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TÓM TẮT 
Biến động theo mùa của rệp sáp mềm nâu Coccus hesperidum L. được quan sát từ tháng 1 đến 

tháng 11 năm 2009 tại xã Hua La, thành phố Sơn La. Tỷ lệ cây cà phê bị rệp sáp mềm nâu gây hại thấp 
nhất trong tháng 1, tăng dần từ tháng 3 và đạt cao điểm trong tháng 8 sau đó giảm dần từ tháng 9 đến 
tháng 11. Tỷ lệ cây cà phê chè bị rệp hại có tương quan thuận với các yếu tố nhiệt độ, lượng mưa và 
độ ẩm. Hệ số tương quan (r) giữa tỷ lệ cây cà phê bị rệp hại với nhiệt độ, lượng mưa, độ ẩm tương 
ứng 0,636; 0,84 và 0,88. Thí nghiệm đánh giá hiệu quả trừ rệp sáp mềm nâu được tiến hành trên cây 
cà phê 3 năm tuổi. Bố trí 5 công thức, trong đó 4 công thức thuốc (Conphai 10WP, Regent 800WG, 
Dragon 585EC, Supracide 40EC) và công thức đối chứng (phun nước lã). Kết quả nhận thấy cả 4 loại 
thuốc đều có hiệu lực trừ rệp. Tuy nhiên, thuốc Supracide 40EC có hiệu lực tốt nhất. Hiệu lực trừ rệp 
sáp mềm nâu của Supracide 40EC (2%) sau phun 15 ngày đạt 82,45%.  

Từ khóa: Cà phê chè, rệp sáp mềm nâu. 

SUMMARY 
The seasonal dynamic in abundance of brown soft scale, Coccus hesperidum L. was surveyed 

from January to November of 2009 at Huala commune, Sonla city. The infestation incidence and 
infestation severity of  brown soft scale on Arabica coffee plants were lowest in January, but started 
to increased gradually from February until they reached a peak in August, and tended to decrease 
gradually from September to November. The incidence is closely associated with temperature, rainfall 
and air humidity (r =  0.636, 0.84 and 0.88, respectively). The evaluation of the brown soft scale control 
of some insecticides, Conphai 10WP, Regent 800WG, Dragon 585EC and Supracide 40EC, during a 
three years period indicated that these insecticides were effective in controlling brown soft scale, with 
Supracide 40EC being most effective (82.45% at 15 days after spraying).  

Key words: Arabian coffee, soft brown scales.  

1. §ÆT VÊN §Ò 

Cμ phª chÌ (Coffea arabica) lμ mét mÆt 
hμng xuÊt khÈu cã gi¸ trÞ cao trªn thÞ tr−êng 
quèc tÕ. ë ViÖt Nam, cμ phª ®øng thø hai sau 
lóa g¹o vÒ gi¸ trÞ kim ng¹ch xuÊt khÈu. Cμ 
phª chÌ ®−îc trång nhiÒu ë c¸c tØnh miÒn nói 
phÝa B¾c trong ®ã cã tØnh S¬n La. C©y cμ phª 
chÌ thùc sù ®· chiÕm mét vÞ trÝ quan träng 
trong viÖc xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, t¹o c«ng ¨n 
viÖc lμm cho ng−êi lao ®éng. HiÖn nay diÖn 

tÝch trång cμ phª cña S¬n La ®¹t h¬n 4.000 
ha, phÇn lín tËp trung ë thμnh phè S¬n La, 
huyÖn ThuËn Ch©u vμ Mai S¬n s¶n l−îng ®¹t 
trªn 3.000 tÊn cμ phª nh©n.  Nh÷ng n¨m gÇn 
®©y, viÖc trång cμ phª tËp trung cïng víi viÖc 
sö dông toμn bé gièng cμ phª chÌ chñng 
Catimor ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho nhiÒu ®èi t−îng 
s©u h¹i ph¸t triÓn. Mét trong nh÷ng trë ng¹i 
®èi víi ph¸t triÓn cμ phª chÌ lμ c«n trïng g©y 
h¹i. KÕt qu¶ nghiªn cøu ViÖn B¶o vÖ thùc vËt 
(1996) cho thÊy thμnh phÇn s©u h¹i trªn cμ 
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phª chÌ ë c¸c tØnh miÒn nói phÝa B¾c lμ 23 
loμi, trong ®ã cã 4 loμi h¹i th©n, 2 loμi h¹i 
cμnh, 2 loμi h¹i c©y con vμ 12 loμi h¹i l¸. S©u 
®ôc th©n, s©u tiÖn vá, tËp ®oμn rÖp lμ ®èi 
t−îng cã ý nghÜa kinh tÕ. Riªng rÖp h¹i cμ phª 
chÌ ë miÒn nói phÝa B¾c cã 4 loμi, trong ®ã cã 
2 loμi thuéc hä Coccidae lμ rÖp s¸p mÒm xanh 
Coccus viridis Green vμ  rÖp s¸p mÒm n©u 
Coccus hesperidum Linnaeus; 2 loμi thuéc hä 
rÖp s¸p gi¶ Pseudococcidae lμ rÖp s¸p gi¶  
Planococus citri Risso vμ rÖp s¸p tr¾ng 
Pseudococus sp. (TrÇn Huy Thä vμ cs., 2000). 
Nghiªn cøu vÒ s©u h¹i trªn cμ phª chÌ tõ n¨m 
1996 - 2000 ®· x¸c ®Þnh t¹i S¬n La mçi n¨m 
cã tõ 300-500 ha bÞ nhiÔm rÖp nÆng ph¶i phun 
thuèc phßng trõ. C©y cμ phª bÞ rÖp s¸p mÒm 
n©u h¹i ë cÊp 4 gi¶m trªn 60% n¨ng suÊt. 

ë Australia ®· cã c«ng tr×nh ®Ò cËp ®Õn 
loμi rÖp s¸p mÒm n©u Coccus hesperidum 
Linnaeus, x¸c ®Þnh chóng lμ ®èi t−îng g©y 
h¹i trªn cam quýt (Dan Smith vμ cs., 1997). 
ë n−íc ta hiÖn nay ch−a cã nghiªn cøu 
chuyªn s©u nμo vÒ loμi rÖp s¸p mÒm n©u 
Coccus hesperidum Linnaeus h¹i trªn cμ phª 
chÌ. Bμi viÕt nμy cung cÊp kÕt qu¶ nghiªn 
cøu vÒ diÔn biÕn møc ®é g©y h¹i cña rÖp s¸p 
mÒm n©u trong n¨m 2009 t¹i x· Hua La, 
thμnh phè S¬n La. 

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

- C¸c v−ên cμ phª chÌ ®−îc trång t¹i x· 
Hua La c¸ch trung t©m thμnh phè S¬n La 8 
km, cã diÖn tÝch 134 ha.  

- Mét sè lo¹i thuèc trõ s©u ho¸ häc: 
Conphai 10WP, Regent 800WG, Dragon 
585EC, C«ng thøc 4: Supracide 40EC. 

2.2. Thêi gian, ®Þa ®iÓm nghiªn cøu 
TiÕn hμnh ®iÒu tra diÔn biÕn vμ thö 

thuèc ngoμi ®ång tõ th¸ng 1/2009 ®Õn th¸ng 
11/2009 t¹i khu vùc trång cμ phª thuéc x· 
Hua La, thμnh phè S¬n La. TiÕn hμnh thö 
thuèc trong phßng t¹i phßng ThÝ nghiÖm b¶o 
vÖ thùc vËt, Tr−êng §¹i häc T©y B¾c. 

2.3. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu 

2.3.1. Theo dâi diÔn biÕn tû lÖ c©y bÞ h¹i vμ  
           møc ®é h¹i do rÖp s¸p mÒm n©u g©y ra 

- Chän cè ®Þnh 7 v−ên cμ phª ®¹i diÖn 
cho vïng ®iÒu tra t¹i x· Hua La, Tp. S¬n La, 
mçi v−ên kho¶ng 1 ha, 5 hμng ®iÒu tra 1 
hμng, 5 c©y ®iÒu tra 1 c©y. §Þnh kú ®iÒu tra 
15 ngμy 1lÇn. Theo dâi tû lÖ c©y bÞ rÖp (%). 

- Chän cè ®Þnh 30 c©y cμ phª chÌ 3 n¨m 
tuæi bÞ nhiÔm rÖp s¸p mÒm n©u ®Ó theo dâi 
diÔn biÕn møc ®é g©y h¹i cña rÖp s¸p mÒm 
n©u. Trªn c©y ®· chän, ®iÒu tra ngÉu nhiªn 8 
cμnh ph©n bè ®Òu ë c¸c tÇng t¸n vμ c¸c 
h−íng, quan s¸t kü c¸c cμnh bÞ rÖp s¸p mÒn 
n©u g©y h¹i. §Þnh kú 10 ngμy ®iÒu tra 1 lÇn. 
Theo dâi tû lÖ (%) cμnh bÞ h¹i. Ph©n cÊp cμnh 
bÞ h¹i, tÝnh chØ sè h¹i (%) theo Hμ Quang 
Hïng (2005) nh− sau: 

+ CÊp 0: kh«ng bÞ h¹i, trªn cμnh ®iÒu tra 
kh«ng cã rÖp s¸p mÒm n©u. 

+ CÊp 1: h¹i nhÑ, < 25% diÖn tÝch 10 cm 
®o¹n cμnh b¸nh tÎ cã rÖp, rÖp ph©n bè r¶i 
r¸c trªn cμnh. 

+ CÊp 2: h¹i trung b×nh víi 25 - 50% 
diÖn tÝch 10 cm ®o¹n cμnh b¸nh tÎ cã rÖp, 
c¸c c¸ thÓ rÖp ch−a dμy ®Æc trªn cμnh. 

+ CÊp 3: H¹i nÆng víi >50% diÖn tÝch 10 
cm ®o¹n cμnh b¸nh tÎ cã rÖp s¸p mÒm n©u, 
c¸c c¸ thÓ rÖp s¸p mÒm n©u cã sè l−îng cao, 
ph©n bè hÇu hÕt trªn bÒ mÆt cμnh 

ChØ sè h¹i %  = [ nivi: (N x V)] x 100  (víi 
ni lμ è c©y bÞ rÖp ë cÊp rÖp thø vi, N lμ tæng 
sè c©y ®iÒu tra, V lμ cÊp rÖp cao nhÊt). 

2.3.2. HiÖu lùc phßng trõ rÖp s¸p mÒm n©u 
          cña mét sè lo¹i thuèc ho¸ häc   

C«ng thøc 1: Conphai 10WP (0,15%) 
C«ng thøc 2: Regent 800WG (0,15%) 
C«ng thøc 3: Dragon 585EC (0,15%) 
C«ng thøc 4: Supracide 40EC (0,2% 
C«ng thøc ®èi chøng: ( phun n−íc l·) 

ThÝ nghiÖm trong phßng ®−îc bè trÝ theo 
kiÓu hoμn toμn ngÉu nhiªn víi 3 lÇn nh¾c l¹i, 
mçi lÇn nh¾c l¹i lμ mét ®o¹n cμnh kho¶ng 20 
cm chøa 50 rÖp tr−ëng thμnh khoÎ, kÝch cì 
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t−¬ng tù nhau. Nhóng ®o¹n cμnh trong dung 
dÞch thuèc ®· pha trong 1 gi©y. HiÖu lùc 
thuèc hiÖu ®Ýnh theo c«ng thøc Abbot: 

               E(%) = 
C- T

C   x100  

E: hiÖu lùc cña thuèc tÝnh b»ng (%),  
C: sè rÖp s¸p sèng ë c«ng thøc ®èi chøng, 
T: sè rÖp s¸p sèng ë c«ng thøc xö lÝ). 
ThÝ nghiÖm ngoμi ®ång ruéng theo kiÓu 

khèi ngÉu nhiªn ®Çy ®ñ (RCB), víi 3 lÇn 
nh¾c, mçi « c¬ së lμ 5 c©y tuæi 3 cã rÖp. 
L−îng phun 0,5 lÝt dung dÞch thuèc ®· 
pha/1 c©y. Trªn mçi c©y cè ®Þnh 4 ®o¹n cμnh 
b¸nh tÎ dμi 10 cm cã rÖp trªn 4 cμnh kh¸c 
nhau, ®Õm sè rÖp sèng ®Þnh vÞ trªn cμnh 
tr−íc vμ sau phun 3, 7, 10, 15 ngμy cña c¸c 
®o¹n cμnh ®ã. HiÖu lùc cña thuèc hiÖu ®Ýnh 
theo c«ng thøc Henderson – Tilton (E%): 

 E (%) = (1 - 
Ta x Cb

Tb x Ca
 ) x 100  

E - hiÖu lùc cña thuèc tÝnh b»ng (%); 
Tb- sè rÖp sèng ë l« thÝ nghiÖm tr−íc khi 

             xö lÝ thuèc;  
Ta- sè rÖp sèng ë l« thÝ nghiÖm sau khi 

              xö lÝ thuèc;  
Cb- sè rÖp sèng ë l« ®èi chøng tr−íc khi 

              xö lÝ thuèc; Ca- sè rÖp sèng ë l« ®èi 
              chøng sau khi xö lÝ thuèc.  

Xö lÝ sè liÖu b»ng phÇn mÒm Microsoft 
Excel vμ phÇn mÒm IRRISTAT 5.0. 

3. KÕT QU¶ NGHI£N CøU Vμ TH¶O 
    LUËN 
3.1. T×nh h×nh ph¸t sinh g©y h¹i vμ ¶nh 
       h−ëng cña yÕu tè thêi tiÕt ®Õn møc  
       ®é ph¸t sinh g©y h¹i cña rÖp s¸p 
       mÒm n©u  

BiÕn ®éng sè l−îng cña mçi loμi c«n trïng 
chÞu ¶nh h−ëng cña rÊt nhiÒu yÕu tè h÷u sinh 
nh−: thøc ¨n, thiªn ®Þch, v.v... vμ c¸c yÕu tè v« 
sinh nh− nhiÖt ®é, Èm ®é, l−îng m−a vv… 
Trong ®ã nhiÖt ®é vμ Èm ®é lμ 2 yÕu tè lu«n 
cïng tån t¹i vμ cïng t¸c ®éng lªn ®êi sèng cña 
c«n trïng, m−a rμo mïa hÌ cã thÓ giÕt chÕt 
nhiÒu loμi c«n trïng. M−a lín kÐo dμi cßn cã 
t¸c dông ng¨n c¶n c¸c ho¹t ®éng sinh s¶n vμ 
ph¸t t¸n cña c«n trïng (NguyÔn ViÕt Tïng, 
2006). §Ó ph¶n ¸nh møc ®é ph¸t triÓn cña rÖp 
trªn v−ên cμ phª theo tõng thêi ®iÓm trong 
n¨m, chóng t«i tiÕn hμnh ®iÒu tra diÔn biÕn tû 
lÖ c©y bÞ rÖp trong n¨m 2009 t¹i x· Hua La, 
thμnh phè S¬n La (H×nh 1). KÕt qu¶ ®iÒu tra 
trong n¨m 2009 cho thÊy tû lÖ c©y bÞ rÖp h¹i ë 
th¸ng 1 thÊp nhÊt (3,91%). Tû lÖ nμy t¨ng dÇn 
®¹t ®Ønh cao trong th¸ng 8 (35,47%), sau ®ã 
gi¶m dÇn cßn tõ th¸ng 8 trë ®i tû lÖ c©y bÞ rÖp 
gi¶m cßn 8,71% trong th¸ng 11.   

Hình 1. Tỷ lệ  (%) cây bị rệp theo thời gian
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Tû lÖ c©y cμ phª bÞ rÖp s¸p mÒm n©u g©y 
h¹i thay ®æi theo mïa trong n¨m. Th¸ng 1 lμ 
th¸ng cã nhiÖt ®é thÊp (13,70C) vμ cã tû lÖ c©y 
bÞ rÖp s¸p mÒm n©u g©y h¹i thÊp nhÊt. Tõ 
th¸ng 2 ®Õn th¸ng 8 nhiÖt ®é trung b×nh th¸ng 
t¨ng lªn, mÆt kh¸c l−îng m−a còng t¨ng lªn 
®· t¹o ®iÒu kiÖn cho c©y sinh tr−ëng ph¸t triÓn 
m¹nh, ®· t¹o nguån thøc ¨n phong phó cho 
rÖp. V× vËy rÖp s¸p mÒm n©u cã ®iÒu kiÖn 
thuËn lîi ph¸t triÓn gia t¨ng vÒ mÆt sè l−îng, 
dÉn ®Õn tû lÖ c©y bÞ rÖp t¨ng nhanh vμ ®¹t 
®Ønh cao vμo 15 th¸ng 8. Trong th¸ng 8, l−îng 
m−a t−¬ng ®èi cao (235,8 mm) cã t¸c dông röa 
tr«i rÖp v× vËy tû lÖ c©y bÞ rÖp gi¶m ®i nhanh 
chãng, ®Õn th¸ng 9 tû lÖ c©y bÞ rÖp chØ cßn 
21,07%. Sau th¸ng 9 l−îng m−a gi¶m, thêi tiÕt 
b¾t ®Çu chuyÓn vμo mïa kh«, nhiÖt ®é gi¶m 
(th¸ng 11 l−îng m−a 0,4 mm, nhiÖt ®é trung 
b×nh 16,80C) dÉn ®Õn tû lÖ c©y bÞ rÖp gi¶m 
nhanh, ®Õn th¸ng 11 tû lÖ c©y rÖp lμ 8,71%. 

§Ó ®¸nh gi¸ møc ®é g©y h¹i cña rÖp trªn 
c©y bÞ rÖp h¹i theo thêi gian, chóng t«i tiÕp 
tôc theo dâi biÕn ®éng vÒ tû lÖ cμnh bÞ h¹i 
(TLH) vμ chØ sè h¹i (CSH) (H×nh 2). 

KÕt qu¶ nhËn thÊy tõ th¸ng 1 ®Õn th¸ng 
2 tû lÖ cμnh bÞ rÖp vμ chØ sè h¹i trªn nh÷ng 
c©y bÞ rÖp gi¶m, thÊp nhÊt vμo thêi ®iÓm 
19/2 (TLH: 15%, CSH: 2,1%). Sau ®ã tû lÖ 
cμnh bÞ h¹i vμ chØ sè h¹i t¨ng dÇn. Tû lÖ 
cμnh bÞ h¹i cao nhÊt vμo ngμy 26/9  ®¹t 
82,08%; chØ sè h¹i cao nhÊt vμo 28/7 ®¹t 
51,7%. Sau thêi gian ®¹t cao ®iÓm tû lÖ h¹i 

vμ chØ sè h¹i l¹i gi¶m m¹nh vμ rÊt thÊp ë 
nh÷ng th¸ng cuèi n¨m; ®Õn 25/11 tû lÖ cμnh 
bÞ h¹i cßn 34,17%, chØ sè h¹i cßn 9,8%. Cã sù 
biÕn ®éng vÒ tû lÖ cμnh bÞ rÖp vμ chØ sè h¹i lμ 
do nh÷ng th¸ng mïa kh« ®Çu n¨m (th¸ng 1- 
th¸ng 3) vμ nh÷ng th¸ng cuèi n¨m (th¸ng 10- 
th¸ng 11) c©y sinh tr−ëng kÐm, ®· ¶nh h−ëng 
®Õn chÊt l−îng thøc ¨n cña rÖp. MÆt kh¸c, 
nhiÖt ®é nh÷ng th¸ng ®Çu n¨m vμ cuèi n¨m 
gi¶m ®i ®· h¹n chÕ sù gia t¨ng quÇn thÓ rÖp 
h¹i. Cßn nh÷ng th¸ng mïa m−a (th¸ng 4-8) 
c©y sinh tr−ëng m¹nh, thøc ¨n phong phó, 
nhiÖt ®é cao phï hîp víi sù ph¸t triÓn cña 
quÇn thÓ rÖp. Tuy nhiªn, chØ sè rÖp ®¹t ®Ønh 
cao vμo 26/7 sím h¬n ®Ønh cao cña tû lÖ cμnh 
bÞ rÖp (th¸ng 26/9). Cã hiÖn t−îng nh− vËy do 
khi rÖp ®¹t ®Ønh cao vÒ sè l−îng, chóng t¨ng 
c−êng ph¸t t¸n m¹nh trªn c©y lμm cho tû lÖ 
cμnh bÞ rÖp tiÕp tôc t¨ng lªn, ®¹t ®Ønh cao 
muén h¬n (26/9) bÞ ®éng, g©y h¹i côc bé tõng 
côm ®iÓm sau ®ã míi ph¸t t¸n m¹nh ra xung 
quanh sang c¸c c©y kh¸c, khi mËt ®é cao. V× 
vËy, tû lÖ c©y bÞ rÖp sau mét thêi gian sau míi 
®¹t cao ®iÓm. 

§Ó ®¸nh gi¸ ¶nh h−ëng cña c¸c yÕu tè 
thêi tiÕt ®Õn sù ph¸t sinh g©y h¹i cña rÖp 
s¸p mÒm n©u trªn c©y cμ phª, ph©n tÝch mèi 
t−¬ng quan gi÷a tû lÖ c©y bÞ rÖp víi c¸c yÕu 
tè nhiÖt ®é, l−îng m−a vμ ®é Èm cho thÊy 
chóng cã mèi t−¬ng quan thuËn, hÖ sè t−¬ng 
quan t−¬ng øng r = 0,636, r = 0,84, r = 0,88 
(H×nh 3, 4 vμ 5). 

Hình 2. Diễn biến tỷ lệ  cành rệp và chỉ số hại
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Hình 3. Tương quan tỷ lệ cây bị rệp với nhiệt độ
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Hình 4. Tương quan tỷ lệ cây bị rệp với lượng mưa
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Hình 5. Tương quan tỷ lệ cây bị rệp và ẩm độ không khí

y = 0.4951x + 73.662
R2 = 0.7033
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H×nh 3. T−¬ng quan tû lÖ c©y bÞ rÖp víi nhiÖt ®é 

H×nh 4. T−¬ng quan tû lÖ c©y bÞ rÖp víi l−îng m−a

H×nh 5. T−¬ng quan tû lÖ c©y bÞ rÖp víi Èm ®é kh«ng khÝ 
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3.2. KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ hiÖu lùc ë trong 
         phßng vμ ngoμi ®ång cña 4 lo¹i thuèc 
         trõ s©u ®èi víi rÖp s¸p mÒm n©u 

KÕt qu¶ thÝ nghiÖm trong phßng 
Sau xö lý 1 ngμy hiÖu lùc cña thuèc 

Supracide 40EC cao nhÊt ®¹t 44%, tiÕp ®Õn 
Dragon 585EC -30,67%, Conphai 10WP 29%, 
thÊp nhÊt lμ Regent 800WG – 19,33%. Sau xö 
lÝ 2 ngμy hiÖu lùc cña thuèc Supracide 40EC 
®¹t cao nhÊt 60,98%, tiÕp theo lμ Dragon 
585EC- 47,92%, Conphai 10WP- 39,69%, thÊp 
nhÊt vÉn lμ thuèc Regent 800WG – 24,64%. 
Sau xö lÝ 3 ngμy hiÖu lùc cña c¸c thuèc t¨ng 
lªn nhanh chãng: Supracide 40EC ®¹t 
88,96%, Dragon 585EC ®¹t 75,84%, Conphai 
10WP ®¹t 68,25%, Regent 800WG 48,29%. 
Sau xö lÝ 5 ngμy hiÖu lùc cña c¸c thuèc ®Òu 
t¨ng nh−ng 2 lo¹i thuèc Supracide 40EC vμ 
Dragon 585EC hiÖu lùc t−¬ng ®−¬ng nhau 
t−¬ng øng ®¹t 97,03% vμ 93,39%; thuèc 
Conphai 10WP hiÖu lùc thÊp h¬n ®¹t 84,52%; 
thÊp nhÊt lμ Regent 800WG sau 5 ngμy hiÖu 
lùc míi ®¹t 66,83% (B¶ng 1).  

KÕt qu¶ thÝ nghiÖm ngoμi ®ång 
Tõ nh÷ng kÕt qu¶ thu ®−îc ë trong 

phßng, nghiªn cøu ®· tiÕn hμnh bè trÝ thÝ 
nghiÖm ë ngoμi ®ång nh»m ®¸nh gi¸ hiÖu lùc 
trõ rÖp s¸p mÒm n©u vμ t×m ra lo¹i thuèc cã 
hiÖu lùc cao nhÊt khi phun ngoμi ®ång ruéng 
(B¶ng 2). 

KÕt qu¶ nhËn thÊy sau phun tõ 3 - 10 
ngμy hiÖu lùc cña c¶ 4 lo¹i thuèc ®Òu t¨ng 

lªn. Sau ®ã hiÖu lùc cña 2 lo¹i thuèc Dragon 
585EC vμ Supracide 40EC gi¶m ®i, cßn 
Conphai 10WP vμ Regent 800WG vÉn t¨ng 
lªn. Sau phun 10 ngμy, hiÖu lùc cña thuèc 
Conphai 10WP vμ Regent 800WG ®¹t t−¬ng 
øng lμ 72,97% vμ 49,44% nh−ng sau phun 14 
ngμy hiÖu lùc cña 2 thuèc trªn ®· ®¹t 75,29% 
vμ 51,60%; thuèc Supracide 40EC sau phun 
10 ngμy hiÖu lùc ®· ®¹t 86,49% nh−ng sau 
14 ngμy hiÖu lùc gi¶m xuèng cßn 82,45%; 
thuèc Dragon 58EC sau phun 10 ngμy hiÖu 
lùc ®¹t 79,25% nh−ng sau 14 ngμy hiÖu lùc 
cßn 76,86%. 

Trong c¸c lo¹i thuèc trªn 2 thuèc cã hiÖu 
lùc trõ rÖp t−¬ng ®−¬ng nhau vμ rÊt cao lμ 
Supracide 40EC vμ Dragon 58EC, tiÕp ®Õn lμ 
Conphai 10WP, thÊp nhÊt lμ Regent 800WG. 

XÐt tõng thêi ®iÓm theo dâi, ph©n tÝch 
thèng kª ë ®é tin cËy 95%, sau 3 ngμy phun 
hiÖu lùc trõ rÖp cña c«ng thøc 4 (Supracide 
40EC) vμ c«ng thøc 3 (Dragon 585EC) t−¬ng 
®−¬ng nhau, t−¬ng øng ®¹t 70,54% vμ 
65,03%, tiÕp ®Õn lμ c«ng thøc 1 (Conphai 
10WP) ®¹t 50,58%, thÊp nhÊt lμ c«ng thøc 2 
(Regent 800WG) ®¹t  39,01%.  

Sau 7 ngμy phun hiÖu lùc cña c¸c c«ng 
thøc t¨ng lªn ®¸ng kÓ. HiÖu lùc cña c«ng thøc 
4 (Supracide 40EC) vμ c«ng thøc 3 (Dragon 
585EC) vÉn t−¬ng ®−¬ng nhau, t−¬ng øng 
75,50% vμ 72,48%, tiÕp theo lμ c«ng thøc 1 
(Conphai 10WP) lμ 62,37%, thÊp nhÊt lμ c«ng 
thøc 2 (Regent 800WG)  ®¹t 25,62%. 

B¶ng 1. HiÖu lùc trõ rÖp s¸p mÒm n©u trong phßng cña c¸c lo¹i thuèc 

Hiệu lực sau khi xử lí (%) 
Công thức 

1 ngày 2 ngày 3 ngày 5 ngày 

CT1 Conphai 10WP (0,15%) 29,00b 39,69c 68,25c 84,52b 

CT2 Regent 800WG (0,15%) 19,33c 24,64d 48,29d 66,83c 

CT3 Dragon 585EC (0,15%) 30,67b 47,92b 75,84b 93,39a 

CT4 Supracide 40EC (0,2%) 44,00a 60,98a 88,96a 97,03a 

Đối chứng (nước lã) 0 0 0 0 

LSD(0.05;10) 2,64 2,59 4,15 3,70 

CV(%) 5,70 3,96 3,92 2,87 

Ghi chú: Các chữ a, b,c, d theo cột dọc chỉ sự khác nhau có ý nghĩa ở mức P<0,05. 



Vũ Quang Giảng, Nguyễn Văn Đĩnh    

748 

B¶ng 2. HiÖu lùc ngoμi ®ång trõ rÖp s¸p mÒm n©u cña c¸c lo¹i thuèc  

Hiệu lực (%) của các công thức sau thời gian 
Công thức (CT) 

3 ngày 7 ngày 10 ngày 14 ngày 
CT1: Conphai 10WP (0,15%) 50,58b 62,37b 72,97c 75,29b 

CT2: Regent 800WG (0,15%) 39,01c 39,07c 49,44d 51,60c 

CT3: Dragon 585EC (0,15%) 65,03a 72,48a 79,25b 76,86ab 

CT4: Supracide 40EC (0,2%) 70,54a 75,50a 86,49a 82,45a 

Đối chứng (Nước lã) 0 0 0 0 

LSD(0.05;10) 4,79 5,43 4,09 6,54 
CV(%) 5,65 5,79 3,77 6,07 

Ghi chú: Các chữ a, b,c, d theo cột dọc chỉ sự khác nhau có ý nghĩa ở mức P<0,05. 

Sau 10 ngμy phun hiÖu lùc cña c¸c c«ng 
thøc kh¸c nhau râ rÖt. C«ng thøc 4 
(Supracide 40EC) hiÖu lùc cao nhÊt ®¹t 
86,49%, tiÕp ®Õn c«ng thøc 3 (Dragon 585EC) 
- 79,25% sau ®Õn c«ng thøc 1 (Conphai 10WP) 
- 72,97%, thÊp nhÊt c«ng thøc 2 (Regent 
800WG ) - 49,44%. 

Sau 14 ngμy hiÖu lùc cña c«ng thøc 4 
(Supracide 40EC) vμ c«ng thøc 3 (Dragon 
585EC)  t−¬ng ®−¬ng nhau, t−¬ng øng  ®¹t 
82,45% vμ 76,86%; c«ng thøc 3 (Dragon 
585EC) vμ c«ng thøc 1  (Conphai 10WP) hiÖu 
lùc còng t−¬ng ®−¬ng nhau, t−¬ng øng ®¹t 
76,86% vμ 75,29%; thÊp nhÊt  lμ  c«ng thøc 2 
(Regent 800WG ) - 51,60%. 

Nh− vËy, thuèc Supracide 40EC vμ 
Dragon 585EC lu«n cã hiÖu lùc trõ rÖp s¸p 
mÒm n©u Coccus hesperidum L. cao, cã thÓ 
sö dông trong phßng trõ loμi rÖp s¸p mÒm 
n©u h¹i trªn cμ phª chÌ ë S¬n La. 

4. KÕT LUËN 

- DiÔn biÕn tû lÖ c©y cμ phª bÞ rÖp h¹i 
trong n¨m 2009 theo xu h−íng t¨ng dÇn tõ 
th¸ng 1, ®¹t ®Ønh cao vμo th¸ng 8, sau ®ã 
gi¶m dÇn. 

- Tû lÖ cμnh rÖp vμ chØ sè h¹i gi¶m nhÑ 
tõ th¸ng 1 ®Õn th¸ng 2, thÊp nhÊt vμo 19/2 
(tû lÖ cμnh rÖp: 15%, chØ sè rÖp 2,1%) sau ®ã 
t¨ng dÇn; tû lÖ cμnh bÞ rÖp ®¹t ®Ønh cao vμo 
26/9 (82,08%,) chØ sè rÖp ®¹t ®Ønh cao vμo 
28/7 (51,7%), sau ®ã gi¶m dÇn ®Õn nh÷ng 
th¸ng cuèi n¨m. 

- Thuèc Supracide 40EC vμ Dragon 585EC 

cã hiÖu lùc trõ rÖp t−¬ng ®−¬ng nhau vμ rÊt 
cao, tiÕp ®Õn lμ Conphai 10WP, thÊp nhÊt lμ 
Regent 800WG.  
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TÓM TẮT


Biến động theo mùa của rệp sáp mềm nâu Coccus hesperidum L. được quan sát từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2009 tại xã Hua La, thành phố Sơn La. Tỷ lệ cây cà phê bị rệp sáp mềm nâu gây hại thấp nhất trong tháng 1, tăng dần từ tháng 3 và đạt cao điểm trong tháng 8 sau đó giảm dần từ tháng 9 đến tháng 11. Tỷ lệ cây cà phê chè bị rệp hại có tương quan thuận với các yếu tố nhiệt độ, lượng mưa và độ ẩm. Hệ số tương quan (r) giữa tỷ lệ cây cà phê bị rệp hại với nhiệt độ, lượng mưa, độ ẩm tương ứng 0,636; 0,84 và 0,88. Thí nghiệm đánh giá hiệu quả trừ rệp sáp mềm nâu được tiến hành trên cây cà phê 3 năm tuổi. Bố trí 5 công thức, trong đó 4 công thức thuốc (Conphai 10WP, Regent 800WG, Dragon 585EC, Supracide 40EC) và công thức đối chứng (phun nước lã). Kết quả nhận thấy cả 4 loại thuốc đều có hiệu lực trừ rệp. Tuy nhiên, thuốc Supracide 40EC có hiệu lực tốt nhất. Hiệu lực trừ rệp sáp mềm nâu của Supracide 40EC (2%) sau phun 15 ngày đạt 82,45%. 


Từ khóa: Cà phê chè, rệp sáp mềm nâu.


SUMMARY


The seasonal dynamic in abundance of brown soft scale, Coccus hesperidum L. was surveyed from January to November of 2009 at Huala commune, Sonla city. The infestation incidence and infestation severity of  brown soft scale on Arabica coffee plants were lowest in January, but started to increased gradually from February until they reached a peak in August, and tended to decrease gradually from September to November. The incidence is closely associated with temperature, rainfall and air humidity (r =  0.636, 0.84 and 0.88, respectively). The evaluation of the brown soft scale control of some insecticides, Conphai 10WP, Regent 800WG, Dragon 585EC and Supracide 40EC, during a three years period indicated that these insecticides were effective in controlling brown soft scale, with Supracide 40EC being most effective (82.45% at 15 days after spraying). 


Key words: Arabian coffee, soft brown scales. 


1. §ÆT VÊN §Ò


Cµ phª chÌ (Coffea arabica) lµ mét mÆt hµng xuÊt khÈu cã gi¸ trÞ cao trªn thÞ trêng quèc tÕ. ë ViÖt Nam, cµ phª ®øng thø hai sau lóa g¹o vÒ gi¸ trÞ kim ng¹ch xuÊt khÈu. Cµ phª chÌ ®îc trång nhiÒu ë c¸c tØnh miÒn nói phÝa B¾c trong ®ã cã tØnh S¬n La. C©y cµ phª chÌ thùc sù ®· chiÕm mét vÞ trÝ quan träng trong viÖc xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ngêi lao ®éng. HiÖn nay diÖn tÝch trång cµ phª cña S¬n La ®¹t h¬n 4.000 ha, phÇn lín tËp trung ë thµnh phè S¬n La, huyÖn ThuËn Ch©u vµ Mai S¬n s¶n lîng ®¹t trªn 3.000 tÊn cµ phª nh©n.  Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, viÖc trång cµ phª tËp trung cïng víi viÖc sö dông toµn bé gièng cµ phª chÌ chñng Catimor ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho nhiÒu ®èi tîng s©u h¹i ph¸t triÓn. Mét trong nh÷ng trë ng¹i ®èi víi ph¸t triÓn cµ phª chÌ lµ c«n trïng g©y h¹i. KÕt qu¶ nghiªn cøu ViÖn B¶o vÖ thùc vËt (1996) cho thÊy thµnh phÇn s©u h¹i trªn cµ phª chÌ ë c¸c tØnh miÒn nói phÝa B¾c lµ 23 loµi, trong ®ã cã 4 loµi h¹i th©n, 2 loµi h¹i cµnh, 2 loµi h¹i c©y con vµ 12 loµi h¹i l¸. S©u ®ôc th©n, s©u tiÖn vá, tËp ®oµn rÖp lµ ®èi tîng cã ý nghÜa kinh tÕ. Riªng rÖp h¹i cµ phª chÌ ë miÒn nói phÝa B¾c cã 4 loµi, trong ®ã cã 2 loµi thuéc hä Coccidae lµ rÖp s¸p mÒm xanh Coccus viridis Green vµ  rÖp s¸p mÒm n©u Coccus hesperidum Linnaeus; 2 loµi thuéc hä rÖp s¸p gi¶ Pseudococcidae lµ rÖp s¸p gi¶  Planococus citri Risso vµ rÖp s¸p tr¾ng Pseudococus sp. (TrÇn Huy Thä vµ cs., 2000). Nghiªn cøu vÒ s©u h¹i trªn cµ phª chÌ tõ n¨m 1996 - 2000 ®· x¸c ®Þnh t¹i S¬n La mçi n¨m cã tõ 300-500 ha bÞ nhiÔm rÖp nÆng ph¶i phun thuèc phßng trõ. C©y cµ phª bÞ rÖp s¸p mÒm n©u h¹i ë cÊp 4 gi¶m trªn 60% n¨ng suÊt.


ë Australia ®· cã c«ng tr×nh ®Ò cËp ®Õn loµi rÖp s¸p mÒm n©u Coccus hesperidum Linnaeus, x¸c ®Þnh chóng lµ ®èi tîng g©y h¹i trªn cam quýt (Dan Smith vµ cs., 1997). ë níc ta hiÖn nay cha cã nghiªn cøu chuyªn s©u nµo vÒ loµi rÖp s¸p mÒm n©u Coccus hesperidum Linnaeus h¹i trªn cµ phª chÌ. Bµi viÕt nµy cung cÊp kÕt qu¶ nghiªn cøu vÒ diÔn biÕn møc ®é g©y h¹i cña rÖp s¸p mÒm n©u trong n¨m 2009 t¹i x· Hua La, thµnh phè S¬n La.


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


2.1. VËt liÖu nghiªn cøu


- C¸c vên cµ phª chÌ ®îc trång t¹i x· Hua La c¸ch trung t©m thµnh phè S¬n La 8 km, cã diÖn tÝch 134 ha. 


- Mét sè lo¹i thuèc trõ s©u ho¸ häc: Conphai 10WP, Regent 800WG, Dragon 585EC, C«ng thøc 4: Supracide 40EC.


2.2. Thêi gian, ®Þa ®iÓm nghiªn cøu


TiÕn hµnh ®iÒu tra diÔn biÕn vµ thö thuèc ngoµi ®ång tõ th¸ng 1/2009 ®Õn th¸ng 11/2009 t¹i khu vùc trång cµ phª thuéc x· Hua La, thµnh phè S¬n La. TiÕn hµnh thö thuèc trong phßng t¹i phßng ThÝ nghiÖm b¶o vÖ thùc vËt, Trêng §¹i häc T©y B¾c.


2.3. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu


2.3.1. Theo dâi diÔn biÕn tû lÖ c©y bÞ h¹i vµ 
           møc ®é h¹i do rÖp s¸p mÒm n©u g©y ra


- Chän cè ®Þnh 7 vên cµ phª ®¹i diÖn cho vïng ®iÒu tra t¹i x· Hua La, Tp. S¬n La, mçi vên kho¶ng 1 ha, 5 hµng ®iÒu tra 1 hµng, 5 c©y ®iÒu tra 1 c©y. §Þnh kú ®iÒu tra 15 ngµy 1lÇn. Theo dâi tû lÖ c©y bÞ rÖp (%).


- Chän cè ®Þnh 30 c©y cµ phª chÌ 3 n¨m tuæi bÞ nhiÔm rÖp s¸p mÒm n©u ®Ó theo dâi diÔn biÕn møc ®é g©y h¹i cña rÖp s¸p mÒm n©u. Trªn c©y ®· chän, ®iÒu tra ngÉu nhiªn 8 cµnh ph©n bè ®Òu ë c¸c tÇng t¸n vµ c¸c híng, quan s¸t kü c¸c cµnh bÞ rÖp s¸p mÒn n©u g©y h¹i. §Þnh kú 10 ngµy ®iÒu tra 1 lÇn. Theo dâi tû lÖ (%) cµnh bÞ h¹i. Ph©n cÊp cµnh bÞ h¹i, tÝnh chØ sè h¹i (%) theo Hµ Quang Hïng (2005) nh sau:


+ CÊp 0: kh«ng bÞ h¹i, trªn cµnh ®iÒu tra kh«ng cã rÖp s¸p mÒm n©u.


+ CÊp 1: h¹i nhÑ, < 25% diÖn tÝch 10 cm ®o¹n cµnh b¸nh tÎ cã rÖp, rÖp ph©n bè r¶i r¸c trªn cµnh.


+ CÊp 2: h¹i trung b×nh víi 25 - 50% diÖn tÝch 10 cm ®o¹n cµnh b¸nh tÎ cã rÖp, c¸c c¸ thÓ rÖp cha dµy ®Æc trªn cµnh.


+ CÊp 3: H¹i nÆng víi >50% diÖn tÝch 10 cm ®o¹n cµnh b¸nh tÎ cã rÖp s¸p mÒm n©u, c¸c c¸ thÓ rÖp s¸p mÒm n©u cã sè lîng cao, ph©n bè hÇu hÕt trªn bÒ mÆt cµnh


ChØ sè h¹i %  = [ nivi: (N x V)] x 100  (víi ni lµ è c©y bÞ rÖp ë cÊp rÖp thø vi, N lµ tæng sè c©y ®iÒu tra, V lµ cÊp rÖp cao nhÊt).


2.3.2. HiÖu lùc phßng trõ rÖp s¸p mÒm n©u
          cña mét sè lo¹i thuèc ho¸ häc 



C«ng thøc 1: Conphai 10WP (0,15%)


C«ng thøc 2: Regent 800WG (0,15%)


C«ng thøc 3: Dragon 585EC (0,15%)


C«ng thøc 4: Supracide 40EC (0,2%


C«ng thøc ®èi chøng: ( phun níc l·)


ThÝ nghiÖm trong phßng ®îc bè trÝ theo kiÓu hoµn toµn ngÉu nhiªn víi 3 lÇn nh¾c l¹i, mçi lÇn nh¾c l¹i lµ mét ®o¹n cµnh kho¶ng 20 cm chøa 50 rÖp trëng thµnh khoÎ, kÝch cì t¬ng tù nhau. Nhóng ®o¹n cµnh trong dung dÞch thuèc ®· pha trong 1 gi©y. HiÖu lùc thuèc hiÖu ®Ýnh theo c«ng thøc Abbot:


               E(%) =  eq \f(C- T,C)  x100 


E: hiÖu lùc cña thuèc tÝnh b»ng (%), 


C: sè rÖp s¸p sèng ë c«ng thøc ®èi chøng,


T: sè rÖp s¸p sèng ë c«ng thøc xö lÝ).


ThÝ nghiÖm ngoµi ®ång ruéng theo kiÓu khèi ngÉu nhiªn ®Çy ®ñ (RCB), víi 3 lÇn nh¾c, mçi « c¬ së lµ 5 c©y tuæi 3 cã rÖp. Lîng phun 0,5 lÝt dung dÞch thuèc ®· pha/1 c©y. Trªn mçi c©y cè ®Þnh 4 ®o¹n cµnh b¸nh tÎ dµi 10 cm cã rÖp trªn 4 cµnh kh¸c nhau, ®Õm sè rÖp sèng ®Þnh vÞ trªn cµnh tríc vµ sau phun 3, 7, 10, 15 ngµy cña c¸c ®o¹n cµnh ®ã. HiÖu lùc cña thuèc hiÖu ®Ýnh theo c«ng thøc Henderson – Tilton (E%):


 E (%) = (1 -  eq \f(Ta x Cb,Tb x Ca) ) x 100 


E - hiÖu lùc cña thuèc tÝnh b»ng (%);


Tb- sè rÖp sèng ë l« thÝ nghiÖm tríc khi
             xö lÝ thuèc; 


Ta- sè rÖp sèng ë l« thÝ nghiÖm sau khi
              xö lÝ thuèc; 


Cb- sè rÖp sèng ë l« ®èi chøng tríc khi
              xö lÝ thuèc; Ca- sè rÖp sèng ë l« ®èi
              chøng sau khi xö lÝ thuèc. 


Xö lÝ sè liÖu b»ng phÇn mÒm Microsoft Excel vµ phÇn mÒm IRRISTAT 5.0.


3. KÕT QU¶ NGHI£N CøU Vµ TH¶O
    LUËN


3.1. T×nh h×nh ph¸t sinh g©y h¹i vµ ¶nh
       hëng cña yÕu tè thêi tiÕt ®Õn møc 
       ®é ph¸t sinh g©y h¹i cña rÖp s¸p
       mÒm n©u 


BiÕn ®éng sè lîng cña mçi loµi c«n trïng chÞu ¶nh hëng cña rÊt nhiÒu yÕu tè h÷u sinh nh: thøc ¨n, thiªn ®Þch, v.v... vµ c¸c yÕu tè v« sinh nh nhiÖt ®é, Èm ®é, lîng ma vv… Trong ®ã nhiÖt ®é vµ Èm ®é lµ 2 yÕu tè lu«n cïng tån t¹i vµ cïng t¸c ®éng lªn ®êi sèng cña c«n trïng, ma rµo mïa hÌ cã thÓ giÕt chÕt nhiÒu loµi c«n trïng. Ma lín kÐo dµi cßn cã t¸c dông ng¨n c¶n c¸c ho¹t ®éng sinh s¶n vµ ph¸t t¸n cña c«n trïng (NguyÔn ViÕt Tïng, 2006). §Ó ph¶n ¸nh møc ®é ph¸t triÓn cña rÖp trªn vên cµ phª theo tõng thêi ®iÓm trong n¨m, chóng t«i tiÕn hµnh ®iÒu tra diÔn biÕn tû lÖ c©y bÞ rÖp trong n¨m 2009 t¹i x· Hua La, thµnh phè S¬n La (H×nh 1). KÕt qu¶ ®iÒu tra trong n¨m 2009 cho thÊy tû lÖ c©y bÞ rÖp h¹i ë th¸ng 1 thÊp nhÊt (3,91%). Tû lÖ nµy t¨ng dÇn ®¹t ®Ønh cao trong th¸ng 8 (35,47%), sau ®ã gi¶m dÇn cßn tõ th¸ng 8 trë ®i tû lÖ c©y bÞ rÖp gi¶m cßn 8,71% trong th¸ng 11.  

Hình 1. Tỷ lệ (%) cây bị rệp theo thời gian
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Tû lÖ c©y cµ phª bÞ rÖp s¸p mÒm n©u g©y h¹i thay ®æi theo mïa trong n¨m. Th¸ng 1 lµ th¸ng cã nhiÖt ®é thÊp (13,70C) vµ cã tû lÖ c©y bÞ rÖp s¸p mÒm n©u g©y h¹i thÊp nhÊt. Tõ th¸ng 2 ®Õn th¸ng 8 nhiÖt ®é trung b×nh th¸ng t¨ng lªn, mÆt kh¸c lîng ma còng t¨ng lªn ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho c©y sinh trëng ph¸t triÓn m¹nh, ®· t¹o nguån thøc ¨n phong phó cho rÖp. V× vËy rÖp s¸p mÒm n©u cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi ph¸t triÓn gia t¨ng vÒ mÆt sè lîng, dÉn ®Õn tû lÖ c©y bÞ rÖp t¨ng nhanh vµ ®¹t ®Ønh cao vµo 15 th¸ng 8. Trong th¸ng 8, lîng ma t¬ng ®èi cao (235,8 mm) cã t¸c dông röa tr«i rÖp v× vËy tû lÖ c©y bÞ rÖp gi¶m ®i nhanh chãng, ®Õn th¸ng 9 tû lÖ c©y bÞ rÖp chØ cßn 21,07%. Sau th¸ng 9 lîng ma gi¶m, thêi tiÕt b¾t ®Çu chuyÓn vµo mïa kh«, nhiÖt ®é gi¶m (th¸ng 11 lîng ma 0,4 mm, nhiÖt ®é trung b×nh 16,80C) dÉn ®Õn tû lÖ c©y bÞ rÖp gi¶m nhanh, ®Õn th¸ng 11 tû lÖ c©y rÖp lµ 8,71%.


§Ó ®¸nh gi¸ møc ®é g©y h¹i cña rÖp trªn c©y bÞ rÖp h¹i theo thêi gian, chóng t«i tiÕp tôc theo dâi biÕn ®éng vÒ tû lÖ cµnh bÞ h¹i (TLH) vµ chØ sè h¹i (CSH) (H×nh 2).


KÕt qu¶ nhËn thÊy tõ th¸ng 1 ®Õn th¸ng 2 tû lÖ cµnh bÞ rÖp vµ chØ sè h¹i trªn nh÷ng c©y bÞ rÖp gi¶m, thÊp nhÊt vµo thêi ®iÓm 19/2 (TLH: 15%, CSH: 2,1%). Sau ®ã tû lÖ cµnh bÞ h¹i vµ chØ sè h¹i t¨ng dÇn. Tû lÖ cµnh bÞ h¹i cao nhÊt vµo ngµy 26/9  ®¹t 82,08%; chØ sè h¹i cao nhÊt vµo 28/7 ®¹t 51,7%. Sau thêi gian ®¹t cao ®iÓm tû lÖ h¹i vµ chØ sè h¹i l¹i gi¶m m¹nh vµ rÊt thÊp ë nh÷ng th¸ng cuèi n¨m; ®Õn 25/11 tû lÖ cµnh bÞ h¹i cßn 34,17%, chØ sè h¹i cßn 9,8%. Cã sù biÕn ®éng vÒ tû lÖ cµnh bÞ rÖp vµ chØ sè h¹i lµ do nh÷ng th¸ng mïa kh« ®Çu n¨m (th¸ng 1- th¸ng 3) vµ nh÷ng th¸ng cuèi n¨m (th¸ng 10- th¸ng 11) c©y sinh trëng kÐm, ®· ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng thøc ¨n cña rÖp. MÆt kh¸c, nhiÖt ®é nh÷ng th¸ng ®Çu n¨m vµ cuèi n¨m gi¶m ®i ®· h¹n chÕ sù gia t¨ng quÇn thÓ rÖp h¹i. Cßn nh÷ng th¸ng mïa ma (th¸ng 4-8) c©y sinh trëng m¹nh, thøc ¨n phong phó, nhiÖt ®é cao phï hîp víi sù ph¸t triÓn cña quÇn thÓ rÖp. Tuy nhiªn, chØ sè rÖp ®¹t ®Ønh cao vµo 26/7 sím h¬n ®Ønh cao cña tû lÖ cµnh bÞ rÖp (th¸ng 26/9). Cã hiÖn tîng nh vËy do khi rÖp ®¹t ®Ønh cao vÒ sè lîng, chóng t¨ng cêng ph¸t t¸n m¹nh trªn c©y lµm cho tû lÖ cµnh bÞ rÖp tiÕp tôc t¨ng lªn, ®¹t ®Ønh cao muén h¬n (26/9) bÞ ®éng, g©y h¹i côc bé tõng côm ®iÓm sau ®ã míi ph¸t t¸n m¹nh ra xung quanh sang c¸c c©y kh¸c, khi mËt ®é cao. V× vËy, tû lÖ c©y bÞ rÖp sau mét thêi gian sau míi ®¹t cao ®iÓm.


§Ó ®¸nh gi¸ ¶nh hëng cña c¸c yÕu tè thêi tiÕt ®Õn sù ph¸t sinh g©y h¹i cña rÖp s¸p mÒm n©u trªn c©y cµ phª, ph©n tÝch mèi t¬ng quan gi÷a tû lÖ c©y bÞ rÖp víi c¸c yÕu tè nhiÖt ®é, lîng ma vµ ®é Èm cho thÊy chóng cã mèi t¬ng quan thuËn, hÖ sè t¬ng quan t¬ng øng r = 0,636, r = 0,84, r = 0,88 (H×nh 3, 4 vµ 5).


Hình 2. Diễn biến tỷ lệ cành rệp và chỉ số hại
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Hình 3. Tương quan tỷ lệ cây bị rệp với nhiệt độ
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Hình 4. Tương quan tỷ lệ cây bị rệp với lượng mưa
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Hình 5. Tương quan tỷ lệ cây bị rệp và ẩm độ không khí
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3.2. KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ hiÖu lùc ë trong
         phßng vµ ngoµi ®ång cña 4 lo¹i thuèc
         trõ s©u ®èi víi rÖp s¸p mÒm n©u

KÕt qu¶ thÝ nghiÖm trong phßng


Sau xö lý 1 ngµy hiÖu lùc cña thuèc Supracide 40EC cao nhÊt ®¹t 44%, tiÕp ®Õn Dragon 585EC -30,67%, Conphai 10WP 29%, thÊp nhÊt lµ Regent 800WG – 19,33%. Sau xö lÝ 2 ngµy hiÖu lùc cña thuèc Supracide 40EC ®¹t cao nhÊt 60,98%, tiÕp theo lµ Dragon 585EC- 47,92%, Conphai 10WP- 39,69%, thÊp nhÊt vÉn lµ thuèc Regent 800WG – 24,64%. Sau xö lÝ 3 ngµy hiÖu lùc cña c¸c thuèc t¨ng lªn nhanh chãng: Supracide 40EC ®¹t 88,96%, Dragon 585EC ®¹t 75,84%, Conphai 10WP ®¹t 68,25%, Regent 800WG 48,29%. Sau xö lÝ 5 ngµy hiÖu lùc cña c¸c thuèc ®Òu t¨ng nhng 2 lo¹i thuèc Supracide 40EC vµ Dragon 585EC hiÖu lùc t¬ng ®¬ng nhau t¬ng øng ®¹t 97,03% vµ 93,39%; thuèc Conphai 10WP hiÖu lùc thÊp h¬n ®¹t 84,52%; thÊp nhÊt lµ Regent 800WG sau 5 ngµy hiÖu lùc míi ®¹t 66,83% (B¶ng 1). 


KÕt qu¶ thÝ nghiÖm ngoµi ®ång


Tõ nh÷ng kÕt qu¶ thu ®îc ë trong phßng, nghiªn cøu ®· tiÕn hµnh bè trÝ thÝ nghiÖm ë ngoµi ®ång nh»m ®¸nh gi¸ hiÖu lùc trõ rÖp s¸p mÒm n©u vµ t×m ra lo¹i thuèc cã hiÖu lùc cao nhÊt khi phun ngoµi ®ång ruéng (B¶ng 2).


KÕt qu¶ nhËn thÊy sau phun tõ 3 - 10 ngµy hiÖu lùc cña c¶ 4 lo¹i thuèc ®Òu t¨ng lªn. Sau ®ã hiÖu lùc cña 2 lo¹i thuèc Dragon 585EC vµ Supracide 40EC gi¶m ®i, cßn Conphai 10WP vµ Regent 800WG vÉn t¨ng lªn. Sau phun 10 ngµy, hiÖu lùc cña thuèc Conphai 10WP vµ Regent 800WG ®¹t t¬ng øng lµ 72,97% vµ 49,44% nhng sau phun 14 ngµy hiÖu lùc cña 2 thuèc trªn ®· ®¹t 75,29% vµ 51,60%; thuèc Supracide 40EC sau phun 10 ngµy hiÖu lùc ®· ®¹t 86,49% nhng sau 14 ngµy hiÖu lùc gi¶m xuèng cßn 82,45%; thuèc Dragon 58EC sau phun 10 ngµy hiÖu lùc ®¹t 79,25% nhng sau 14 ngµy hiÖu lùc cßn 76,86%.


Trong c¸c lo¹i thuèc trªn 2 thuèc cã hiÖu lùc trõ rÖp t¬ng ®¬ng nhau vµ rÊt cao lµ Supracide 40EC vµ Dragon 58EC, tiÕp ®Õn lµ Conphai 10WP, thÊp nhÊt lµ Regent 800WG.

XÐt tõng thêi ®iÓm theo dâi, ph©n tÝch thèng kª ë ®é tin cËy 95%, sau 3 ngµy phun hiÖu lùc trõ rÖp cña c«ng thøc 4 (Supracide 40EC) vµ c«ng thøc 3 (Dragon 585EC) t¬ng ®¬ng nhau, t¬ng øng ®¹t 70,54% vµ 65,03%, tiÕp ®Õn lµ c«ng thøc 1 (Conphai 10WP) ®¹t 50,58%, thÊp nhÊt lµ c«ng thøc 2 (Regent 800WG) ®¹t  39,01%. 


Sau 7 ngµy phun hiÖu lùc cña c¸c c«ng thøc t¨ng lªn ®¸ng kÓ. HiÖu lùc cña c«ng thøc 4 (Supracide 40EC) vµ c«ng thøc 3 (Dragon 585EC) vÉn t¬ng ®¬ng nhau, t¬ng øng 75,50% vµ 72,48%, tiÕp theo lµ c«ng thøc 1 (Conphai 10WP) lµ 62,37%, thÊp nhÊt lµ c«ng thøc 2 (Regent 800WG)  ®¹t 25,62%.


B¶ng 1. HiÖu lùc trõ rÖp s¸p mÒm n©u trong phßng cña c¸c lo¹i thuèc


		Công thức

		Hiệu lực sau khi xử lí (%)



		

		1 ngày

		2 ngày

		3 ngày

		5 ngày



		CT1 Conphai 10WP (0,15%)

		29,00b

		39,69c

		68,25c

		84,52b



		CT2 Regent 800WG (0,15%)

		19,33c

		24,64d

		48,29d

		66,83c



		CT3 Dragon 585EC (0,15%)

		30,67b

		47,92b

		75,84b

		93,39a



		CT4 Supracide 40EC (0,2%)

		44,00a

		60,98a

		88,96a

		97,03a



		Đối chứng (nước lã)

		0

		0

		0

		0



		LSD(0.05;10)

		2,64

		2,59

		4,15

		3,70



		CV(%)

		5,70

		3,96

		3,92

		2,87





Ghi chú: Các chữ a, b,c, d theo cột dọc chỉ sự khác nhau có ý nghĩa ở mức P<0,05.


B¶ng 2. HiÖu lùc ngoµi ®ång trõ rÖp s¸p mÒm n©u cña c¸c lo¹i thuèc 


		Công thức (CT)

		Hiệu lực (%) của các công thức sau thời gian



		

		3 ngày

		7 ngày

		10 ngày

		14 ngày



		CT1: Conphai 10WP (0,15%)

		50,58b

		62,37b

		72,97c

		75,29b



		CT2: Regent 800WG (0,15%)

		39,01c

		39,07c

		49,44d

		51,60c



		CT3: Dragon 585EC (0,15%)

		65,03a

		72,48a

		79,25b

		76,86ab



		CT4: Supracide 40EC (0,2%)

		70,54a

		75,50a

		86,49a

		82,45a



		Đối chứng (Nước lã)

		0

		0

		0

		0



		LSD(0.05;10)

		4,79

		5,43

		4,09

		6,54



		CV(%)

		5,65

		5,79

		3,77

		6,07





Ghi chú: Các chữ a, b,c, d theo cột dọc chỉ sự khác nhau có ý nghĩa ở mức P<0,05.


Sau 10 ngµy phun hiÖu lùc cña c¸c c«ng thøc kh¸c nhau râ rÖt. C«ng thøc 4 (Supracide 40EC) hiÖu lùc cao nhÊt ®¹t 86,49%, tiÕp ®Õn c«ng thøc 3 (Dragon 585EC) - 79,25% sau ®Õn c«ng thøc 1 (Conphai 10WP) - 72,97%, thÊp nhÊt c«ng thøc 2 (Regent 800WG ) - 49,44%.


Sau 14 ngµy hiÖu lùc cña c«ng thøc 4 (Supracide 40EC) vµ c«ng thøc 3 (Dragon 585EC)  t¬ng ®¬ng nhau, t¬ng øng  ®¹t 82,45% vµ 76,86%; c«ng thøc 3 (Dragon 585EC) vµ c«ng thøc 1  (Conphai 10WP) hiÖu lùc còng t¬ng ®¬ng nhau, t¬ng øng ®¹t 76,86% vµ 75,29%; thÊp nhÊt  lµ  c«ng thøc 2 (Regent 800WG ) - 51,60%.


Nh vËy, thuèc Supracide 40EC vµ Dragon 585EC lu«n cã hiÖu lùc trõ rÖp s¸p mÒm n©u Coccus hesperidum L. cao, cã thÓ sö dông trong phßng trõ loµi rÖp s¸p mÒm n©u h¹i trªn cµ phª chÌ ë S¬n La.


4. KÕT LUËN


- DiÔn biÕn tû lÖ c©y cµ phª bÞ rÖp h¹i trong n¨m 2009 theo xu híng t¨ng dÇn tõ th¸ng 1, ®¹t ®Ønh cao vµo th¸ng 8, sau ®ã gi¶m dÇn.


- Tû lÖ cµnh rÖp vµ chØ sè h¹i gi¶m nhÑ tõ th¸ng 1 ®Õn th¸ng 2, thÊp nhÊt vµo 19/2 (tû lÖ cµnh rÖp: 15%, chØ sè rÖp 2,1%) sau ®ã t¨ng dÇn; tû lÖ cµnh bÞ rÖp ®¹t ®Ønh cao vµo 26/9 (82,08%,) chØ sè rÖp ®¹t ®Ønh cao vµo 28/7 (51,7%), sau ®ã gi¶m dÇn ®Õn nh÷ng th¸ng cuèi n¨m.


- Thuèc Supracide 40EC vµ Dragon 585EC


cã hiÖu lùc trõ rÖp t¬ng ®¬ng nhau vµ rÊt cao, tiÕp ®Õn lµ Conphai 10WP, thÊp nhÊt lµ Regent 800WG. 
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H×nh 5. T¬ng quan tû lÖ c©y bÞ rÖp víi Èm ®é kh«ng khÝ





H×nh 4. T¬ng quan tû lÖ c©y bÞ rÖp víi lîng ma





H×nh 3. T¬ng quan tû lÖ c©y bÞ rÖp víi nhiÖt ®é





H×nh 2. DiÔn biÕn tû lÖ (%) cµnh rÖp vµ chØ sè h¹i





H×nh 1. Tû lÖ (%) c©y bÞ rÖp theo thêi gian








742



