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SUMMARY 

In 2003-2005, it was found nematodes were important pest damaging tomato plant in both 
greenhouse and fields around Hanoi. The total of diseases included 16 species found inside greenhouse 
(from project KC 07.20) and 19 different diseases species and nematodes appeared in the fields of Hanoi 
region. 3 new species of fungi on tomato were identificated such as: Corynespora cassiicola, Cercospora 
kikuchii & Alternaria sesamicola. The fungus Fusarium solani and Fusarium equiseti mix together with 
Alternaria solani and F. oxysporum at the tomato fruits and stem rot diseases. The highly density of 
whitefly Bemisia tabaci in greenhouse has been closely and consistently associated with infections of 
virus disease, especially reaching to 99.05% at the end of the plant growth duration. Nematodes densities 
of Hoplolaimus, Hirschmanniella, Meloidogyne, Tylenchorhynchus, Aphelenchus, Pratylenchus indicated 
they were important genus on tomato cropping in Hanoi. Biochemical registered for use on tomato to 
control of Sclerotium rolfsii and Fusarium oxysporum wilt contain TanTien BTN fungicide and was given 
good effectiveness at 72.03-83.24% after 7-14 days with Sc. rolfsii and only 38.43% by F. oxysporum 
after 7 days. 

Key words: Greenhouse, field tomato crops, diseases and nematodes pests; whitefly, fungicide-
biochemical TanTien BTN.  

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trồng rau trong nhà lưới ngày càng phát 
triển và đang trở thành một nghề chính mang 
lại lợi nhuận cho người nông dân tại nhiều 
vùng trong cả nước. Nhà lưới có tác dụng rõ 
rệt ngăn chặn một phần sự xâm nhập của 
nhiều loài dịch hại, làm giảm chi phí bảo vệ 
thực vật, tăng năng suất và nâng cao chất 
lượng rau, đảm bảo phẩm chất rau an toàn cho 
xuất khẩu và tiêu dùng trong nước. 

Với điều kiện khí hậu nhiệt đới gió mùa 
nóng ẩm ở nước ta, tìm hiểu bệnh hại rau trong 
nhà lưới cũng như ngoài nhà lưới là một vấn đề 
cần thiết phải được quan tâm xem xét thường 
xuyên. Trồng rau (cà chua, dưa chuột, sulơ và 
xà lách) trong nhà có mái che theo công nghệ 
cao không dùng đất bước đầu thu được kết quả 

đáng khích lệ. Phạm vi nghiên cứu này đề cập 
tới tình hình sản xuất cà chua trong và ngoài 

nhà lưới; điều tra xác định thành phần bệnh hại 
trên cà chua trong nhà lưới có mái che, so sánh 
với bệnh ngoài nhà lưới; nghiên cứu diễn biến 
của một số bệnh hại chính và khảo sát sử dụng 
chế phẩm sinh học để hạn chế nhóm bệnh héo 
xuất hiện phổ biến. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Điều tra tình hình sản xuất cà chua trong 
và ngoài nhà lưới có mái che tại Đặng Xá 
và Cổ Bi-Gia Lâm (3ha); xã Lĩnh Nam, 
Hoàng Mai (7ha). Điều tra tình hình bệnh 
hại cà chua trên các giống cà chua Kim 
Cương-11; Rubinoto; Thuý Hồng, 
Shryley; Troreo; Amanda; Florida; Bi Đà 
Lạt; Diamante và các giống P-375, VL 
2000, VL 2922, HT-7, Ba Lan Hồng 

(trồng ngoài ruộng đại trà). Ngoài nhà 
lưới, chọn ruộng cố định,  điều tra theo 5 
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điểm đường chéo góc. Đối với bệnh héo, 
bệnh do virus, tuyến trùng điều tra theo 
giai đoạn sinh trưởng của cây cà chua, 
đếm số cây bị bệnh. Trong nhà lưới, điều 
tra cố định 5 cây theo hàng, xác định 
thành phần và lên danh mục bệnh hại, thời 
gian xuất hiện và tính tỷ lệ bệnh (%) 
(Viện Bảo vệ thực vật, 1997).  
Thu thập các mẫu bệnh, đem bảo quản theo 
qui trình sau đó phân loại tại phòng thí 
nghiệm. Các mẫu bệnh nghi do nấm và vi 
khuẩn gây ra được phân lập, nuôi cấy tạo 
dòng thuần trên các môi trường: WA, 
PDA, CMA, pepton và giám định theo tài 
liệu của; Burgess,1988; Presley, 1994; 
Dodson et al, 1997; Barnett & Hunter 
(1998). Các mẫu đất (500g/mẫu) và mẫu rễ 
cây được lấy theo điểm ngẫu nhiên, tách 
lọc tuyến trùng bằng phễu lọc Berrmann, 
xác định giống và mật độ tuyến trùng tổng 
số (KиPbяHOBA u KPAΛb; 1969); 
Southey, 1970; Netscher & Sikora, 1993; 
Willmott; Gooch,. Siddiqui & Franklin 
(1995).  
Thí nghiệm khảo sát hiệu lực của chế phẩm 
Tân Tiến-BTN trừ nấm Sc. rolfsii (gây ra 
bệnh héo rũ gốc mốc trắng) trên các giống 
cà chua HT7, MV1, P-375; VL 2922 trồng 
trong chậu vại bị nhiễm S. rolfsii. Thuốc 
dược xử lí trước 7 ngày lây nhiễm nấm S. 
rolfsii theo các công thức sau: Công thức 1: 
giống MV1 (không phun); CT2: giống 
MV1-Phun chế phẩm Tân Tiến-BTN (3 
kg/ha); CT3 & 4: giống HT7; CT5 & 6: 
giống VL2922; CT7 & 8: giống P375 tương 
tự với công thức đối chứng không phun và 
phun như công thức 1 & 2. Đối với nấm F. 
oxysporum cũng đặt các công thức trên các 
giống cà chua (xử lí sau 7 ngày lây nấm): 
CT1: giống MV1-không phun; CT2: giống 
MV1-phun Tân Tiến-BTN (3kg/ha), tương 
tự trên giống HT7, VL2922, P375 với đối 
chứng không phun thuốc và phun chế phẩm 
như CT 1 & 2. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO 
LUẬN 

3.1. Sơ bộ tình hình sản xuất cà chua và sử 
dụng thuốc hoá học, chế phẩm kích thích 
sinh trưởng năm 2003-2005 tại vùng nghiên 
cứu 

Tại Lĩnh Nam, Hoàng Mai-Hà Nội, các 
giống cà chua trồng được mua tại các hộ 
chuyên sản xuất giống, hạt giống có thực 
hiện xử lí bằng nước nóng, đất vườn ươm 
được bón vôi bột+NPK+trấu và thường 
luân canh với tỏi. Ruộng trồng cà chua 
thường luân canh với lúa nước, ngô, đậu 
tương và rau họ Hoa thập tự nên bệnh có 
ít hơn. Tuy nhiên có nhiều hộ sản xuất 
thường trồng gối vụ hoặc xen canh liên 
tiếp các loại cây trồng nên đất thường 
không được cày lật lên sau mỗi vụ, ở đây 
nhóm bệnh hại vùng rễ phát triển mạnh 
hơn. Tuyến trùng trong đất có xuất hiện 
và gây hại nhưng không được người nông 
dân chú ý đến và chưa thực hiện phòng 
trừ. Với nhóm bệnh héo rũ trắng gốc, 
bệnh do virus xoăn vàng ngọn, bệnh héo 
vàng thì việc sử dụng thường xuyên các 
thuốc như: Validacin 5L và Vicarben-
S75BTN tại khu nhà lưới ở Lĩnh Nam 
không mang lại hiệu quả. Trong 3 năm 
qua vì thời tiết nắng nóng nhiều nên họ 
chỉ chú trọng phun thuốc trừ côn trùng 
như bọ phấn, bọ trĩ, dòi đục lá là chủ yếu 
vì vậy cũng hạn chế được sự phát triển 
của bệnh virus. Tuy vây, bệnh xoăn vàng 
ngọn vẫn xuất hiện và có TLB cao hơn so 
với bệnh khác, song vì xuất hiện muộn 
vào giai đoạn cuối phát triển của cà chua 
nên bệnh này ít ảnh hưởng đến năng suất. 
Tại khu sản xuất rau an toàn ở Lĩnh Nam 
hệ thống nước tưới sử dụng từ hệ thống 
giếng ngầm, xử lí sơ bộ và tưới 2 
lần/ngày và được hợp tác xã trồng rau 
quản lý về quy trình sản xuất cũng như 
bao tiêu sản phẩm. Người sản xuất ở đây 
đã thực hiện khá nghiêm túc quy trình 



sản xuất, trình độ chăm sóc tốt nên mặc 
dù sản xuất rau chuyên canh nhưng mức 
độ bệnh hại lại ít hơn so với các vùng 
trồng rau khác trong xã. 
Tại xã Đặng Xá, Cổ Bi -Gia Lâm, với hệ 
thống nhà lưới quá cũ, tưới bằng rãnh, hút 
nước trực tiếp từ dưới sông lên, các bể 
chứa nước dự trữ hầu như không được 
thau rửa. Trình độ sản xuất của nông dân 
còn bị hạn chế trong việc đầu thư thâm 
canh cao, sản phẩm làm ra phải tự tiêu thụ 
và công tác bảo vệ thực vật chưa thực hiện 
đảm bảo cho vùng sản xuất rau an toàn.  

Cà chua được trồng trong nhà có mái che 
theo công nghệ cao (đề tài KC 07.20), theo 
mô hình sản xuất tiên tiến, đã có tác dụng 
ngăn chặn một phần khả năng xâm nhập của 
sâu bệnh hại.  
Kết quả điều tra về các loại thuốc BVTV 
thường được sử dụng cho rau 2003-2005 
tại các điểm điều tra cho thấy rất nhiều 
loại đã và đang được sử dụng rộng rãi trên 
rau như: Agrotop 70WP, Anvil 5SC, COC 
85WP, Daconil 75WP, Ridomil 204EC, 
Thane-M80WP, Topsin M70WP, 
Validacin 5L, Vicarben-S75BTN, 
Zinforce 80WP và 2 loại thuốc điều hòa 

sinh trưởng HB-202 (11-8-6) và 
Vimogreen 1,34DD. Đây cũng là một vấn 
đề cần được xem xét và ứng dụng chế 
phẩm sinh học để có thể hạn chế sử dụng 
thuốc hóa học trừ bệnh trong nhà lưới có 
mái che và ngoài ruộng sản xuất đại trà.  

3.2. Kết quả nghiên cứu bệnh hại trên cà 
chua 

Thành phần bệnh hại chính trên cà chua và 
diễn biến của bệnh xoăn vàng ngọn do virus  
Kết quả điều tra năm 2003-2005 cho thấy 
thành phần bệnh hại là rất phong phú, xuất 
hiện ở cả trong và ngoài nhà lưới có mái che 
trồng cà chua. Trên ruộng sản xuất gồm 19 
loại gây hại trong đó có 2 bệnh hại do virus, 
3 bệnh vi khuẩn, 11 bệnh nấm, 2 bệnh sinh 
lí và tuyến trùng tổng số (các giống: 
Hoplolaimus, Hirschmanniella, 
Meloidogyne, Tylenchorhynchus, 
Aphelenchus, Pratylenchus). Có 16 loại 
bệnh xuất hiện trong nhà lưới cách ly (đề tài 
KC 07.20), trong đó có 2 bệnh do virus, 1 
bệnh do vi khuẩn, 9 bệnh do nấm và 5 bệnh 
sinh lí (bảng 1, hình 1-3). 

Bảng 1. Thành phần bệnh hại cà chua trên ruộng sản xuất và trong nhà lưới cách li  
năm 2003-2005 vùng Hà Nội 

Ruộng sản xuất Nhà lưới 
KC 07.20 

Tên bệnh Tên khoa học 
Tháng TLB* 

(%) Tháng TLB* 
(%) 

Xoăn vàng ngọn Tomato Yellow Leaf Curl Virus (ToYLCV) 10-11 29,38 10-11 34,9 
Hoa lá cà chua Tomato Mosaic Virus (ToMV) 10-11 7,00 10-11 0,48 
Héo xanh vi khuẩn Pseudomonas solanacearum Smith  8-11 7,95 - - 
Đốm lá vi khuẩn Xanthomonas campestris pv. vesicatori (Doidge) Dye  9-11 3,67 - - 
Thối ướt Erwinia sp.  11 1,59 11 0,03 
Đốm vòng 1 Alternaria sesamicola Kawamura.  10-11 2,22 9-11 0,06 
Đốm vòng 2 Alternaria solani (Ell & Mart.) Jone & Grout  9-11 4,01 9-11 0,33 
Đốm lá Cercospora Cercospora kikuchii (Matsumoto & Tomoyasu) Gardner  9-11 2,37 9-11 1,07 
Đốm lá Corynespora Corynespora cassiicola Berk. & Curt.  9-11 3,29 9-11 0,47 
Đốm nâu Curvularia Curvularia lunata (Wakk.) boedijn  10-11 1,08 10-11 0,01 
Héo vàng  Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici (Sacc.) Snyder & 

Hans 8-11 5,83 10-11 0,77 

Mốc sương Phytophthora infestans (Mont) de Bary 11 0,02 - - 
Héo Pythium Pythium sp. 8-11 1,79 - - 
Lở cổ rễ Rhizoctonia solani Kiihn  8-10 4,05 - - 



Ruộng sản xuất Nhà lưới 
KC 07.20 

Tên bệnh Tên khoa học 
Tháng TLB* 

(%) Tháng TLB* 
(%) 

Thối thân Sclerotinia sclerotiorum (L.) Mass 11 0,25 - - 
Héo rũ gốc mốc trắng Sclerotium rolfsii Sacc.  8-11 2,55 - - 
Mốc xám Botryodema sp. - - 10-11 0,01 
Mốc đen Cladosporium sp. - - 10-11 1,57 
Tuyến trùng tổng số  (con/100g đất) 8-11 72,21 - -

Rụng quả  Sinh lý 10-11 2,35 10-11 0,01 
Nứt quả Sinh lý 10-11 3,45 10-11 12,7 
Thối đỉnh quả Sinh lý - - 10-11 0,28 
Đốm cháy lá Sinh lý - - 9-11 0,18 
Cháy ngọn Sinh lý   10-11 47,1 

Ghi chú: ** Tỷ lệ bệnh trung bình của các giống cà chua 

Có 3 loài bệnh đốm gây hại trên lá cà chua 
mới được xác định: đốm vòng (Alternaria 
sesamicola Kawamura), đốm lá 
Corynespora (Corynespora cassiicola 
Berk. et Curt) và đốm lá-Cercospora 
kikuchii (Matsumoto & Tomoyasu) 
Gardner. Bệnh hại trong nhà lưới thấp hơn 
hẳn so với bệnh ngoài đồng ruộng, chỉ có 
bệnh xoăn vàng ngọn (ToLCV) là có TLB 
cao nhất (29,38-34,9%) vào tháng 10-11 và 
xuất hiện trong nhà lưới cao hơn ngoài 
đồng ruộng vì mật độ bọ phấn xuất hiện ở 
đây cao hơn, vào giai đoạn cuối hầu như tất 
cả các cây cà chua đều bị xoăn vàng ngọn.  
Trong nhà lưới đề tài KC 07.20, các bệnh 
lở cổ rễ, héo Pythium, bệnh mốc sương, 
héo rũ gốc mốc trắng, thối thân, héo xanh 

vi khuẩn, đốm lá vi khuẩn và tuyến trùng 
không xuất hiện. Riêng nấm F. solani thì 
cùng có mặt lẫn với nấm Alternaria solani 
ở vết bệnh đốm vòng trên quả cà chua vào 
tháng 8-11, nấm Fusarium equiseti cũng 
xuất hiện trên triệu chứng cây bị bệnh héo 
vàng F. oxysporum vào tháng 11. Tuyến 
trùng tổng số là 72,21/100g đất trên ruộng 
ngoài sản xuất và không có mặt trong giá 
thể của nhà lưới trồng cà chua. Như vậy, 
nhóm bệnh héo hại vùng gốc rễ do nấm, vi 
khuẩn héo xanh, vi khuẩn đốm lá và tuyến 
trùng là những bệnh nguy hiểm và phổ 
biến ngoài đồng ruộng phần nào đã được 
khống chế khi sản xuất cà chua trong nhà 
lưới. 

   
 Hình1. Nấm Curvularia lunata Hình2. Hậu bào tử nấm F. 

oxysporum 
Hình3. Sợi nấm Rh. solani 

 
C¸c bÖnh mèc x¸m, mèc ®en do nÊm vµ 5 
bÖnh sinh lÝ: rông qu¶, nøt qu¶, thèi ®Ønh qu¶, 
®èm ch¸y l¸ vµ ch¸y ngän xuÊt hiÖn nhiÒu 
trong nhµ l−íi trong ®ã bÖnh nøt qu¶ TLB lµ 
12,7%, ch¸y ngän- 47,11% vµo th¸ng 10-11 
g©y h¹i ë tÊt c¶ c¸c gièng do ®iÒu kiÖn nhiÖt 

®é qu¸ cao cña nhµ l−íi trång cµ chua n¨m 
®Çu tiªn 2003 vµ c¶ n¨m 2004. Sù h×nh thµnh 
bµo tö hËu cña nÊm F. oxysporum trªn m«i 
tr−êng PDA (h×nh 2) rÊt dÔ dµng ë ®iÒu kiÖn 
trong phßng-28oC nªn viÖc tån t¹i nÊm bÖnh 



ngoµi tù nhiªn vµ lu«n g©y h¹i trªn nhiÒu lo¹i c©y trång trong n¨m lµ rÊt phæ biÕn.  

Bảng 2. Diễn biến bệnh virus cà chua trong nhà lưới và ngoài nhà lưới vụ thu đông  
năm 2004 tại vùng Hà Nội 

Trong nhà lưới Ngoài sản xuất Ngày điều tra 
Giai đoạn sinh trưởng TLB (%) Giai đoạn sinh trưởng TLB (%) 

15/07/04 Gieo hạt 0 - - 
09/08/04 Trồng 0 - - 
31/08/04 Hoa đợt1 0 Trồng 0 
06/09/04 Tạo quả 0 - 0 
14/09/04 - 1,03 Hoa đợt 1 0 
21/09/04 - 5,37 Tạo quả 0,51 
28/09/04 - 12,34 - 1,52 
05/10/04 - 20,46 - 1,74 
12/10/04 - 30,65 - 3,05 
19/10/04 - 83,33 - 5,34 
26/10/04 - 93,65 - 9,86 
02/11/04 Chín 95,32 - 14,38 
09/11/04 - 96,51 - 25,13 
16/11/04 - 98,17 Chín 31,24 
23/11/04 Chín rộ 98,83 - 34,18 
30/11 4 /0 - 99,05 Chín rộ 35,76  
KÕt qu¶ ®iÒu tra diÔn biÕn bÖnh virus cµ 
chua trong vµ ngoµi nhµ l−íi cã m¸i che 
(b¶ng 2 & h×nh 4) trong vô thu ®«ng 2004 
cho thÊy bÖnh xuÊt hiÖn trong nhµ l−íi 
vµo ngµy 14/9 sau ®ã ph¸t triÓn nhanh vµ 
®¹t møc cao (83,33%) ngµy 19/10, ®Õn 
cuèi vô ®¹t tíi 99,05% trªn tÊt c¶ c¸c 
gièng. Trªn ruéng s¶n xuÊt bÖnh xuÊt 
hiÖn muén h¬n vµo ngµy 21/9 vµ còng 
t¨ng dÇn vµo cuèi giai ®o¹n sinh tr−ëng 
vµ ph¸t triÓn cña cµ chua. TØ lÖ bÖnh vµ 

tèc ®é l©y lan cña bÖnh trong nhµ l−íi 
nhanh v× mËt ®é bä phÊn (Bemisia tabaci 
G.) trong nhµ l−íi cao. BÖnh virus t¹i x· 
§Æng X¸ còng xuÊt hiÖn vµo kho¶ng 
21/9, sau ®ã bÖnh lan réng trªn nhiÒu 
ruéng do mËt ®é trång dµy, ®Ó nh¸nh 
nhiÒu, mËt ®é bä phÊn ë ®©y rÊt cao vµ 
hiÖu qu¶ phßng trõ b»ng thuèc ho¸ häc 
kh«ng ®¹t yªu cÇu. 

0

20

40

60

80

100

120

15
/0

7/
20

04

9/
8/

20
04

31
/0

8/
20

04

6/
9/

20
04

14
/0

9/
20

04

21
/0

9/
20

04

28
/0

9/
20

04

5/
10

/2
00

4

12
/1

0/
20

04

19
/1

0/
20

04

26
/1

0/
20

04

2/
11

/2
00

4

9/
11

/2
00

4

16
/1

1/
20

04

23
/1

1/
20

04

30
/1

1/
20

04

Ngµy ®iÒu tra

TLB (%)

Trong nhµ l−íi

Ngoµi s¶n xuÊt

 

74.89

38.89

80.83

93.52

72.03
78.78

70.37

88.44
95.37

83.24

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100(%)

7 ngµy 14 ngµy

®é h÷u hiÖu

HT7

MV1

P-375

VL2922

Trung b×nh

74.89

38.89

80.83

93.52

72.03
78.78

70.37

88.44
95.37

83.24

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100(%)

7 ngµy 14 ngµy

®é h÷u hiÖu

HT7

MV1

P-375

VL2922

Trung b×nh

 
Hình 4. Diễn biến bệnh virus cà chua 
trong vụ thu đông năm 2004 
tại vùng Hà Nội và phụ cận 

Hình 5. Hiệu lực của Tân Tiến BTN 
phòng trừ bệnh thối gốc mốc trắng 
trên cà chua 

 



Ruéng s¶n xuÊt ë LÜnh Nam th× mËt ®é bä phÊn t¨ng dÇn vµ ®¹t ®Ønh cao nhÊt vµo ngµy 11/10 
(>50con/l¸) gi¶m xuèng ®ét ngét do ë ®©y phun hçn hîp thuèc Conphai 10WP+Sokupi 
0,36AS 2 lÇn vµo c¸c ngµy 12/10 vµ 18/10. Ngµy 30/11 mËt ®é bä phÊn l¹i t¨ng cao, tû lÖ 
bÖnh trung b×nh ngoµi ®ång ruéng do virus g©y h¹i trªn c¸c gièng cµ chua ®¹t 35,76% vµo 
cuèi ®ît ®iÒu tra, v× t¹i c¸c ®iÓm nµy mËt ®é trång th−a, lµm giµn vµ tØa nh¸nh kÞp thêi, ruéng 
trång th«ng tho¸ng, phßng trõ bä phÊn hiÖu qu¶ h¬n h¼n nªn møc ®é h¹i thÊp h¬n bÖnh h¹i 
trong nhµ l−íi gÊp gÇn 3 lÇn.  
Ngoµi ra c¸c gièng cµ chua lai F1 trång trong nhµ l−íi thùc sù lµ nh÷ng gièng cã kh¶ 
n¨ng nhiÔm bÖnh virus cao vµ vai trß cña bä phÊn ®· thùc sù quyÕt ®Þnh qu¸ tr×nh l©y lan 
cña bÖnh virus ë c¶ ngoµi vµ trong nhµ l−íi cã m¸i che. 

§¸nh gi¸ hiÖu lùc cña thuèc T©n TiÕn BTN ®èi víi nÊm Sc. rolfsii trªn c¸c gièng cµ chua  
Do t¸c h¹i lín cña nhãm nÊm g©y bÖnh hÐo trªn cµ chua vµ ®Ó ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng sö dông c¸c 

chÕ phÈm sinh häc trong s¶n xuÊt vµ qu¶n lÝ dÞch h¹i tæng hîp (IPM, ICM), gãp phÇn øng dông cã 
hiÖu qu¶ cao, ®¹t n¨ng suÊt vµ chÊt l−îng tèt t¹i vïng trång rau an toµn, h¹n chÕ t¸c h¹i do sö dông 
l−îng thuèc BVTV cao vµ nhiÒu lÇn/vô trong n¨m. KÕt qu¶ ®· cho thÊy hiÖu lùc phßng trõ ®¹t ë 
møc cao (h×nh 5). 

HiÖu lùc cña thuèc T©n TiÕn-BTN ®èi víi nÊm F. oxysporum trªn c¸c gièng cµ chua  

HiÖu lùc phßng trõ cña chÕ phÈm T©n TiÕn-BTN ®èi víi nÊm F. oxysporum g©y bÖnh hÐo 
vµng lµ thÊp h¬n ®èi víi nÊm Sc. rolfsii. Cã sù kh¸c nhau khi xö lý chÕ phÈm T©n TiÕn-
BTN trªn c¸c gièng cµ chua (HT7, MV1, P-375; VL 2922), ®Æc biÖt lµ ph−¬ng ph¸p phun 
chÕ phÈm tr−íc, cïng hoÆc sau khi c©y cã kh¶ n¨ng nhiÔm bÖnh hÐo KÕt qu¶ h×nh 9 cho 
thÊy khi ®−a chÕ phÈm vµo cïng thêi ®iÓm l©y nhiÔm nÊm F. oxysporum g©y bÖnh hiÖu 
lùc ®¹t cao nhÊt chØ ®−îc 38,43%.  
NÊm F. oxysporum g©y bÖnh hÐo vµng lµ nÊm cã phæ kÝ chñ réng vµ g©y h¹i tr−êng xuyªn 
trong n¨m nªn vÊn ®Ò cÇn ®Ò cËp trong viÖc sö dông chÕ phÈm sinh häc lµ rÊt cÇn thiÕt. 
§Ó ®¹t ®−îc hiÖu lùc cao trong viÖc h¹n chÕ t¸c h¹i cña bÖnh hÐo vµng ng−êi s¶n xuÊt cÇn 
sö dông phun chÕ phÈm vµo giai ®o¹n tr−íc khi c©y cã kh¶ n¨ng nhiÔm bÖnh trªn ®ång 
ruéng, lu«n theo dâi vµ ph¸t hiÖn sím nÊm g©y bÖnh hÐo rò bëi khi sö dông chóng, c¸c 
chÕ phÈm sinh häc nh− T©n tiÕn BTN cã t¸c dông h¹n chÕ tuyÕn trïng trong ®Êt mµ nã 
cßn lµm cho c©y ph¸t triÓn tèt, t¨ng kh¶ n¨ng chèng chÞu bÖnh ngoµi kh¶ n¨ng h¹n chÕ t¸c 
h¹i cña bÖnh hÐo. Cã thÓ øng dông chÕ phÈm nµy trong thùc tÕ s¶n xuÊt ®Ó phßng trõ 
tuyÕn trïng vµ bÖnh thuèc nhãm nÊm ®Êt h¹i c©y. 
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Hình 6. Khả năng nhiễm bệnh và hiệu lực (%) của chế phẩm Tân Tiến BTN phòng trừ bệnh héo 

vàng (F. oxysporum) trên các giống cà chua 

4. KẾT LUẬN  

- Có 16 loại bệnh gây hại cà chua trồng trong nhà lưới cách ly và 19 loại bệnh xuất hiện 
ngoài nhà lưới. Trong nhà lưới cách ly cao, cà chua ít bị nhiễm bệnh hơn so với trong nhà 
lưới, song lại bị mắc tới 5 bệnh sinh lý: 3 bệnh có tỷ lệ bệnh cao nhất là cháy ngọn sinh l ý 



(47,1%), nứt quả sinh lý  (12,7%) và bệnh xoăn vàng ngọn (34,9%). 6 giống tuyến trùng 
gồm: Hoplolaimus, Hirschmanniella, Tylenchorhynchus, Meloidogyne, Aphelenchus, 
Pratylenchus có tổng số 72,21/100g đất ở ngoài ruộng sản xuất nhưng không xuất hiện 
trong nhà lưới cách ly. Có 3 loài nấm mới được xác định xuất hiện trên cà chua là bệnh 
đốm vòng (Alternaria sesamicola Kawamura), đốm lá Corynespora (Corynespora 
cassiicola Berk. et Curt) và đốm lá-Cercospora kikuchii (Matsumoto & Tomoyasu) 
Gardner, những nấm này ở nước ta cho đến nay chưa có tài liệu nào đề cập tới. Nấm 
Fusarium solani cùng có mặt lẫn với nấm Alternaria solani tại vết bệnh đốm vòng trên 
quả cà chua và nấm Fusarium equiseti cũng xuất hiện trên triệu chứng cùng với cây héo 
vàng-F. oxysporum.  
Diễn biễn bệnh virus tăng dần theo giai đoạn sinh trưởng của cây cà chua, vào cuối đợt 
thu hoạch quả chín rộ do mật độ bọ phấn cao. Có sự khác biệt lớn về diễn biến của bệnh 
virus hại trên cây cà chua trong và ngoài nhà lưới. Bệnh virus xuất hiện sớm trên cà chua 
trong nhà lưới và nhanh chóng tăng lên đến cao điểm, cuối vụ TLB đạt 99,05%.  
Chế phẩm Tân Tiến-BTN có tác dụng rõ trong phòng chống bệnh héo rũ gốc mốc trắng 
Sc. rolfsii (hiệu lực đạt 72,03% sau xử lý 7 ngày; 83,24% sau 14 ngày) và chưa có hiệu 
lực cao với bệnh héo vàng F. oxysporum (hiệu lực đạt 38,43% sau 7 ngày xử lí thuốc) 
khi xử lý cùng thời điểm với lây nhiễm nấm trên thí nghiệm chậu vại.  
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