m x 1m x 1m) tèc ®é 
ph¸t triÓn cña rÖp muéi n©u ®en lμ cao nhÊt, 
sau 12 ngμy cã 34 ± 6,57 c©y nhiÔm rÖp trªn 

tæng sè 45 c©y ®¹t 75,56%. ë c«ng thøc 1, 
trång 15 c©y ®Ëu ®en trong 1 lång, sau 12 
ngμy l©y nhiÔm sè c©y nhiÔm rÖp lμ nhá nhÊt 
chØ ®¹t 6,33 ± 1,43 c©y/lång ®¹t 42,22%.  

4. KÕT LUËN 

RÖp muéi n©u ®en T. aurantii nu«i trªn 
c©y ®Ëu ®en (Vigna unguiculata) cã vßng ®êi 
kh¸ ng¾n, trung b×nh tõ 7,83 – 8,83 ngμy, 
tuæi thä trung b×nh tõ 15,80 – 16,8 ngμy. 
Vßng ®êi vμ tuæi thä cña rÖp muéi ®en khi 
nu«i ë nhiÖt ®é 200C vμ 300C lμ ng¾n h¬n so 
víi ë nhiÖt ®é 250C. 

Khi nh©n nu«i rÖp muéi n©u ®en T. 
aurantii vμ rÖp muéi xanh A.citricola trªn 
c©y ®Ëu ®en, rÖp muéi n©u ®en sinh s¶n 
nhanh, ph¸t triÓn quÇn thÓ m¹nh h¬n rÖp 

muéi xanh. ë giai ®o¹n ra hoa, h×nh thμnh 

qu¶ sè l−îng rÖp muéi n©u ®en T. aurantii 
gÊp h¬n 300% so víi rÖp muéi xanh A. 
citricola. 

Trong 4 c«ng thøc mËt ®é trång ®Ëu ®en 
th× c«ng thøc trång 45 c©y ®Ëu ®en/m2, rÖp 
muéi ®en cã tèc ®é ph¸t triÓn lμ cao nhÊt, 
sau 12 ngμy cã tû lÖ c©y nhiÔm rÖp ®¹t 
75,56%. 
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TÓM TẮT 


Nghiên cứu về sự phát triển của rệp muôi nâu đen (Toxoptera aurantii), một loài dịch hại quan trọng trên cây có múi được tiến hành trên cây đậu đen nhằm xác định được khả năng nhân nguồn rệp phục vụ cho việc nhân nuôi các loài thiên địch đã được tiến hành từ tháng 6 - 12 năm 2010 tại Chương Mỹ, Hà Nội. Kết quả chỉ ra rằng, rệp muội nâu đen T. aurantii khi nuôi trên lá đậu đen non ở 3 mức nhiệt độ 200C, 250C và 300C có vòng đời khá ngắn (7,83 - 8,83 ngày) và tuổi thọ là 15,93 -16,80 ngày.  Vòng đời và tuổi thọ của rệp muội nâu đen khi nuôi ở nhiệt độ 250C là dài nhất. Nuôi trên cây đậu đen, rệp muội nâu đen phát triển mạnh hơn rệp muội xanh. Ở giai đoạn ra hoa, hình thành quả số lượng rệp muội nâu đen T. aurantii gấp hơn 300% so với rệp muội xanh A. citricola. Mật độ rệp muội nâu đen cao nhất vào thời kỳ cây đậu đen ra hoa và đạt 316,67 con/chậu. 


Từ khóa: Phát triển, rệp muội nâu đen, rệp muội xanh, vòng đời.


SUMMARY


A research on the development of Black brown aphid (Toxoptera aurantii), an important pest of citrus trees on Black bean (Vigna unguiculata) was conducted from July 6-12, 2010 in Chuong My, Ha Noi. Results showed that the black brown aphid T. aurantii reared on young black bean leaf at three temperature regimes, 200C, 250C and 300C had relatively short life cycle (7.83 to 8.83 days) and longevity (15.93 to 16.80 days). The life cycle and longevity of black brown aphid was longest when reared at 250C. Rearing on the black bean plants, black brown aphid T. aurantii grew faster than A. citricola on the same host. At flowering and pod filling stage, the number of T. aurantii was three times (300%) higher than with was 316.67 individuals per pot.

Key words: Black brown aphid, black bean, development, life cycle.


1. §ÆT VÊN §Ò


Nh÷ng n¨m gÇn ®©y sù g©y h¹i cña rÖp muéi hä Aphididae trªn c©y cã mói (cam X· §oµi, cam §êng Canh, bëi DiÔn) t¹i Xu©n Mai, Ch¬ng Mü, Hµ Néi cã chiÒu híng gia t¨ng. Trong ®ã, loµi rÖp muéi xanh Aphis spiraecola (A. citricola) vµ loµi rÖp muéi n©u ®en Toxoptera aurantii lµ 2 loµi g©y h¹i phæ biÕn víi mËt ®é cao, chóng thêng g©y nªn hiÖn tîng l¸ vµng óa, phñ kÝn muéi ®en, dÉn ®Õn gi¶m kh¶ n¨ng quang hîp, n¨ng suÊt còng nh chÊt lîng qu¶ (Cao V¨n ChÝ vµ cs., 2009; Qu¸ch ThÞ Ngä, 2002). Mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p cÇn quan t©m trong phßng trõ s©u h¹i trªn c©y cã mói lµ ¸p dông quy tr×nh qu¶n lý c©y trång tæng hîp ICM, chó träng tíi viÖc b¶o vÖ vµ khÝch lÖ nhãm thiªn ®Þch b¶n ®Þa. Trong tù nhiªn, c¸c loµi ruåi ¨n rÖp thuéc hä Syrphidae cã vai trß quan träng trong viÖc khèng chÕ sè lîng rÖp muéi, ®¹t hiÖu qu¶ tíi 70 - 100% (Cao V¨n ChÝ vµ Vò M¹nh H¶i, 2010; NguyÔn H÷u Hu©n vµ cs., 2006; Mutin, 2005). §Ó ph¸t huy vai trß c¸c loµi thiªn ®Þch cña s©u h¹i trªn c©y cã mói trong ®ã cã nhãm rÖp muéi, cÇn ph¶i nghiªn cøu vÒ thêi gian ph¸t dôc, kh¶ n¨ng ¨n rÖp muéi cña loµi thiªn ®Þch, mèi quan hÖ gi÷a thiªn ®Þch vµ rÖp muéi trªn mét sè c©y cã mói. Do qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña rÖp muéi h¹i trªn c©y cã mói phô thuéc vµo c¸c ®ît léc non, nªn viÖc x¸c ®Þnh c©y thøc ¨n thay thÕ léc non c©y cã mói ®Ó nh©n nu«i rÖp h¹i lµ rÊt quan träng. Tõ nh÷ng lý do trªn, nghiªn cøu vÒ sù ph¸t triÓn cña rÖp muéi n©u ®en (T. aurantii) trªn c©y ®Ëu ®en (Vigna unguiculata) - mét lo¹i c©y dÔ nh©n nu«i trong phßng vµ lµm thøc ¨n ®Ó cung cÊp cho viÖc nh©n nu«i Êu trïng ruåi ¨n rÖp ®· ®îc thùc hiÖn.


2. PH¦¥NG PH¸P NGHI£N CøU


2.1. Ph¬ng ph¸p nu«i sinh häc loµi rÖp
       muéi n©u ®en T. aurantii

Qu¸ tr×nh nu«i ®îc b¾t ®Çu tõ viÖc thu trëng thµnh rÖp muéi trªn c©y cam X· §oµi tõ ngoµi ®ång vÒ, råi cho ®Î con. Dïng bót l«ng chuyÓn tõng rÖp muéi míi ®Î vµo 1 hép petri (chiÒu cao 1,5 cm; ®êng kÝnh 8,5 cm) cã s½n l¸ non, ngän non cña c©y ®Ëu ®en s¹ch ®îc ®Æt trªn giÊy thÊm gi÷ Èm (Van Emden, 1972). Nu«i sinh häc ®îc tÝnh tõ khi rÖp míi ®Î cho ®Õn khi rÖp chÕt sinh lý, mçi ngµy theo dâi 1 lÇn vµ chuyÓn rÖp míi ®Î ra ®Üa petri kh¸c. ViÖc thay l¸ non, ngän non ®îc tiÕn hµnh 2 ngµy 1 lÇn. ThÝ nghiÖm ®îc tiÕn hµnh ë 3 nhiÖt ®é kh¸c nhau (200C, 250C, 300C) víi 30 c¸ thÓ (lo¹i h×nh kh«ng cã c¸nh), mçi hép 1 c¸ thÓ. 


2.2. Ph¬ng ph¸p nh©n nu«i rÖp muéi
        n©u ®en T. aurantii  trªn c©y ®Ëu
        ®en trong phßng thÝ nghiÖm


a) Nh©n nguån 


Ban ®Çu thu rÖp muéi n©u ®en T. aurantii h¹i trªn c©y cam X· §oµi ngoµi ®ång ruéng vÒ phßng thÝ nghiÖm råi l©y nhiÔm 50 rÖp muéi n©u ®en lªn c©y ®Ëu ®en sau khi gieo ®îc 15 ngµy (2 - 3 l¸). §Ëu ®en ®îc trång tõ h¹t trong chËu nhùa cao 30 cm vµ cã ®êng kÝnh 25 cm. Sau khi nhiÔm rÖp 3 ngµy, chuyÓn 1 chËu trång c©y ®Ëu ®en vµo lång nu«i cì lín (1m x 1m x 1m; mçi lång 1 chËu). Trong lång nu«i ®· cã s½n 9 chËu ®Ëu ®en ®Ó nh©n sè lîng rÖp muéi.


b) Kh¶ n¨ng ph¸t triÓn cña rÖp muéi n©u 
     ®en vµ rÖp muéi xanh trªn c©y ®Ëu ®en


- Khi c©y ®Ëu ®en ®îc 2 l¸, th¶ 50 rÖp trëng thµnh/chËu.


- §a chËu cã rÖp vµo lång líi cã kÝch thíc 30 x 80 cm.


- §Õm mËt ®é rÖp muéi qua tõng thêi k× ph¸t triÓn cña c©y ®Ëu ®en: 2 l¸ (15 ngµy sau trång); 5 l¸ (20 ngµy sau trång); 11 l¸ (25 ngµy sau trång); ra hoa (45 ngµy sau trång); h×nh thµnh qu¶ (55 ngµy sau trång).


- Bè trÝ thÝ nghiÖm víi 3 lÇn nh¾c l¹i,  mçi lÇn 3 chËu.


c) ¶nh hëng cña mËt ®é trång c©y ®Ëu ®en
     tíi kh¶ n¨ng ph¸t triÓn cña rÖp muéi 
      n©u ®en T. aurantii

ThÝ nghiÖm víi 3 lÇn nh¾c l¹i, mçi lÇn nh¾c cã 3 m3 t¬ng øng víi 3 lång líi c¸ch ly, mçi lång cã kÝch thíc 1m x 1m x 1m víi 4 c«ng thøc: c«ng thøc 1; c«ng thøc 2; c«ng thøc 3 vµ c«ng thøc 4 víi sè lîng c©y ®Ëu ®en ®îc trång t¬ng øng lµ 15, 30, 45 vµ 60 c©y trong lång. Trong lång ®· cã s½n 1 chËu ®Ëu ®en víi 50 con rÖp muéi ®en/lång. Theo dâi sè lîng c©y trong lång bÞ nhiÔm rÖp sau 3, 6, 9, 12 ngµy ë c¸c c«ng thøc thÝ nghiÖm. 


2.3. Ph¬ng ph¸p tÝnh to¸n vµ xö lý sè liÖu


Sè liÖu ®îc tÝnh to¸n theo ph¬ng ph¸p thèng kª sinh häc th«ng dông. Dïng phÇn mÒm IRRSTAT 4.0 ®Ó so s¸nh vµ ph©n tÝch.


3. KÕT QU¶ NGHI£N CøU 


3.1. §Æc ®iÓm sinh häc cña loµi rÖp muéi
        n©u ®en T. aurantii 


T¹i 3 nhiÖt ®é, thêi gian vßng ®êi cña rÖp muéi n©u ®en kh«ng c¸nh sèng trªn l¸ non ®Ëu ®en lµ kh¸c nhau (B¶ng 1). 


B¶ng 1. Thêi gian c¸c pha ph¸t dôc cña rÖp muéi n©u ®en T. aurantii
trªn c©y ®Ëu ®en

		Nhiệt độ nuôi (0C)

		Chỉ tiêu

		Rệp non các tuổi

		Thời gian rệp trưởng thành (ngày)

		Thời gian vòng đời (ngày)

		Tuổi thọ (ngày)



		

		

		Tuổi 1

		Tuổi 2

		Tuổi 3

		Tuổi 4

		

		

		



		20

		X

		2,2

		2,03

		2,07

		1,8

		7,7

		8,1 b

		15,8 a



		

		Sx

		0,5

		0,43

		0,25

		0,4

		0,75

		0,63

		0,85



		25

		X

		2,3

		2,5

		2,1

		1,93

		7,79

		8,83 b

		16,8 b



		

		Sx

		0,47

		0,5

		0,31

		0,52

		0,67

		0,75

		0,81



		30

		X

		2,1

		1,97

		2,03

		1,7

		8,1

		7,83 a

		15,93 a



		

		Sx

		0,19

		0,18

		0,18

		0,17

		0,23

		0,24

		0,34





Ghi chú   X: Thời gian phát dục trung bình của rệp; Sx: Độ lệch chuẩn; n = 30 (loại hình không có cánh)
                        LSD0,05 vòng đời = 0,347; LSD0,05 tuổi thọ = 0,438; Ẩm độ trung bình: 78,2%
                        Các ký tự  a, b, c...biểu thị sự sai khác theo cột dọc ở độ tin cậy 95%
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H×nh 1. Sù ph¸t triÓn cña rÖp muéi qua c¸c thêi k× ph¸t triÓn cña c©y ®Ëu ®en (con/c©y/chËu)


Tuæi thä trung b×nh cña rÖp muéi n©u ®en lµ 15,80 ®Õn 16,8 ngµy. ë nhiÖt ®é 250C rÖp muéi n©u ®en T. aurantii cã vßng ®êi vµ tuæi thä dµi nhÊt lÇn lît ®¹t 8,83 ngµy vµ 16,8 ngµy. KÕt qu¶ nµy kh«ng kh¸c biÖt so víi thêi gian ph¸t triÓn cña loµi rÖp muéi xanh A. spiraecola trªn c©y cã mói (Cao V¨n ChÝ vµ cs., 2009) vµ loµi rÖp muéi ®en A. craccivora trªn c©y l¹c (Lª V¨n Ninh vµ NguyÔn ThÞ Kim Oanh, 2007) ë c¸c nhiÖt ®é 200C, 250C vµ 300C.


3.2. Kh¶ n¨ng ph¸t triÓn cña rÖp muéi 
         n©u ®en T. aurantii vµ rÖp muéi
        xanh A. citricola


RÖp muéi n©u ®en T. aurantii cã søc ph¸t triÓn vît tréi so víi rÖp muéi xanh A. citricola ë tÊt c¶ c¸c thêi k× ph¸t triÓn cña c©y ®Ëu ®en (H×nh 1). ë giai ®o¹n ra hoa, h×nh thµnh qu¶ sè lîng rÖp muéi n©u ®en T. aurantii gÊp h¬n 300% so víi rÖp muéi xanh A. citricola. Qua c¸c thêi k× ph¸t triÓn cña c©y ®Ëu ®en th× thêi k× ra hoa cã mËt ®é rÖp cao nhÊt: 316,67 ( 48,57 con/chËu.




H×nh 2. Tû lÖ (%) c©y ®Ëu ®en bÞ nhiÔm rÖp muéi n©u ®en T. aurantii
trong ®iÒu kiÖn sè lîng c©y ®Ëu ®en kh¸c nhau


Sè lîng c©y ®Ëu ®en cã ¶nh hëng kh¸ lín ®Õn tèc ®é ph¸t triÓn cña rÖp muéi n©u ®en (H×nh 2). T¹i c«ng thøc 3, trång 45 c©y ®Ëu ®en trong 1 lång (1m x 1m x 1m) tèc ®é ph¸t triÓn cña rÖp muéi n©u ®en lµ cao nhÊt, sau 12 ngµy cã 34 ( 6,57 c©y nhiÔm rÖp trªn tæng sè 45 c©y ®¹t 75,56%. ë c«ng thøc 1, trång 15 c©y ®Ëu ®en trong 1 lång, sau 12 ngµy l©y nhiÔm sè c©y nhiÔm rÖp lµ nhá nhÊt chØ ®¹t 6,33 ( 1,43 c©y/lång ®¹t 42,22%. 


4. KÕT LUËN

RÖp muéi n©u ®en T. aurantii nu«i trªn c©y ®Ëu ®en (Vigna unguiculata) cã vßng ®êi kh¸ ng¾n, trung b×nh tõ 7,83 – 8,83 ngµy, tuæi thä trung b×nh tõ 15,80 – 16,8 ngµy. Vßng ®êi vµ tuæi thä cña rÖp muéi ®en khi nu«i ë nhiÖt ®é 200C vµ 300C lµ ng¾n h¬n so víi ë nhiÖt ®é 250C.


Khi nh©n nu«i rÖp muéi n©u ®en T. aurantii vµ rÖp muéi xanh A.citricola trªn c©y ®Ëu ®en, rÖp muéi n©u ®en sinh s¶n nhanh, ph¸t triÓn quÇn thÓ m¹nh h¬n rÖp muéi xanh. ë giai ®o¹n ra hoa, h×nh thµnh


qu¶ sè lîng rÖp muéi n©u ®en T. aurantii gÊp h¬n 300% so víi rÖp muéi xanh A. citricola.

Trong 4 c«ng thøc mËt ®é trång ®Ëu ®en th× c«ng thøc trång 45 c©y ®Ëu ®en/m2, rÖp muéi ®en cã tèc ®é ph¸t triÓn lµ cao nhÊt, sau 12 ngµy cã tû lÖ c©y nhiÔm rÖp ®¹t 75,56%.
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