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MỞ ĐẦU 

 

1. Lý do chọn đề tài 

Cây hồ tiêu được nhập vào Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX, đến 

giữa những năm 1980 được phát triển, trồng trên diện rộng. Từ 

những năm 1990, hạt tiêu mới thực sự tham gia vào thị trường hàng 

hóa xuất khẩu. Đến nay, sản lượng hạt tiêu Việt Nam đã có mặt ở 

hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ, tại nhiều thị trường lớn như Mỹ, 

châu Âu, châu Á, Trung Đông… Từ năm 2001 đến nay, Việt Nam đã 

là một trong những nước có sản lượng hạt tiêu xuất khẩu đứng vào 

tốp dẫn đầu của các nước có xuất khẩu hồ tiêu trên thế giới, chiếm 

40% - 50% lượng hồ tiêu giao dịch toàn cầu.  

Tuy nhiên, cây tiêu dễ bị nhiều loài sâu, bệnh phát sinh và gây 

hại, trong đó các loài rệp sáp là đối tượng gây hại mạnh nhất ở nhiều 

vùng trồng cây tiêu. Cho đến nay ở Tây Nguyên, các công trình 

nghiên cứu rệp sáp hại cây công nghiệp lại chủ yếu tập trung vào cây 

cà phê, ca cao… Đối với cây tiêu trồng trên địa bàn Gia Lai, chỉ có 

một số công trình nghiên cứu về tuyến trùng (giun tròn) gây hại, 

riêng nhóm rệp sáp (Coccoidea: Hemiptera) còn có ít tác giả quan 

tâm nghiên cứu.  

Theo kết quả điều tra ban đầu của chúng tôi, trong các loài rệp 

sáp hại cây tiêu tại Gia Lai, loài rệp sáp Ferrisia virgata (Cockerell, 

1983) [22] là loài gây hại chính, loài này xuất hiện thường xuyên và 

có mật độ cao. Loài này chích hút nhựa cây tiêu, kìm hãm quá trình 

sinh trưởng và phát triển của cây tiêu và là môi giới truyền các bệnh 

nguy hiểm cho cây tiêu làm giảm năng suất và chất lượng sản phẩm 

[42]. Do đó, việc nghiên cứu các đặc tính sinh học, sinh thái học, từ 

đó đề xuất các biện pháp phòng trừ loài rệp sáp Ferrisia virgata 
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(Cockerell, 1983) hại cây tiêu vừa có ý nghĩa khoa học, tính thực tiễn 

cao vừa có tính cấp thiết hiện nay. 

Xuất phát từ  những lý do trên chúng tôi chọn đề tài: “Nghiên 

cứu đặc điểm sinh học, sinh thái học và đề xuất biện pháp phòng 

trừ hiệu quả loài rệp sáp Ferrisia virgata (Cockerell, 1983) tại xã 

IaBlứ, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai”. 

2. Mục đích nghiên cứu 

- Cung cấp đầy đủ các dẫn liệu về đặc điểm hình thái, sinh học 

và sinh thái học của loài rệp sáp Ferrisia virgata (Cockerell, 1983) ở 

vùng nghiên cứu. 

- Đề xuất các biện pháp phòng trừ và phát triển bền vững cây 

tiêu ở huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai”. 

 3. Nội dung nghiên cứu  

- Nghiên cứu đặc điểm sinh học của loài rệp sáp Ferrisia 

virgata (Cockerell, 1983).  

-  Nghiên cứu đặc điểm sinh thái học của Ferrisia virgata 

(Cockerell, 1983). 

-  Tìm hiểu thực trạng phòng trừ rệp sáp hại cây tiêu ở địa bàn 

nghiên cứu và đề xuất các biện pháp phòng trừ loài Ferrisia virgate 

(Cockerell, 1983) theo hướng nâng cao hiệu quả và bảo vệ môi 

trường sinh thái vùng trồng tiêu. 

 4. Đối tượng, thời gian và phạm vi nghiên cứu 

  4.1. Đối tượng: Loài rệp sáp Ferrisia virgata (Cockerell 1983)  

4.2.Thời gian: Từ tháng 8/2012 đến tháng 3/2013 

4.3. Phạm vi nghiên cứu: Xã IaBlứ, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia 

Lai. 

 5. Phương pháp nghiên cứu 

Sử dụng các phương pháp sau: 

- Phương pháp kế thừa, hồi cố tài liệu 
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- Phương pháp điều tra mẫu ngoài thực địa 

- Phương pháp xử lý, phân tích trong phòng thí nghiệm 

- Phương pháp điều tra phỏng vấn  

- Phương pháp xử lý số liệu 

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 

- Cung cấp khá đầy đủ các dẫn liệu khoa học về đặc điểm hình 

thái, sinh học và sinh thái học của loài rệp sáp Ferrisia virgata 

(Cockerell, 1983) hại cây tiêu ở huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai.  

- Từ các dẫn liệu khoa học thu được, đề xuất các biện pháp 

phòng trừ loài rệp sáp hại cây tiêu có hiệu quả và an toàn hơn đối với 

môi trường sinh thái, góp phần phát triển bền vững cây tiêu ở vùng 

nghiên cứu. 

7. Cấu trúc luận văn 

Luận văn gồm các phần như sau : 

- Mở đầu  

- Chương 1: Tổng quan tài liệu 

- Chương 2: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu  

- Chương 3: Kết quả và bàn luận  

- Kết luận và kiến nghị  

- Tài liệu tham khảo  
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CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

1.1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH SÂU BỆNH HẠI TIÊU 

1.1.1. Trên thế giới [5], [8], [38], [41] 

1.1.2. Sâu bệnh hại cây tiêu ở Việt Nam 

a. Các giống tiêu ở nước ta [5], [8]  

b. Nghiên cứu về bệnh [5], [41], [46] 

c. Nghiên cứu về sâu [2], [6], [9] 

1.2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU RỆP SÁP FERRISIA 

VIRGATA (COCKERELL) HẠI CÂY TIÊU TRÊN THẾ GIỚI 

VÀ VIỆT NAM  

1.2.1. Trên thế giới 

Hướng nghiên cứu về hình thái phân loại học bao gồm các kết 

quả được công bố về 11 loài trong giống Ferrisia và mô tả đặc điểm 

hình thái các pha phát triển. Điển hình có các công trình của 

Douglass R. Miller [21], S.A Ulenberg  [22], Fied, O. G. H. [23], 

Gullan, P., D. Downie, và S. Steffan  [25],  John W. Beardsey [29], 

John W. Beardsley [30], Mark P. Culik, David dos Santos Martins và 

Penny J. Gullian [40], Paul, P. K., và S. K. Ghose [43]. … 

Hướng nghiên cứu về đặc điểm sinh học được quan tâm từ rất 

sớm và kết quả công bố khá phong phú. Đó là khả năng sinh sản, 

vòng đời, nuôi sinh học và vai trò gây hại của loài Ferrisia virgata 

trên các loại cây trồng khác nhau. Tiêu biểu có các công trình nghiên 

cứu của Highland, H. A [26], Ilse Schreiner [27], John W. Beardsey 

[29], Kengo Nakahira và Arakawa [32], M. Moghaddam [36], Mani 

M. Krishnamoorthy [38], Yutaka Narai và Tamotsu Muraim [49]… 

Một hướng nghiên cứu khác cũng được quan tâm và chú trọng 

đó là nghiên cứu các đặc điểm sinh thái (bao gồm nghiên cứu sinh 

thái ngoài tự nhiên và nghiên cứu sinh thái trong phòng thí nghiệm). 
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Nổi bật có các công trình đã được công bố về phân bố, cây chủ, biến 

động số lượng… Điển hình có các công trình của Ben – Dov Y[17], 

Devasahayam[20], K.M. Abdulla Koya và Mini Kallil[31], 

Kiyindou, A.; Ru, B.Ble; Fabres. G[33], Maria de los Angeles 

Martinez [37], S. Devasahayam, K.M. AbdullaKoya et all[44]… 

Hướng nghiên cứu tiếp theo rất được chú ý, góp phần quan 

trọng cho sự phát triển cây trồng ở các quốc gia, trong đó có cây tiêu, 

đó là nghiên cứu phòng trừ loài rệp sáp Ferrisia virgata. Hướng này 

bao gồm nghiên cứu kỹ thuật phòng trừ hóa học an toàn hơn và đặc 

biệt quan tâm đến phòng trừ sinh học nhằm hướng tới mục tiêu bảo 

vệ môi trường sinh thái. Nổi bật có các công trình của các tác giả 

sau:Attia, A. R., Radwan, S. D., Kwaiz, F. A. M[16], DeBach, P. and 

S. Warner[19], Frisbie R.E., El - Zik K.M.[24], Wilton L.I, Jamer F. 

Price[28], Mani, M., Krishnamoorthy, A., Singh, S.P[39], Sarma, Y. 

R., and K. A. Saju[45]… 

1.2.2. Ở Việt Nam 

Loài rệp sáp Ferrisia virgata (Cockerell, 1983) được phát hiện  

ở Việt Nam từ lâu, nhưng lại được xem như là loài gây hại ở nhiều 

loại cây trồng khác. Kết quả điều tra của Quách Thị Ngọ, Lê Thị 

Tuyết Nhung (2008) nhóm nghiên cứu Nguyễn Thị Chắt (2005) cho 

thấy loài rệp sáp Ferrisia virgata (Cockerell, 1983) có mặt trên cây 

trồng khác ở thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh [2]. Riêng 

các công trình nghiên cứu về loài rệp sáp Ferrisia virgata (Cockerell, 

1983) hại cây tiêu thì cho đến này vẫn chưa có công trình nào công 

bố cả. 
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1.3. TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ 

HỘI Ở HUYỆN CHƯ PƯH, TỈNH GIA LAI  

1.3.1. Điều kiện tự nhiên [13] 

 a. Vị trí địa lý 

b. Địa hình 

c. Khí hậu: 

d. Thuỷ văn 

 e. Các nguồn tài nguyên 

1.3.2. Đặc điểm Kinh tế - xã hội [11] 

a. Dân số, lao động, việc làm: 

b. Sản xuất nông nghiệp – Lâm nghiệp 

c. Cơ sở hạ tầng – Y tế - Giáo dục 

1.3.3. Một số đặc điểm về tự nhiên, kinh tế - xã hội của địa 

điểm nghiên cứu loài rệp sáp Ferrisia virgata [12] 

 

CHƯƠNG 2 

ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG 

PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 

Loài rệp sáp Ferrisia virgata (Cockerell, 1983)  

2.2. ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU 

- Nghiên cứu tại xã IaBlứ, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai 

2.3. THỜI GIAN NGHIÊN CỨU 

- Từ tháng 8/2012 đến tháng 3/2013 

2.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.4.1. Phương pháp kế thừa, hồi cố tài liệu 

Kế thừa các tài liệu đã được công bố có liên quan đến đề tài và 

loài nghiên cứu. 

2.4.2. Phương pháp điều tra thu mẫu ngoài thực địa 
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a. Chọn vườn và điểm điều tra, thu mẫu 

- Chọn ngẫu nhiên 12 - 15 vườn trồng tiêu ở các mức địa hình 

ở xã IaBlứ huyện Chư pưh tỉnh Gia Lai 

- Chọn số điểm điều tra (số cây hay trụ tiêu) trong mỗi vườn 

theo quy tắc hình chéo góc 5 điểm. 

- Trên mỗi cây (trụ) điều tra theo 4 hướng (Đông, Tây, Nam, 

Bắc), phân 3 tầng (trên giữa và dưới gốc), mỗi tầng quan sát 15 bộ 

phận của các phần chính ở cây tiêu (lá, cành, thân và rễ). Đếm RS và 

thu mẫu RS trên cây tiêu. 

b. Dụng cụ, hóa chất điều tra, thu mẫu 

- Túi lớn đựng mẫu bằng vải, nhiều ngăn 

- Lọ đựng mẫu bằng nhựa hay thủy tinh, bút lông các loại, bút 

chì, giấy, keo dán, máy ảnh… 

- Nước sạch, cồn y tế, bình xịt diệt côn trùng 

- Lồng thủy tinh hình trụ, có nắp đậy bằng vải, kích thước cao 

25 cm, đường kính 10 – 14 cm. 

- Sổ ghi chép hàng ngày, phiếu điều tra và bảng hỏi 

c. Các chỉ số điều tra 

- Các số liệu về thời tiết, khí hậu theo ngày 

- Thời gian xuất hiện của RS. Số vườn, cây (trụ) tiêu có RS 

xuất hiện 

- Ước lượng mật độ RS theo cách đếm số lượng theo điểm, lặp 

lại 

+ Số lượng ổ (nơi RS tập trung) trên mỗi vườn, mỗi điểm 

+ Số lượng rệp sáp trưởng thành (cá thể đực, cái), số lượng 

trứng, thiếu trùng (nymphs) trên các bộ phận của cây tiêu (lá, cành, 

thân, rễ, hoa, quả…) trên mỗi điểm. 

+ Số bộ phận (số lượng cành, thân, rễ, lá…) bị hại hay có rệp 

để xác định chỉ số bị hại. 
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- Ước lượng mật độ các côn trùng thiên địch (kiến, bọ rùa, 

ruồi, nhện…) ở điểm điều tra 

- Các loại thuốc hóa học sử dụng, cách phun (số lần, lần 

phun…) và đánh giá hiệu quả 

2.4.3. Phương pháp xử lý, phân tích trong phòng thí 

nghiệm 

a. Làm tiêu bản hiển vi nghiên cứu hình thái 

- Xử lý, định hình RS: Con cái trưởng thành ngâm vào cồn 

70% trong 24h, chuyển sang ngâm KOH 10% khoảng 2 - 3 ngày, 

loại bỏ nội quan, chuyển sang ngâm trong hỗn hợp 1 acetic: 1 nước 

cất: 4 cồn 95% trong 20 phút. Nhuộm mẫu với acid fuchsine 10 phút, 

rút nước trong mẫu bằng cách chuyển dần mẫu qua các lọ đựng cồn 

70% (10 phút), 95% (15 phút), 99,5% (15 phút). 

- Làm mẫu lam hay tiêu bản cố định, gắn mẫu bằng gôm 

Arabic. 

- Quan sát mẫu lam dưới kính hiển vi quang học độ phóng đại 

thấp có giọt dầu hay kính lúp 2 mắt. 

- Các đặc điểm hình thái quan sát và đếm: Hình dạng chung 

của cơ thể, sự phân bố của lông cứng, số lượng của các lỗ hình 

miệng, các ống hình đĩa lớn và nhỏ, sự phân bố các lỗ (lỗ nhiều ô 

hình đĩa, lỗ 3 ô…), các dạng lông cứng, túi trứng, dãy lỗ vùng túi 

trứng, số đốt râu…. Đo kích thước của râu, kích thước của các lỗ, 

lông cứng, tua đuôi… 

- Mô tả đặc điểm hình thái của con cái và con đực trưởng 

thành, thiếu trùng cái các tuổi 1, 2 và 3. 

b. Xác định loài và mô tả hình thái học các pha phát triển 

theo các tài liệu: 

-ETI (The Expert Center For Taxonomic Identification/ZMA), 

2002. Series Editor: S.A. Ulenberg 
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- D.J. Winlliams, 2004. Mealybugs of southern Asia. The 

Natural History Museum, London. Printed and buond in Malaysia by 

United Selagor Press Sdn. Bhd., Kuala Lumpur. 

- William D. J. and W. Watson, 1988. The Scale Insects of 

The Tropical South Pacific Region Part 2 The Mealybugs 

(Pseudococcidae). C.A. B Institute of Entomology, 259 pp. 

c.  Nuôi và theo dõi đặc điểm sinh học RS trong lồng nuôi có 

đáy lưới  

Theo dõi đặc điểm sinh học và thời gian của các pha phát 

triển: Pha trứng (số lượng trứng, nơi đẻ trứng, thời gian ủ trứng, thời 

gian lột xác), pha thiếu trùng, pha trưởng thành. 

2.4.4. Phương pháp điều tra phỏng vấn  

- Sử dụng phiếu điều tra, bảng hỏi theo các dẫn liệu điều tra: 

+ Diện tích, năng suất trồng hồ tiêu 

+ Tình hình phá hại của RS Ferrisia virgata 

+ Thuốc hóa học, chế phẩm sinh học đã sử dụng, phương pháp 

áp dụng 

+ Hướng phát triển của kinh tế hộ trong thời gian tới… 

  2.4.5. Phương pháp xử lý số liệu 

- Số liệu được xử lý theo phương pháp thống kê sinh học của 

Trần Công Nghiệp [4]. Các số liệu thu thập từ các thí nghiệm được 

xử lý bằng phần mềm Excel để tính các tham số thống kê và phân 

tích các số liệu. 



 

 
10 

CHƯƠNG 3 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

 

3.1. ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA LOÀI RỆP SÁP FERRISIA 

VIRGATA (COCKERRELL, 1983) 

3.1.1. Đặc điểm hình thái rệp sáp Ferrisia virgata 

a. Rệp sáp trưởng thành 

Cơ thể con cái trưởng thành có hình oval dài, hơi nhọn về phía 

sau. Lưng vồng lên, phủ một lớp bột sáp trắng, có các vằn ngang 

theo các khớp của đốt thân. Dọc theo cơ thể trên mặt lưng có một vệt 

bột sáp dày hơn hai bên sườn, chia đôi các sọc ngang. Có nhiều sợi 

mảnh dài màu trắng, bóng nhô lên từ cơ thể và có 2 lông đuôi sáp 

màu trắng, có chiều dài bằng khoảng  ½ chiều dài thân. Rệp đực 

trưởng thành có kích thước cơ thể nhỏ hơn so với cái trưởng thành, 

có một đôi cánh mỏng ở lưng. 

b. Trứng [32] 

c. Thiếu trùng 

Bảng 3.1. Kích thước các pha phát triển của rệp sáp                      

F. virgata 

Các pha phát dục 
Kích thước trung bình (mm) 

Chiều dài Chiều rộng Đuôi sáp 

Thiếu trùng tuổi 1 0,76±0,02 0,42±0,01 0,29±0,01 

Thiếu trùng tuổi 2 1,21±0,02 0,67±0,03 0,35±0,02 

Thiếu trùng tuổi 3 2,55±0,03 1,24±0,02 1,64±0,02 

Trưởng thành 4,16±0,03 2,19±0,03 1,99±0,04 

Trứng 0,56±0,02 0,31±0,01  
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      3.1.2. Đặc điểm vòng đời  

a. Thời gian phát dục các pha phát triển trong lồng nuôi ở 

ngoài tự nhiên 

b. Thời gian của vòng đời [32], [26] 

Bảng 3.2. Thời gian phát dục của rệp sáp F. virgata 

Pha phát dục 

Thời gian phát dục qua các đợt thí nghiệm 

(ngày) 

Đợt TN1 ( 20/8-25/10) Đợt TN2 (18/12-22/2) 

Thiếu trùng tuổi 1 8,33±0,25 9,67±0,44 

Thiếu trùng tuổi 2 7,6±0,27 8,87±0,37 

Thiếu trùng tuổi 3 5,53±0,19 6,2±0,27 

Ăn thêm chín 

muồi sinh dục 
13,57±0,48 14,9±0,49 

Thời gian đẻ trứng 22,63±0,62 23,23±0,57 

Vòng đời 62,87±2,15 57,66±1,12 

Nhiệt độ (
0
C) 25,3±0,5 25,8±0,2 

Độ ẩm(%) 86,4±1,1 76,1±1,0 

 

3.1.3. Đặc điểm sinh sản của rệp sáp Ferrisia virgata 

a. Số lần đẻ trứng, thời gian ủ trứng  

Theo dõi số lần đẻ trứng của rệp cái trong ngày/đêm chúng tôi 

thấy: Trong vòng từ 10 đến 14 giờ con cái đẻ trứng 1 lần, một ngày 

đêm đẻ 2 lần, từ 1 đến 4 giờ sáng và 13 đến 16 giờ chiều. 
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 Thời gian ủ trứng của rệp sáp Ferrisia virgata ngắn nhất là 

1,57 ± 0,07 giờ trong điều kiện nhiệt độ 25,3
0
C và độ ẩm 72,5%, dài 

nhất là 1,63 ± 0,06 giờ trong điều kiện nhiệt độ 22,8
0
C và độ ẩm 

82,3%.  Như vậy thời gian ủ trứng của rệp phụ thuộc vào nhiệt độ, 

nhiệt độ càng cao thì thời gian ủ trứng càng được rút ngắn và ngược 

lại nhiệt độ càng thấp thì thời gian ủ trứng càng dài. 

 b. Tỉ lệ nở trứng 

  Chúng tôi tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên trứng rệp sáp 

Ferrisia virgata trong 10 ngày liên tiếp cho thấy: Trong 501 trứng 

theo dõi thì có 453 quả nở và 48 quả teo vàng, tỉ lệ nở trung bình là 

91%. Tỉ lệ nở của trứng cao như vậy đảm bảo tốt cho khả năng sống 

sót nên mật độ rệp gây hại hồ tiêu rất cao. 

 c. Số lượng trứng của mỗi con cái 

          Quan sát với số mẫu n >150 trưởng thành cái đẻ cho thấy số 

lượng trứng đối với mỗi con cái thay đổi không quá lớn, dao động 

trung bình từ  210,34 – 290,33 trứng/rệp mẹ. Kết quả này còn cho 

thấy, nếu điều kiện thích hợp, mật độ rệp sáp loài Ferrisia virgata sẽ 

phát triển rất nhanh và có thể bùng phát thành dịch. Số trứng đẻ của 

một trưởng thành cái thay đổi theo mùa trong năm rất rõ, cao nhất 

vào đầu mùa mưa, thấp nhất là cuối mùa khô. Điều này cho thấy khả 

năng phát triển quần thể của loài rệp này rất lớn và phụ thuộc khá rõ 

vào nhiệt độ. 

 d. Sức sinh sản của rệp sáp Ferrisia virgata 

Rệp sáp Ferrisia virgata sau khi hóa trưởng thành trung bình 

13,57 ngày thì 95% - 98% cá thể điều bắt đầu đẻ (2% - 5% rệp sáp 

Ferrisia virgata còn lại là rệp đực). Rệp trưởng thành cái thường 

nằm yên một chỗ, đẻ trứng vào ổ có lớp sáp bọc bên ngoài. Rệp 

trưởng thành cái đẻ trứng liên tục cho tới khi chết, kích thước rệp 

trưởng thành cái giảm dần theo thời gian đẻ trứng. Trong một ngày 
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đêm 1 con cái đẻ trung bình từ 18,48 trứng. Nhịp điệu sinh sản của 

rệp có sự thay đổi qua các ngày sinh sản. Từ 1 đến 4 ngày đầu, một 

ngày đêm 1 con cái đẻ trung bình là 14,06 ± 0,79 trứng, đạt cao nhất 

từ ngày thứ 5 đến 22, một ngày đêm 1 con cái đẻ trung bình 31,06 ± 

1,49 trứng, sau đó sức sinh sản giảm dần, trung bình 22,4 ± 1,20 

trứng. Ở giai đoạn cuối, đẻ trung bình 6,4 ± 0,50 trứng. Số ngày đẻ 

trung bình 23,23 ngày. Như vậy sức sinh sản của rệp sáp Ferrisia 

virgata là khá lớn. 

e. Nơi đẻ trứng 

Quan sát ngoài thực địa chúng tôi nhận thấy: Vào mùa mưa 

khi cây tiêu chưa ra gié hoa, rệp sáp Ferrisia virgata đẻ ở mặt dưới 

lá là chủ yếu, một số ở cuống lá và cành. Đầu tháng 9 cây tiêu vào 

mùa ra hoa rệp đẻ tập trung ở gié hoa, còn lại một số ít ở mặt dưới lá, 

cuốn lá, cành non. Ở các vị trí cành già và thân, hiếm thấy rệp đẻ. Ở 

rễ hầu như rệp đẻ ở đó quanh năm nhưng mật độ không cao. 

f. Hoạt động giao phối của rệp sáp Ferrisia virgata 

Rệp trưởng thành đực và cái thực hiện hoạt động giao phối 

như sau: Rệp  trưởng thành đực di chuyển đến vị trí của rệp trưởng 

thành cái. Sau một số động tác xác định vị trí, con đực có hành vi ve 

vãn, kích thích con cái bằng râu trong khoảng thời gian từ 10 đến 15 

phút. Sau đó quá trình giao phối xảy ra. Đuôi của rệp đực quay vào 

vị trí trong lỗ sinh dục của con cái, đầu đưa ra phía ngoài. Thời gian 

giao phối kéo dài khoảng 10 phút, sau đó con đực rời con cái, bò 

quanh con cái khoảng 15 phút rồi đi nơi khác. 
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3.2. ĐẶC ĐIỂM SINH THÁI HỌC CỦA FERRISIA VIRGATA 

(COCKERELL, 1983) 

3.2.1. Thời gian xuất hiện và biến động mật độ của Ferrisia 

virgata (Cockerell, 1983) trên cây hồ tiêu 

Mức độ phát sinh gây hại của rệp sáp Ferrisia virgata chịu ảnh 

hưởng của các yếu tố như thời gian sinh trưởng phát triển của cây 

chủ, nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa…, tuy nhiên lượng mưa và nhiệt độ 

là hai yếu tố quan trọng trong các yếu tố thời tiết có ảnh hưởng lớn 

nhất đến sự phát sinh và gây hại của rệp sáp [4], [26], [45]. 

Bảng 3.6. Biến động mật độ rệp sáp (con) theo thời gian, nhiệt 

độ và độ ẩm 

Tháng 

điều tra 

Mật độ 

tầng 

trên 

(con) 

Mật độ 

tầng 

giữa 

(con) 

Mật 

độ 

tầng 

dưới 

(con) 

Mật 

độ 

ở rễ 

(con) 

Nhiệt 

độ 

(
0
C) 

Độ 

ẩm 

(%) 

Lượng 

mưa 

(mm) 

Tháng 8 0,37 1,03 1,37 29,23 25,6 86,4 250-300 

Tháng 9 0,9 2,33 2,3 28,43 25,6 86,4 100-150 

Tháng 10 4,87 5,97 3,83 28,13 24,7 84,6 10-20 

Tháng 11 6,87 7,1 4,93 22,73 24,7 82,5 5-15 

Tháng 12 10,9 12,33 7,47 19,47 24,7 79,4 2-5 

Tháng 1 20,9 22,34 14,7 15,43 27,3 76,4 0 

Tháng 2 43,83 36,17 25,8 12,53 28,6 72,5 0 

Tháng 3 117,43 79,53 54,27 10,43 29,8 68,3 0 

      3.2.2. Chỉ số bị hại (hay có rệp sáp Ferrisia virgata) trên 

cây hồ tiêu 

Nghiên cứu diện tích các bộ phận của cây tiêu (lá, cành, thân, 

rễ, hoa, quả…) bị rệp sáp Ferrisia virgata gây hại (gọi tắt là chỉ số 
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rệp), từ đó có thể xác định được chỉ số bị hại theo cách tính toán chỉ 

số rệp theo mỗi tầng của trụ tiêu. thấy ở tầng trên chỉ số rệp cao nhất 

(cấp 4) vào các tháng 1 - 3, thấp nhất vào các tháng 8 - 10 (cấp 1 và 

cấp 2). Đối với tầng giữa, chỉ số rệp cao nhất (cấp 4) vào tháng 3, 

thấp nhất vào tháng 8 (cấp 1). Đối với tầng dưới, chỉ số rệp cao nhất 

(cấp 3) vào các tháng 2 - 3 , thấp nhất vào tháng 8 (cấp 1). Đối với 

tầng rễ (dưới mặt đất), chỉ số rệp cao nhất (cấp 4) vào tháng 8 - 10, 

thấp nhất vào các tháng 3 (cấp 2) [1]. 

3.2.3. Biến động rệp sáp Ferrisia virgata (Cockerell, 1983) 

theo mùa 

a. Biến động số lượng rệp sáp Ferrisia virgata trên cây tiêu 

vào mùa mưa 

Kết quả nghiên cứu trình bày ở bảng 3.8 cho thấy trên các bộ 

phận khác nhau của cây tiêu (lá, gié hoa, cành, rễ) mật độ rệp sáp 

khác nhau tùy thuộc vào các pha phát triển: Ở lá và gié hoa mật độ 

trứng và thiếu trùng tuổi 1 là cao nhất (6,37/4,27 trứng và 5,57/3,35 

con). Ở cành và rễ, mật độ trưởng thành là cao nhất (0,87 con và 8,97 

con). 

Bảng 3.8. Biến động số lượng rệp sáp Ferrisia virgata trên cây tiêu 

vào mùa mưa 

Bộ phận 
Mật độ (con/ bộ phận) 

Thiếu trùng 1 Thiếu trùng 2 Thiếu trùng 3 Trưởng thành Trứng 

Lá 5,57±0,17 4,1±1,63 1,73±0,27 0,67±0,19 6,37±1,84 

Gié hoa 3,35±0,15 2,93±1,53 1,52±0,29 0,47±0,16 4,27±1,36 

Cành 0,2±0,1 0,5±0,37 0,3±0,12 0,87±0,08 0,27±0,50 

Rễ 2,97±2,64 3,67±1,40 5,17±0,39 8,97±0,37 1,17±1,72 

        Nhiệt độ TB (
0
C): 25,3            Độ ẩm TB (%): 86,4 
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 b. Biến động số lượng rệp sáp Ferrisia virgata trên cây tiêu vào 

mùa khô 

Bảng 3.9. Biến động số lượng rệp sáp Ferrisia virgata trên 

cây tiêu vào mùa khô 

Bộ phận 

Mật độ (con/ bộ phận) 

Thiếu 

trùng 1 

Thiếu 

trùng 2 

Thiếu 

trùng 3 

Trưởng 

thành 
Trứng 

Lá 12,16±0,16 11,15±1,61 5,23±0,15 5,79±0,17 16,23±1,84 

Chùm 

quả 
18,31±0,15 16,21±1,53 9,42±0,29 7,17±0,16 20,25±1,36 

Cành 0,2±0,1 1,53±0,36 1,45±0,13 1,82±0,14 0,27±0,50 

Rễ 2,97±1,63 3,67±1,32 5,17±0,29 8,97±0,35 1,17±1,54 

Nhiệt độ TB (
0
C): 25,8                Độ ẩm TB (%): 76,1 

Vào hai mùa điển hình của vùng Gia Lai, vào mùa khô trên 

cây tiêu có mật độ rệp sáp cao hơn nhiều so với mùa mưa. Điều này 

cũng dự báo được khả năng phá hại mạnh của rệp sáp khi mùa mưa 

kết thúc và bắt đầu vào mùa khô. 

3.2.4. Mối quan hệ giữa tuổi cây tiêu đến mật độ của rệp 

sáp Ferrisia virgata  

Kết quả theo dõi mật độ rệp sáp trên cây tiêu khi mới trồng 

được 1 - 2 năm tuổi là rất thấp (0,1 - 1,35 con/cành, trung bình là 

0,43 ± 0,18). Khi cây tiêu bắt đầu vào kinh doanh (cây non 3 - 4 năm 

tuổi), mật độ rệp sáp có cao hơn cây tiêu mới trồng (0,25 - 124,65 

con/cành, trung bình là 32,5 ± 5,44). Khi cây đã được trồng từ 5 năm 

trở lên, mật độ rệp sáp là cao nhất (0,5 -  183,2 con/cành, trung bình 

là 43,36 ± 5,94).Từ tháng 8 trở đi mật độ rệp tăng dần, tăng nhanh 

khi bắt đầu vào mùa khô, đạt đỉnh cao vào tháng 3 và 4, trung bình 
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183,2 ± 21,44 con/đoạn cành ở cây lâu năm và 124,65 ± 15,04 

con/đoạn cành ở cây bắt đầu vào kinh doanh. 

3.2.5. Các loài bắt mồi ăn thịt đối với Ferrisia virgata  

Kết quả điều tra từ tháng 8/2012 đến tháng 3/2013 đã thu thập 

và xác định được thành phần thiên địch của loài rệp sáp Ferrisia 

virgata trên cây hồ tiêu tại xã IaBlứ huyện Chư Pưh gồm có 8 loài 

thuộc 7 họ (Evanniidae, Braconidae, Formicidae, Syrphidae, 

Dolichopolidae, Coccinellidae, họ Theridiidae), 4 bộ (Hymenoptera, 

Diptera, Cleoptera và Araneae), 2 lớp (Insecta và Arachnida), tất cả 

đều thuộc ngành Chân khớp (Arthropoda). Trong 8 loài thiên địch 

xuất hiện ở các vườn tiêu ở Gia Lai, có 5 loài bắt mồi ăn thịt 

(BMAT): Bọ rùa 8 chấm (Harmonia octomaculata Fab.),bọ rùa cam 

nhỏ (Rodolia pumila Weise),nhện nhỏ hổ phách (Theridion 

sisyphium (Cleck)), kiến vàng (Oecophyla smaragdima Fab.), ruồi 

vằn vàng đen (Temnostoma balyras Walker), 3 loài ký sinh: Ong 

kiến đen (Prosevania punctate (Brulle)), ong đầu đen (Aphidius 

colemani Fab.), ruồi xanh nhỏ (Condyslostylus viridis Parent). Trong 

các loài thiên địch của rệp sáp, loài kiến vàng (Oecophyla 

smaragdima Fab.) xuất hiện thường xuyên và với mật độ khá cao. 

Đây là loài bắt mồi ăn thịt tích cực, chúng thuộc nhóm côn trùng đa 

thực, săn bắt nhiều loài côn trùng khác nhau. Sự xuất hiện tìm mồi 

tích cực của nhện nhỏ hổ phách (Theridion sisyphium (Cleck)) vào 

tháng 8 - 9, sau đó giảm dần vào đầu mùa khô. Loài ong đầu đen 

(Aphidius colemani Fab.) và ruồi vằn đen (Temnostoma balyras 

Walker) vào mùa khô (tháng 1 - 4). Các loài ong kiến đen 

(Prosevania punctate (Brulle)) và ruồi xanh nhỏ (Condyslostylus 

viridis Parent) xuất hiện rải rác vào cuối mùa khô, đầu mùa mưa [3], 

[19], [23], [33], [39], [48]. 
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3.3. NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN 

PHÁP PHÒNG TRỪ RỆP SÁP FERRISIA VIRGATA 

3.3.1. Đánh giá về tình hình sâu hại nói chung và rệp sáp 

nói riêng ở vùng nghiên cứu 

a. Đánh giá về tình hình gây hại của rệp sáp F. virgata [46]. 

Hiện tại, toàn xã IaBlứ có 415 ha hồ tiêu đang bị rệp sáp gây 

hại, đứng trước nguy cơ mất mùa, năng suất và sản lượng tiêu chỉ đạt 

45 tạ/ha, giảm 20% - 25% so với những năm trước. Sự gây hại của 

rệp sáp Ferrisia virgata đối với cây hồ tiêu, nhiều năm nay đã trở 

thành dịch bệnh nhưng bà con nông dân và cơ quan quản lý (phòng 

Nông Nghiệp huyện Chư Pưh) vẫn chưa tìm ra cách phòng chống rệp 

sáp hữu hiệu [12].  

Theo kết quả điều tra của chúng tôi, hầu hết các vườn tiêu hiện 

đang trồng trên địa bàn xã IaBlứ đều nhiễm rệp sáp Ferrisia virgata 

và có xu hướng tăng dần diện tích bị nhiễm và cấp độ bị nhiễm. Cây 

tiêu nhiễm ở thể nhẹ, năng suất giảm 5 - 10%; thể trung bình giảm 10 

- 20%; thể nặng giảm 20 - 70%. Nếu tính năng suất tiêu bình quân 42 

- 45 tạ/ha thì đủ thấy sản lượng tiêu trên địa bàn xã bị mất do tác 

động của rệp sáp và các loại bệnh hại khác mỗi năm không hề nhỏ 

[12].  

b. Tìm hiểu về phương thức gây hại tiêu biểu của rệp sáp F. 

virgata 

Khi rệp sáp hút nhựa cây tiêu, đồng thời chúng cũng tiết ra các 

giọt bài tiết dạng giọt sương. Đó là chất thải của rệp sáp chứa một 

lượng đường cao, là môi trường thích hợp cho nấm bồ hóng phát 

triển (hình 3.23). Khi mật độ rệp sáp càng cao, chất bài tiết dạng giọt 

càng nhiều là nguồn dinh dưỡng cho nấm bồ hóng phát triển mạnh, 

tạo thành lớp muội đen dày phủ trên bề mặt lá, cành và chùm quả 

làm ảnh hưởng tới quá trình quang hợp và hô hấp của cây tiêu (hình 
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3.24). Hơn nữa nấm bồ hóng còn làm bẩn chùm quả, chùm quả phát 

triển không được to nên làm giảm năng suất và chất lượng hạt tiêu 

[9], [24]. 

Trên cây tiêu, rệp sáp thường chích hút gié hoa, chùm quả, lá, 

cành, thân. Chúng hút dinh dưỡng làm cho các bộ phận này khô héo, 

không phát triển được và rụng đi. Thường rất khó phát hiện triệu 

chứng trên thân, lá khi cây bị rệp gây hại ở mức độ nhẹ. Cây bị hại 

nặng thì vàng lá, cằn cỗi, sau đó cây rụng hết lá và chết [2] (hình 

3.25 và 3.26). Triệu chứng này tương tự như triệu chứng của bệnh 

chết chậm, vì thế cần kiểm tra rễ của các cây bị vàng lá để xác định 

nguyên nhân. Mặt khác, chất thải của rệp sáp còn là thức ăn cho các 

loài kiến đỏ và kiến đen ở trên cây, các loài kiến này tha rệp sáp chui 

xuống đất và rệp tiếp tục bám chích hút nhựa ở gốc cây, rễ cây. Rệp 

sáp thường bám vào phần thân ngầm tiếp giáp với mặt đất (cổ rễ) 

trước, sau đó đến các rễ ngang và rễ chính làm cho cây tiêu cằn cỗi, 

lá vàng, ra hoa kết trái rất kém rồi héo dần và chết khi bộ rễ bị hỏng 

nặng. Rễ các cây bị rệp nặng thường đóng thành lớp măng xông dày 

từ 5 - 8mm bao xung quanh tạo thành những vùng u lớn, bên trong 

có rất nhiều rệp sáp. Lớp măng xông này sẽ bảo vệ rệp không bị tác 

động bởi các điều kiện ngoại cảnh, vì thế khi cây đã có măng xông ở 

rễ thì rất khó diệt rệp (hình 3.27).  

3.3.2. Đề xuất các biện pháp phòng trừ rệp sáp ở vùng 

trồng tiêu IaBlứ 

a. Chọn và xử lý đất trồng, giống tiêu [8], [41] 

b. Áp dụng các biện pháp canh tác hợp lý [46] 

c. Quan tâm bảo vệ thiên địch 

Hiện nay trong các vườn tiêu ở xã IaBlứ cần bảo tồn các loại 

thiên địch có sẵn trong vườn tiêu như bọ rùa 8 chấm, bọ rùa cánh 

cam, nhện nhỏ hổ phách, kiến vàng,… Ngoài ra cần có biện pháp hạn 
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chế và tiêu diệt loài kiến đen để hạn chế sự lây lan của rệp sáp trên 

các bộ phận cây tiêu trên mặt đất xuống dưới bộ rễ. 

d. Khuyến cáo về các biện pháp hóa học phòng trừ rệp sáp  

Sử dụng thuốc hóa học cần rất thận trọng về chủng loại, thời 

điểm phun, liều lượng phun và kỹ thuật phun thuốc. Đối với cây tiêu 

đã bị rệp sáp Ferrisia virgata gây hại ở các bộ phận, chỉ phun thuốc 

cho cây khi cần thiết bằng một trong các loại thuốc sau: Suprathion 

40 EC (0,3%), Supracide 40 EC (0,3%), Actara 25 WG (1g/8 lít 

nước), Subatox 75 EC (0,3%), Pyrinex 20 EC (0,3%) [7], [46] (hình 

3.28).   

Đối với cây tiêu bị rệp sáp Ferrisia virgata gây hại ở rễ, việc 

phòng trừ rệp sáp hại rễ chỉ có hiệu quả khi cây bắt đầu có triệu 

chứng chậm phát triển, cây vàng lá nhẹ, rệp sáp chưa tạo ra măng 

xông. Khi kiểm tra phần cổ rễ nếu có rệp sáp thì sử dụng một trong 

các loại thuốc sau kết hợp với 0,5 % dầu lửa tưới vào gốc tiêu: 

Subatox 75EC (0,3%), Pyrinex 20EC (0,3%), Supracide 40 EC 

(0,3%), Suprathion 40 EC (0,3%)…, liều lượng 1 - 2  lít dung 

dịch/gốc, tưới 2 - 3 lần cách nhau 15 ngày. Trước khi phun thuốc cần 

đào đất ra để thuốc tiếp xúc trực tiếp với rệp sáp thì hiệu quả sẽ cao 

hơn. Đào đất đến đâu tưới thuốc đến đó, đợi thuốc ngấm rồi lấp đất 

lại..[1], [46]. 

Tóm lại, để phòng trừ rệp sáp ở vùng IaBlứ có hiệu quả, cần 

áp dụng biện pháp quản lý cây trồng tổng hợp (ICM) và biện pháp 

canh tác hữu cơ cho các vườn tiêu tại xã IaBlứ. Biện pháp này đã 

được nghiên cứu và áp dụng tại các nước sản xuất hồ tiêu trên thế 

giới nhưng chưa được nghiên cứu thấu đáo và ứng dụng rộng rãi ở 

các vùng trồng tiêu của nước ta. Biện pháp ICM cho cây tiêu bao 

gồm việc sử dụng giống ít bị nhiễm bệnh, hom giống tốt, phát hiện 

và phòng trừ dịch hại kịp thời, sử dụng các hoá chất bảo vệ thực vật 
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thân thiện với môi trường và áp dụng đúng kỹ thuật, khuyến cáo biện 

pháp sản xuất nông nghiệp tốt (GAP) như bồi dưỡng đất, dùng cây 

họ đậu làm cây che phủ đất nhằm tạo môi trường đất tốt và cây tiêu 

khỏe, giúp cây tiêu chống chịu tốt với dịch hại và điều kiện bất lợi 

của môi trường. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

KẾT LUẬN 

1. Đặc điểm sinh học của rệp sáp Ferrisia virgata  

1.1. Đặc điểm hình thái rệp sáp: Đực trưởng thành có kích 

thước nhỏ hơn cái trưởng thành và có một đôi cánh mỏng ở lưng, sự 

sai khác về hình thái giữa các giai đoạn thiếu trùng là không quá lớn. 

Kích thước (mm): Cái trưởng thành : 4,16±0,03 – 2,19±0,03, đuôi 

sáp: 1,99 ± 0,04, trứng: 0,56±0.02 -0,31±0,01, thiếu trùng tuổi 1: 

0,76 ± 0,02 - 0,42 ± 0,01, đuôi 0,29 ± 0,01,  thiếu trùng tuổi 2: 1,21 ± 

0,02 - 0,67 ± 0,03, đuôi 0,35 ± 0,02, thiếu trùng tuổi 3: 2,55 ± 0,03 - 

1,24 ± 0,02, đuôi 1,64 ± 0,02, đực trưởng thành dài từ 2,0 - 3,0 mm, 

chiều rộng từ 0,2 - 0,3 mm, đuôi 0,7 - 1,0 mm. 

1.2. Đặc điểm vòng đời rệp sáp: Gồm 3 pha phát triển (trứng, 

thiếu trùng và trưởng thành). Thiếu trùng tuổi 1 là dài nhất trung 

bình 8,33 – 9,67 ngày. Thiếu trùng tuổi 2 trung bình là 7,6 – 8,87 

ngày. Thiếu trùng tuổi 3 là ngắn nhất, trung bình 5,33 – 6,2 ngày. 

Vòng đời của rệp ngắn nhất (57,66 ± 1,12 ngày) vào mùa khô 

(25,8
0
C; 76,1%), và dài nhất (62,87 ± 2,15 ngày) vào mùa mưa 

(25,3
0
C; 86,4%). 

1.3. Đặc điểm sinh sản: Số lần đẻ trứng: Đẻ 2 lần/ngày đêm, từ 

1 đến 4 giờ sáng và 13 đến 16 giờ chiều. Thời gian ủ trứng trung 

bình là 1,63±0.06 giờ. Tỷ lệ nở trung bình là 91%. Số lượng trứng 

trung bình là 210,34–290,33 trứng/con. Sức sinh sản trung bình 

31,06±1.49 trứng/ngày đêm, số ngày đẻ trung bình 23,23 ngày. Nơi 

đẻ trứng là mặt lá, cành non, dé bông và rễ. 

2. Đặc điểm sinh thái học của rệp sáp Ferrisia virgata 

2.1. Thời gian xuất hiện và biến động mật độ: Xuất hiện vào 

cả hai mùa mưa và khô, vào mùa khô mật độ rệp sáp cao hơn so với 

mùa mưa. Mật độ vào mùa mưa ở trên cây cao nhất là 10,9 – 12,33, 
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thấp nhất là 0,37 – 1,03; mật độ ở rễ vào mùa mưa cao nhất là 28,43 

– 29,23, thấp nhất là 10,43 – 12,53. 

2.2. Chỉ số rệp (CSR) trên cây tiêu: Ở tầng trên CSR cao nhất 

(cấp 4) vào các tháng 1 - 3, thấp nhất vào các tháng 8 - 10 (cấp 1 và 

cấp 2). Tầng giữa, CSR cao nhất (cấp 4) vào tháng 3, thấp nhất vào 

tháng 8 (cấp 1). Tầng dưới, CSR cao nhất (cấp 3) vào các tháng 2 - 3, 

thấp nhất vào tháng 8 (cấp 1). Tầng rễ, CSR cao nhất (cấp 4) vào 

tháng 8 - 10, thấp nhất vào các tháng 3 (cấp 2). 

2.3. Biến động rệp sáp theo mùa: Mùa mưa: Ở lá và gié hoa 

mật độ trứng và thiếu trùng tuổi 1 là cao nhất (6,37/4,27 trứng và 

5,57/3,35 con). Ở cành và rễ, mật độ trưởng thành là cao nhất (3,67 

và 8,97 con). Mùa khô: Ở lá và chùm quả mật độ trứng và thiếu 

trùng tuổi 1 và trứng là cao nhất (16,23/20,25 trứng và 12,16/18,31 

con). Ở cành mật độ rệp sáp thấp nhất. Ở rễ, thiếu trùng tuổi 3 và 

trưởng thành là cao nhất (5,17 và 8,97 con). 

2.4. Mối quan hệ giữa tuổi cây tiêu đến mật độ rệp sáp: Trên 

cây tiêu 1 - 2 năm tuổi, mật độ rệp sáp rất thấp (0,1 - 1,35 con/cành). 

Cây tiêu 3 - 4 năm tuổi mật độ rệp sáp có cao hơn (0,25 - 124,65 

con/cành). Cây từ 5 năm trở lên, mật độ rệp sáp là cao nhất (0,5 - 

183,2 con/cành). 

2.5. Các loài thiên địch rệp sáp: Xác định được 8 loài thuộc 7 

họ (Evanniidae, Braconidae, Formicidae, Syrphidae, Dolichopolidae, 

Coccinellidae, họ Theridiidae), 4 bộ (Hymenoptera, Diptera, 

Cleoptera và Araneae), 2 lớp (Insecta và Arachnida), 1 ngành Chân 

khớp (Arthropoda).  Có 5 loài bắt mồi ăn thịt (BMAT) và 3 loài ký 

sinh. Các loài quan trọng như kiến vàng (Oecophyla smaragdima 

Fab.), bọ rùa 8 chấm (Harmonia octomaculata Fab.), bọ rùa cam nhỏ 

(Rodolia pumila Weise; nhện nhỏ hổ phách (Theridion sisyphium 

(Cleck)). 
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3. Thực trạng và đề xuất các biện pháp phòng trừ rệp sáp 

3.1. Đánh giá tình hình rệp sáp gây hại: Xã IaBlứ có 415 ha hồ 

tiêu đang bị rệp sáp gây hại, sản lượng tiêu đạt 45 tạ/ha, giảm 20% - 

25% so với những năm trước. Các vườn tiêu đều nhiễm rệp sáp 

Ferrisia virgata và tăng dần diện tích bị nhiễm và cấp độ bị nhiễm. 

Cây tiêu nhiễm ở thể nhẹ, năng suất giảm 5 - 10%; thể trung bình 

giảm 10 - 20%; thể nặng giảm 20 - 70%. Nếu tính năng suất tiêu bình 

quân 42 - 45 tạ/ha thì sản lượng tiêu trên địa bàn xã bị mất là lớn.  

Rệp sáp hút nhựa cây tiêu, tiết ra các giọt bài tiết dạng giọt 

sương, là chất thải của rệp sáp làm môi trường thích hợp cho nấm bồ 

hóng phát triển gây hại lá tiêu, chùm quả. Rệp sáp làm cho lá, cành, 

chùm quả bị khô chết, phá hoại rất mạnh ở rễ.  

3.2. Đề xuất các biện pháp phòng trừ rệp sáp ở vùng trồng 

tiêu: 1) Chọn và xử lý đất trồng, giống tiêu; 2) Áp dụng các biện 

pháp canh tác hợp lý; 3) Quan tâm bảo vệ thiên địch; 4) Khuyến cáo 

về các biện pháp hóa học 

KIẾN NGHỊ 

1) Tiếp tục triển khai nghiên cứu sâu thêm về đặc điểm sinh 

học, sinh sản và sinh thái học của rệp sáp Ferrisia virgata ở trên các 

huyện trồng tiêu khác của tỉnh Gia Lai để có đủ số liệu so sánh về 

loài gây hại tiêu quan trọng này. 

2) Nghiên cúa sâu hơn về thiên địch của rệp sáp và xác định rõ 

hơn mối quan hệ và vai trò của chúng về khả năng kiểm soát sự bùng 

phát của rệp sáp. Trên cơ sở đó tiếp tục nghiên cứu và đề xuất việc 

sử dụng hiệu quả thiên địch của rệp sáp trong phòng trừ rệp sáp. 

3) Khuyến cáo, tập huấn thêm cho bà con về kỹ thuật trồng, 

chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh nhằm phát triển bền vững cây tiêu 

và bảo vệ môi trường.   

 


