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Lời Nói Đầu   

Ngành công nghiệp làm vườn  và trồng rau quả ở Lãnh thổ Bắc Úc (NT) 
đang phát triển với tốc độ nhanh, chỉ 25 năm trước đây nó chỉ có giá trị dưới 
$500,000 một năm và bây giờ nó có giá trị ước tính hàng năm gần $120 triệu 
và dự kiến sẽ còn tăng hơn nữa.       

Một trong những ngành nổi bật của công nghiệp làm vườn ở NT là ngành sản xuất rau quả. 
Tăng trưởng trong lĩnh vực này đã rất là nhanh chóng và rất ấn tượng trong 10 năm qua. 
Ngoài ra còn có nhiều nông gia mới gia nhập ngành công nghiệp này, họ mang theo  nhiều 
kiến thức và chuyên môn và sản xuất nhiều loại rau quả cho thị trường thương mại và thị 
trường địa phương.    

Với sự phát triển trong ngành trồng rau quả, vấn đề chất lượng sản phẩm và việc thực thi 
khâu quản lý sâu bọ và bệnh tật  theo phương pháp tổng hợp (IPDM) đã trở thành quan trọng 
hơn cần giải quyết.

IPDM là một phương cách bảo vệ thực vật thông thường nhằm giảm thiểu thiệt hại cây trồng 
do sâu bọ và bệnh tật. Nó sử dụng một số phương cách trừ sâu bệnh áp dụng đồng thời với 
nhau, nhằm giảm tác hại do các loài  sâu hay bệnh gây ra và nhằm khuyến khích các sinh vật 
có lợi phát triển, dẫn đến một hệ sinh thái cây trồng cân bằng hơn  với chất lượng sản phẩm 
tốt hơn và gây tác động bất lợi cho môi trường ít nhất.   

Việc xác định chính xác các loài sâu gây hại, các loại sinh vật có lợi, các  bệnh dịch và các rối 
loạn là một phần cơ bản của IPDM. Tập sách hướng dẫn này là một nguồn tài liệu toàn diện 
có  ích cho nông gia,  các nhà nông học, các cán bộ khuyến nông và các nhà nghiên cứu. 
Tài liệu này được soạn thảo bởi các chuyên viên côn trùng, bệnh lý thực vật học  và các nhà 
vườn với nhiều thập kỷ kinh nghiệm làm việc ở vùng nhiệt đới khô hạn của miền Bắc Úc và ở 
nước ngoài. Các hướng dẫn chuyên môn khác trong loạt bài này được sản xuất bởi Bộ gồm 
có: các loại Sâu Bọ, Các Sinh vật có lợi, Sâu bệnh và các Rối loạn của Xoài; và cách Kiểm 
soát Sinh học  sử dụng Kẻ thù tự nhiên cho vùng Top End Bắc Úc     

Cách trình bày của tập hướng dẫn này là làm sao  đọc được dễ dàng  ‘at a glance - trong 
nháy mắt’  với các văn bản và hình ảnh vô giá cho các nhà sản xuất rau quả có nguồn gốc 
văn hóa khác nhau nhằm giúp đỡ họ xác định các vấn đề hóc búa về sâu bọ và sâu bệnh 
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khi tiếp xúc với nhà cung cấp hóa chất/phân bón, các chuyên viên tư vấn nông nghiệp  và 
các nhân viên chính phủ. Một phiên bản của tập hướng dẫn này cũng sẽ  được xuất bản 
bằng  tiếng Việt.

Bộ sẽ tiếp tục tham khảo ý kiến các nhà sản xuất và lập các ấn phẩm và các tài liệu huấn 
luyện khác để hỗ trợ nhà vườn trong việc cải thiện các kỹ năng quản lý cây trồng của mình. 
Tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp qua áp dụng thực tế của tập  hướng dẫn này cũng 
như bất cứ đề nghị nào cho một ấn bản kế tiếp sau này.

Với lời chúc lành tốt nhất đến tất cả quý vị trồng rau quả trong các mùa tới, tôi 
khuyến khích sự đóng góp của quý vị  vào sự phát triển của ngành công nghiệp 
quan trọng này.

BOB WILLIAMS
Giám Đốc, Ngành Sản Xuất Cây Công nghiệp 
Bộ Nông Ngư Nghiệp, Darwin
Bắc Úc
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Giới Thiệu  

Giới Thiệu   

Tài liệu này là một tập sách hướng dẫn toàn diện đầu tiên trong lĩnh vực sâu bọ, beneficials, 
dịch bệnh và các rối loạn của các loại rau trồng thương mại ở Lãnh thổ Bắc Úc. Các thông tin 
đã được bắt nguồn từ  hơn 20 năm kinh nghiệm về nghiên cứu và khuyến nông trong ngành 
trồng rau thương mại của các nhân viên về Côn trùng học, Bệnh lý Cây trồng và ngành cây 
rau quả công nghiệp, trong Tập đoàn Công nghiệp Cây Trồng của Bộ  Nông Ngư nghiệp Bắc 
Úc. Tập Hướng dẫn thực địa về rau cải là một nguồn tài liệu  hữu ích cho các nông gia, các 
nhà nghiên cứu, cán bộ khuyến nông và sinh viên (canh nông).

Các thẻ mục (tabs) dọc theo lề đều được ghi tên và có mã màu, làm cho việc tra cứu  dễ 
dàng hơn. Do việc cập nhật và thay đổi các khuyến cáo về thuốc trừ sâu xảy ra rất thường 
nên các tên sản phẩm cụ thể đã không được liệt ra. Tuy nhiên, người trồng nên liên lạc với 
nhân viên Bộ nếu họ cần sự hỗ trợ về việc quản lý sâu bọ hoặc sâu bệnh.

Thông tin liên quan đến thuốc trừ sâu có đăng ký  có thể có được qua Cơ quan thuốc Thú y 
và thuốc Trừ sâu  Úc (Australian Pesticides an Veterinary Medicines Authority -APVMA) qua 
trang mạng : www.apvma.gov.au

Bộ dữ liệu đầy đủ về hóa chất Agvet hiện cung cấp miễn phí (qua mạng) từ Infopest do sự 
sở hữu và quản lý bởi Growcom www.infopest.com.au

Theo dõi và Quản lý Sâu bệnh Tổng hợp (IPM)   

Người làm vườn được khuyến khích sử dụng hướng dẫn này như một tài liệu để hỗ trợ việc 
xác định các loài sâu bọ gây hại và các kẻ thù tự nhiên của chúng cũng như các chứng sâu 
bệnh và các rối loạn khi theo dõi mùa vụ rau. Nhận dạng chính xác sâu bệnh là rất quan trọng 
khi ta cân nhắc cách chọn phương cách quản lý. Quản lý Sâu bệnh Tổng hợp (IPM) là quản 
lý của các quần thể sâu bệnh bằng cách sử dụng tất cả các cách kiểm soát liên hệ một cách 
bổ sung với nhau, do đó số sâu bệnh sẽ được duy trì dưới một mức tổn thất kinh tế và đồng 
thời giảm thiểu tác động xấu tới môi trường. Khi các bệnh được kết hợp điều trị chung, IPM 
được gọi là quản lý sâu và  bệnh dịch tổng hợp (IPDM).

Phần lớn các loại rau được trồng trong ‘mùa khô’ (tháng Năm-tháng Chín) và nhiều sâu bệnh 
hay xảy ra trong điều kiện khô và ấm áp với nhiệt độ trung bình trong khoảng 15-36° C (đối 
với khu vực Darwin). Thời gian ‘chuyển mùa - build-up’ để vào mùa mưa bắt đầu vào tháng 
Chín với nhiệt độ  và độ ẩm  nói chung bắt đầu lên cao. Hầu hết lượng  mưa xảy ra trong 
‘mùa mưa’ giữa tháng Mười đến tháng Tư.

Tài liệu Hướng dẫn thực địa này cung cấp phần mô tả hình dạng, chu kỳ cuộc sống và sinh 
học cùng với ảnh màu để giúp ta nhận dạng và phân biệt các loài sâu bọ có hại  so với các 
loài sinh vật có lợi (trong đó có các kẻ thù tự nhiên  tấn công sâu bệnh cũng như các loài côn 
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trùng giúp thụ phấn).  Vì các sinh vật có ích (beneficials) giúp điều chỉnh mức độ sâu bệnh, 
điều quan trọng là ta phải theo dõi số sâu bệnh để đánh giá mức độ kiểm soát tự nhiên của 
các sinh vật tốt tấn công các sâu bọ có hại hoặc ký sinh trùng trước khi chọn các cách quản 
lý sâu bệnh khác. Thường xuyên theo dỏi các cây trồng sẽ giúp ta phát hiện sâu bọ và bệnh, 
cũng như cung cấp một dấu hiệu của sự thay đổi trong dân số sâu bọ hoặc việc lây lan triệu 
chứng bệnh. 

Chú ý:  Từ ngữ “động vật hay sinh vật ăn thịt (predator)” dùng trong tài liệu này có nghĩa là 
một con vật ăn sống một con vật khác. Nếu con vật khác đó là đồng loại thì đây là trường 
hợp “ăn thịt lẩn nhau” (cannibalism).

Chi tiết để liên hệ nhân viên Bộ   
Phòng Côn trùng - Entomology (sâu bọ và các sinh vật có lợi - pests and beneficials)
Điện thoại: 08 8999 2258 Email: insectinfo@nt.gov.au

Phòng Bệnh Cây Trồng - Plant Pathology (bệnh và rối loạn thực vật - plant diseases and 
disorders)
Điện thoại: 08 8999 2265
Email: plant.pathology@nt.gov.au

Phòng Cây Trồng  Rau quả - Horticulture (kỹ thuật trồng  - growing  advice) 
Điện thoại: 08 8999 2222 
Email: horticulture@nt.gov.au
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Rau  quả
Vegetables
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Các loại rau quả thương mại trồng ở Bắc Úc
Commercial vegetable crops grown in the Northern Territory

RAU QUẢ- VEGETABLES Tên thường gọi Tên khoa học

Rau dền

Amaranthus, en choy,
edible amaranth

Amaranthus tricolor,
A. oleraceus

Mướp khía

Angled loofah, sin qua, 
ridged loofah, ridged gourd

Luffa acutangula

Măng tây

Asparagus

Asparagus officinalis

Măng tre tàu

Bamboo shoots

Dendrocalamus 
latiflorus

Lá quế

Basil, sweet basil

Ocimum basilicum

Rau quế Thái 

Thai basil, Vietnamese 
basil, Asian basil

Ocimum basilicum 
var. thyrsiflora
O. tenuiflorum

Khổ qua

Bitter melon, bitter gourd,
fu qua

Momordica charantia

Cải ngọt

Buk choy

Brassica rapa 
(Chinensis group)
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Bắp cải

Cabbage

Brassica oleracea 
(Capitata group)

Dưa leo, dưa chuột

Cucumber

Cucumis sativus

Dưa Lebanese

Cucumber ‘Lebanese’

Cucumis sativus

Ớt chuông, ớt tây

Capsicum

Capsicum annuum

Rau mồng tơi

Ceylon spinach, Malabar 
spinach, basella, vine 
spinach

Basella alba, B. rubra

Ớt, ớt cay

Chilli

Capsicum frutescens, 
C. annuum

Cải rổ

Chinese broccoli, gai
lan, Chinese kale, white
flowering broccoli, kailan

Brassica oleracea 
(Alboglabra group)

Cải bắc thảo

Chinese cabbage, wombok

Brassica rapa  
(Pekinensis group)
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Cải xanh

Choy sum

Brassica rapa  
(Parachinensis group)

Ngò

Coriander

Coriandrum sativum

Ngò gai

Thai Coriander, culantro, 
long coriander

Eryngium foetidum

Cà, cà dê 

Eggplant, eggfruit,
aubergine, brinjal

Solanum melongena

Cà tím

Lebanese eggplant,
long eggplant

Solanum melongena

Cà Thái

Thai eggplant, garden egg,
Thai brinjal

Solanum undatum

Cà Thái nhỏ

Thai pea eggplant

Solanum torvum

Củ ghiền

Galangal, Siamese ginger, 
Siamese galanga

Alpinia galanga 

Các loại rau quả thương mại trồng ở Bắc Úc
Commercial vegetable crops grown in the Northern Territory
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Tần ô

Garland chrysanthemum, 
chrysanthemum greens, 
edible chrysanthemum, 

Chrysanthemum 
coronarium

Hẹ

Garlic chives, Chinese leek, 
Chinese chives

Allium tuberosum

Bí đao

Hairy melon, chi qua, hairy 
gourd, fuzzy gourd

Benincasa hispida 
var. chiehqua

Rau răm

Hot mint, Vietnamese mint

Persicaria odorata

Rau muống

Kang kong, water spinach, 
water convolvulus

Ipomoea aquatica

Xã

Lemon grass

Cymbopogon citratus

Xà lách, Rau diếp

Lettuce

Lactuca sativa

Bầu

Long melon, seng qua

Lagenaria siceraria
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Rau hún

Mint

Mentha arvensis

Cải đắng

Mustard greens, Chinese 
mustard, gai choy

Brassica juncea

Đậu bắp

Okra, gumbo

Abelmoschus 
esculentus

Hành tây

Onion

Allium cepa

Cải ngọt

Pak Choy

Brassica rapa  
(Chinensis group)

Khoai tây

Potato

Solanum tuberosum

Bí rợ

Pumpkin Butternut

Cucurbita moschata

Bí Jarrahdale

Pumpkin Jarrahdale

Cucurbita maxima

Các loại rau quả thương mại trồng ở Bắc Úc
Commercial vegetable crops grown in the Northern Territory
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Bí Kent

Pumpkin Kent

Cucurbita moschata

Dưa đá/ dưa tây rockmelon

Rockmelon

Cucumis melo

Hành củ

Shallots, potato onion, 
multiplier onion

Allium cepa  
(Aggregatum group) 

Mướp hương

Smooth loofah, sponge 
loofah, sponge gourd, shui 
qua

Luffa aegyptiaca

Đậu đủa

Snake bean, long bean, 
yard long bean

Vigna unguiculata  
subsp. sesquipedalis

Hành ta

Spring onion

Allium fistulosum

Bí squash

Squash, yellow button
squash

Cucurbita pepo, 
C. pepo var. sunburst

Bắp ngọt

Sweet corn

Zea mays
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Khoai lang

Sweet potato

Ipomoea batatas

Khoai môn

Taro, cocoyam, dasheen

Colocasia esculenta

Cà chua

Tomato

Solanum 
lycopersicum

Dưa hấu

Watermelon

Citrullus lanatus

Bí đao

Winter melon, wax gourd, 
dong gua

Benincasa hispida

Củ sắn

Yam bean, jícama, Mexican 
yam bean

Pachyrhizus erosus

Bí Zucchini Cucurbita pepo

Các loại rau quả thương mại trồng ở Bắc Úc
Commercial vegetable crops grown in the Northern Territory
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Cấu trúc cây
Plant Structure

Cấu trúc của một cây (loại song tử điệp - dicotyledon)

Thân -stem   
Petiole
Cộng lá
Lamina
Gân lá

Trái - fruit

Hoa -flower

Rể phụ lateral root

Rể chính primary root
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Lá -leaf
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Sinh học của côn trùng, 
rầy/rệp/bọ và nhện
Biology of insects, mites and spiders    
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Cấu trúc cơ thể căn bản - Basic body structure

 Bộ xương ngoài (Exoskeleton) chia 
 thành 3 phần  (đầu, ngực và bụng)

 Có ba bộ chân  

 Thường có 2 bộ cánh khi trưởng thành  

 Có một bộ râu (antennae) với nhiều 
 phân đoạn    

CÔN TRÙNG - INSECTS

ĐẦU
- HEAD

NGỰC
- THORAX

BỤNG 
- ABDOMEN

Họ sâu bọ
Insecta

Râu -antenna

Mắt -compound eye

Chân trước

Chân giửa

Chân sau

Cánh -wing

Bộ phận miệng - 
mouthparts
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 4 cặp chân (rệp còn nhỏ có 3 cặp chân)

RỆP - MITES

 4 cặp chân dính vào đầu ngực   
 (cephalothorax)

NHỆN - SPIDERS

Họ Rệp
Class Arachnida

Mấu chân sờ - palp

Mắt (phần nhiều nhện có  8 mắt 
ở hai hàng nhưng có nhiều loại 
có  6, 4  hay  2 mắt)

Đầu ngực cephalothroax
(đầu  và ngực dính liền nhau) 

Bụng  

  Chân  I

             Chân  II

        Chân  III

Chân  IV

Chân kìm - chelicera

Chân  I

Chân  II

Chân  III

Chân  IV

Đầu

Cơ thể chánh
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Sự biến thái không toàn 
vẹn thường thấy ở loài 
châu chấu/cào cào , dán, 
con thiêu thân, chuồn 
chuồn, mối và bọ xít.  Các 
ấu trùng không có cánh 
nhưng khi lột xác  chúng 
bắt đầu phát triển cánh.  

Vào mỗi lần lột xác, cánh 
cụt mọc ra dài hơn cho đến 
khi con côn trùng  trưởng 
thành sau lần lột xác lần 
cuối cùng với đôi cánh phát 
triển đầy đủ.

Biến thái toàn vẹn được 
tìm thấy ở ong bắp cày/vò 
vẻ (wasps), ong mật, kiến, 
ruồi, bọ hung, rầy, rận rệp, 
bướm, con ngài, và các thứ 
khác. Trứng nở ra giòi  (ví 
dụ: giòi ruồi  hay  ấu trùng 
ở dưới đất).

Ấu trùng phát triển và lột 
xác nhiều lần trước khi trở 
thành con nhộng. Trong 
giai đoạn nhộng, cơ thể nó 
được cấu trúc lại để hình 
thành ra một con côn trùng 
lớn có cánh.

Biến thái không toàn vẹn   

Biến thái toàn vẹn  







kén

giòi

Trứng

 Trưởng thành

Chu kỳ đời sống
Life Cycles

Chùm 
trứng  

Ấu trùng

Ấu trùng lớn  

Trưởng 
thành







Chu kỳ sống của con bọ chính cống  - 
Life cycle of a true bug

Chu kỳ sống của con ngài 
 - Life cycle of a moth



SINH HỌ
C CỦA CÔ

N TRÙNG
, RẦY/RỆP/BỌ

 VÀ NHỆN
    

25

Phần miệng của côn trùng khác nhau tùy 
theo những gì mà chúng  ăn/hút.  

Các cách ăn/hút  

Phần miệng nhọn giống như kim 

để đâm vào và hút nhựa cây. 

Ví dụ:  Rệp, côn trùng hút nhựa, rệp sáp (mealybugs) 

Phần miệng nhai   
để nhai đồ ăn thực vật hoặc đục/nhai gỗ. 

Ví dụ:  Bọ hung, sâu rớm, châu chấu và mối

Ống hút  
để hút mật từ các bộ phận cây như hoa. 

Ví dụ: Bướm, con ngài

Phần miệng giống như bọt biển  
để liếm và hấp thụ chất lỏng. 

Ví dụ: Ruồi, ong
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Sâu bọ của Rau quả 
Pests of Vegetables
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Rầy đậu lùn cowpea
Cowpea aphid

Rầy đậu lùn Cowpea - Aphis craccivora       
(Họ Aphididae)

Cây chủ - Host plants: 
Đậu lùn cowpea, đậu đủa, mè, đậu xanh  và 
nhiều loại cây họ đậu và cây ăn quả. 

Mô tả:
Ấu trùng: Ấu trùng hình quả lê, màu xám 
mờ, chân màu vàng, đen nhạt và được che 
phủ bằng một lớp sáp mỏng.

Con lớn: Hình quả lê và đen bóng với hai 
ống hút nhỏ (siphunculi) màu đen nổi bật  
(phần lồi ra giống như ống hút) ở phía sau 
bụng. Có cả hai loại - có cánh (alates) và loại 
không cánh. Kích thước: Lên đến 2,5 mm.

Chu kỳ sống và sinh học:  
Con rầy cái sinh con có giao phối hay không 
giao phối. Điều này cho phép chúng gia tăng 
dân số nhanh chóng trong một thời gian 
ngắn.

Ấu trùng đi qua năm lần lột vỏ. Hầu hết rệp 
trưởng thành không có cánh. Rầy có cánh 
(alates) chỉ sinh ra nếu vùng rệp ở bị căng 
do quá nhiều rệp hoặc thiếu thức ăn. Một 
thế hệ được hoàn thành trong vòng 5-7 
ngày trong thời tiết ấm áp.

Thiệt hại:
Sự phá hoại thường bắt đầu ở đọt cây hoặc 
hoa mới mọc và sau đó lan xuống thân cây. 
Rầy đậu lùn cowpea ăn bằng cách hút nhựa 
cây và gây thiệt hại thấy rỏ là lá bị quăn, héo 
và cây chồi non bị biến dạng. Con rầy tiết 
ra chất mật ngọt, tạo ra môi trường cho sự 
phát triển của nấm mốc (sooty mould) làm 
cản trở quang hợp (photosynthesis) và làm 
giảm sức sống của cây trồng. Nếu cây trồng 
bị nhiễm khuẩn trong quá trình ra hoa, điều 
này có thể làm giảm hoặc ngăn chặn sự 

phát triển của quả. Kiến thường thấy chăn 
dắt rầy để ăn chất ngọt do rầy tiết ra.

Rầy đậu lùn cowpea  có khả năng truyền vi 
khuẩn đậu nếu chúng có ở Bắc Úc.

Ở Queensland rầy có khả năng lan truyền 
vi khuẩn thảm dưa (cucumber mosaic virus) 
và vi rút thảm đậu vàng (bean yellow mosaic 
virus).

Theo dỏi và quản lý sâu bọ:   
Theo dỏi thường xuyên đặc biệt là trước 
khi cây có hoa. Để ý ngọn cây non nào bị 
héo và cây ngả màu vàng. Phát hiện sớm 
là rất quan trọng trong việc quản lý rầy trước 
khi chúng phát tán lan tràn khắp nơi trồng. 
Chọn thuốc trừ sâu phù hợp cụ thể để trừ 
rầy mà không gây tổn hại cho các sinh vật 
có  lợi.   

Kẻ thù tự nhiên: 
Có nhiều kẻ thù tự nhiên khác nhau bao 
gồm cả bọ rùa ăn thịt, ấu trùng có cánh vân 
mạng (lacewing), ấu trùng ruồi hover, ong 
bắp cày ký sinh, bọ mắt lớn và bọ cướp nhỏ. 
Kiến canh giử các con rầy để  bảo vệ chúng 
không bị các kẻ thù tự nhiên làm hại.  
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Rầy đậu lùn Cowpea aphid, Aphis craccivora adults and nymphs.

  - Rầy  Aphids

Rầy đậu lùn Cowpea aphid, Aphis craccivora nymphs.
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Rầy dưa
Melon aphid

Aphis gossypii (Họ Aphididae)

Cây chủ:  
Dưa chuột, đậu bắp, zucchini, ớt chuông, 
dưa rockmelon, bí squash  và nhiều loại rau, 
cây kiểng và cỏ dại khác.  

Mô tả:
Trứng: Ban đầu màu vàng rồi trở thành đen 
sáng.  

Ấu trùng: Ấu trùng có màu xanh nhạt, có 
đốm xanh đậm. Thân chúng có hình tròn 
hoặc hình trái lê với hai ống giống hút  
(siphunculi) ở phía sau bụng.

Con lớn: Khác nhau về màu sắc từ màu 
nâu, màu xanh đậm, màu đen mờ sang 
màu vàng hoặc màu hơi trắng (nếu nơi sống  
của chúng bị căng thẳng). Có loại có cánh 
(alates) và có loại không cánh. Kích thước: 
1-2 mm.

Chu kỳ sống và Sinh học:
Rầy có cánh (alates) đều là con cái và chỉ 
được sinh ra khi chổ ở của rầy quá đông 
đúc hoặc có sự thiếu hụt lương thực. Con 
rầy cái Alates có thể bay đến nguồn thực 
phẩm mới, nơi chúng có thể bắt đầu sinh 
sản mà không cần giao phối. Rầy dưa có thể 
đẻ trứng hoặc đẻ con nhỏ. Trong thời tiết ấm 
áp một thế hệ có thể được hoàn thành trong 
khoảng 5-7 ngày kể từ  ấu trùng đến con 
lớn và nhiều thế hệ có thể được sản xuất 
mỗi mùa. 

Thiệt hại:
Rầy dưa hút nhựa phía dưới lá các ngọn 
non mới mọc. Rầy có xu hướng tập trung 
và có thể được thấy trên một vài lá.Việc hút 
nhựa có thể gây ra quắn lá, biến dạng của 
ngọn non và thậm chí tử vong của tán lá. 
Trong trường hợp nhiễm nặng, vụ cây trồng 
có thể bị mất mùa. 

Rầy sản xuất chất mật ngọt tích tụ trên lá và

 làm tăng sự phát triển của mốc đen làm cản 
trở quang hợp và cũng có thể làm mất chất 
lượng sản phẩm. Ta thường  thấy  kiến canh 
chừng rầy để có mật ngọt. 

Theo dỏi và quản lý sâu bọ:   
Kiểm tra cây trồng xem có dấu hiệu có mật 
(honeydew) hoặc bị quăn lá và ngọn non bị 
biến dạng hay không. Lá bị cong hoặc móp 
méo cung cấp chổ ẩn náo tốt cho rầy và có 
thể làm cho ta khó phun thuốc trừ sâu vào 
các chổ bị rầy phá hại. Phát hiện sớm là rất 
quan trọng trong việc quản lý dân số rầy vì 
giống rầy  này có khả năng sinh sản với tốc 
độ nhanh. Chọn thuốc trừ sâu thích hợp cho 
chính loại rầy để thuốc không gây hại cho 
côn trùng có ích và đảm bảo thuốc phun 
toàn diện cho cả vùng cây trồng.

Sử dụng quá nhiều thuốc trừ sâu để kiểm 
soát các sâu bệnh khác có thể dẫn đến sự 
bùng phát của  rầy dưa nếu số côn trùng 
có lợi bị giảm. Rầy dưa là loài bay yếu và 
thường bị phân tán bởi gió; do đó cây trồng 
theo hướng gió từ một vùng cây trồng bị 
nhiễm rầy có thể dễ bị lây lan sang.

Cây trồng bị nhiễm rầy và cỏ dại xung quanh 
chổ trồng nên được tiêu hủy sau khi thu 
hoạch để ngăn chặn sự lây lan của rầy sang 
các vùng cây trồng khác.

Kẻ thù tự nhiên:
Nhiều sinh vật tốt có trong tự nhiên góp 
phần trong việc kiểm soát rầy dưa, bao gồm 
bọ rùa ăn thịt (predatory ladybirds), giòi ruồi 
hover, ong bắp cày ký sinh  và nấm gây bệnh 
cho rầy. Con chuồng chuồng lacewings bản 
địa hoặc lacewings xanh mua từ tiệm bán 
cũng có hiệu quả trong việc giảm dân số của 
rầy dưa trong một vụ mùa.
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 - Rầy dưa 

Hình cây dưa với lá bị quăn quéo và dây bị chết.  

Rầy dưa trưởng thành Melon aphid, Aphis 
gossypii, ấu trùng và trứng.

Rầy dưa Melon aphid, Aphis gossypii (con đực 
lớn không cánh và một con cái có cánh).



Hướng Dẫn  Bảo Vệ Thực Vật  Cho Rau Quả Ở Miền Bắc Úc 32 Field guide to Pests, Beneficials, Diseases and Disorders of Vegetables 32

Kiến nâu vùng duyên hải (kiến to đầu) 
Coastal brown ant (big-headed ant)

Pheidole megacephala (Họ Formicidae)

Cây chủ: 
Chúng có trên các nông trại trồng rau nhưng 
không trực tiếp ăn trên cây.

Mô tả:
Trứng: Trắng và hình bầu dục 

Ấu trùng: Vòi trắng giống con trùng.

Con lớn: Có màu khác nhau từ màu vàng 
nhạt đến nâu đen sáng bóng. Có bốn hạng 
hoặc các hình thức cơ thể khác nhau trong 
đó con kiến “nử chúa” là to nhất. Kết tiếp  là 
các con kiến đực. Nhiều nhất là kiến thợ cái 
vô sinh (sterile) trong đó có hai loại; kiến thợ 
nhỏ  và kiến thợ lớn (tức là các kiến lính to 
đầu). Kích thước: Lên đến 4,0 mm.

Chu kỳ sống và sinh học:  
Trong vùng Bắc Úc, loại kiến này tạo thành

các ổ kiến lớn. Chúng thường tránh ánh 
sáng mặt trời trực tiếp và có rất nhiều ở các 
vùng ẩm và tối.

Trứng, ấu trùng và nhộng được gọi là lứa 
kiến. Một chu kỳ sống thường mất khoảng 
30-40 ngày trong điều kiện vùng bắc Bắc 
Úc.

Thiệt hại:  
Kiến nâu duyên hải ăn hạt giống và chúng 
cũng có thể hút mật hoa. Ta có thể thấy 
những đường mòn dẫn đến cây ăn quả 
hoặc rau nơi mà những con kiến này chăn 
dắt các côn trùng sản xuất mật ngọt như rệp 
sáp (mealybugs), rệp vảy (scales) hoặc rầy 
dưa (aphids). Trong các trang trại nơi có quá 
nhiều kiến nâu, chúng sẽ chiếm thế thượng 
phong và thành một mối đe dọa cho các loài 
sinh vật không xương sống và có thể tận 
diệt các côn trùng bản địa.

Ở Bắc Úc,  có các hạn chế kiểm dịch nhằm 
ngăn chặn  những con kiến nâu này có 
thể lây lan, qua sản phẩm đóng gói và vận 
chuyển đi các tiểu bang khác hoặc ra nước 
ngoài.

Theo dỏi và quản lý sâu bọ: 
Kiểm tra nông trại xem có kiến nâu và 
những con đường kiến bò đi hay không. 
Các bả mồi kiến (ant baits) nhằm kiểm soát 
kiến nâu duyên hải thường rất hiệu quả.

Kẻ thù tự nhiên:   
Hiện không có sinh vật ăn thịt hoặc ký sinh 
trùng nào có hiệu quả trong việc kiểm soát 
các ổ kiến này.
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 - Kiến     

Kiến nâu vùng duyên hải Coastal brown ant, 
Pheidole megacephala Kiến thợ ngoại hạng.

Lối vào ổ kiến trong đất.

Kiến nâu vùng duyên hải Coastal brown ant, 
Pheidole megacephala Kiến thợ lớn (dưới), kiến 
thợ nhỏ (trên).
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Kiến lửa gừng
Ginger ant

Solenopsis geminata, (Họ Formicidae).

Cây chủ:
Dưa đá Rockmelon, đậu đủa.

Mô tả: 
Trứng: Trắng, hình bầu dục  

Ấu trùng: con mới nở màu trắng, mềm, 
giống con giòi.  

Kiến lớn: Màu nâu cam - nâu đỏ. chúng có 
nhiều dạng khác nhau (kiến thợ có  kích 
thước khác nhau) gồm kiến thợ lớn, nhỏ và 
kiến sinh sản (reproductives). Kích thước:  
dài 2,5-6,0 mm. 

Chu kỳ sống:  
Ta không nên nhầm lẫn Kiến lửa gừng 
(ginger ants - còn được gọi là kiến lửa nhiệt 
đới)  với loài kiến lửa Solenopsis Invicta hiện 
không có trong Lãnh thổ Bắc Úc.

Những con kiến này thường được tìm thấy 
trong vùng khí hậu nóng. Chúng  làm tổ 
trong các khu đất trống hoặc dưới đá. Kiến 
lửa gừng ăn hạt cỏ mà chúng thu thập và 
lưu trữ trong ổ của chúng và đôi khi một gò 
đất lớn và hạt cỏ có thể được thấy xung 
quanh lối vào ổ. Nếu bị đụng đến chúng sẽ 
cắn và chích.

Kiến gừng nử chúa (queen ginger ant)  đẻ 
trứng, trứng nở thành ấu trùng, được các 
kiến thợ cho ăn cho đến khi ấu trùng thành 
nhộng/kiến con. Kiến thợ mới nở chăm sóc 
ổ kiến trong đó bao gồm việc cho  ấu trùng 
và kiến chúa ăn, chúng cũng đi tìm thực 
phẩm và giúp xây dựng ổ. Khi những kiến 
thợ lớn lên chúng sẽ chăm sóc các ấu trùng, 
chăm sóc tổ và giúp tìm thực phẩm cho cả 
đàn. Kiến thợ lảo thành nhất chuyên đi kiếm 
mồi và có vai trò duy trì những con đường 
mòn có chất hóa học mà  qua đó các kiến 
thợ đi kiếm thức ăn.

Thiệt hại:
Kiến lửa gừng thường liên kết với côn trùng 
chích hút như rệp sáp, rệp vảy và rầy dưa. 
Kiến lửa gừng chăm sóc/bảo vệ các côn 
trùng hút nhựa và bài tiết mật ngọt. Trong 
một số khu trồng trọt, người ta thấy kiến lửa 
gừng ăn hạt giống mới trồng, ăn cây dưa đá 
rockmelon mới mọc, vỏ đậu đủa và cả ống 
nhựa tưới nước. Các cây trồng khác như 
thanh long (và hoa) và các vật liệu thực vật 
khác cũng bị kiến lửa gừng tấn công.

Kiến lửa gừng cũng sẽ tấn công các côn 
trùng khác cũng như ăn xác côn trùng và 
sinh vật nào chết. Ở Bắc Úc, hạn chế kiểm 
dịch được đưa ra nhằm không để kiến lửa 
gừng có  trong sản phẩm chúng ta đem bán 
sang các tiểu bang khác và nước ngoài.

Theo dỏi và quản lý sâu bọ:
Kiểm tra nông trại xem có kiến lửa gừng 
và những con đường kiến bò đi hay không. 
Các bả mồi kiến (ant baits) nhằm kiểm soát 
kiến lửa gừng thường rất hiệu quả.

Kẻ thù tự nhiên:  
Hiện không có sinh vật ăn thịt hoặc ký sinh 
trùng nào có hiệu quả trong việc kiểm soát 
các ổ kiến lửa gừng này.
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 - Kiến     

Kiến lửa gừng Ginger ant, Solenopsis geminata, kiến thợ đang tìm và mang mồi trong đất/lá.

Kiến lửa gừng thợ Ginger ant, Solenopsis geminata.
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Bọ cánh cứng bí 
Pumpkin beetle 

Bọ bí, Aulacophora hilaris
(Họ Chrysomelidae)

Bọ bí thường, Aulacophora abdominalis 
(Họ Chrysomelidae)

Cây chủ:  
Bí, bí squash, dưa hấu, dưa rockmelon, dưa 
leo,  bí zucchini, mướp khía  và các thứ bầu 
bí khác.

Mô tả: 
Ấu trùng:  Ấu trùng (con sùng) có màu trắng 
đục như sửa. Kích cở: dài 10-12 mm.

Con lớn: Bọ cánh cứng Bí:  Màu cam với 2 
đốm đen trên mổi cánh.  

Kích cở:  Dài khoảng 6-7 mm.

Bọ cánh cứng Bí thường:  Màu cam không 
có đốm. Size: Dài khoảng 6-7 mm.

Chu kỳ sống:  
Con cái đẻ từng chùm trứng trên lá khô hoặc 
đất ẩm gần rễ. Sau khi trứng nở, ấu trùng 
bắt đầu ăn rễ và sẽ tiếp tục phát triển cho 
đến khi thành nhộng. Khi bọ cánh cứng xuất 
hiện chúng có xu hướng ăn thành từng đàn/
đùm trên lá và hoa. Con lớn sống đến chín 
tháng.   

Thiệt hại: 
Con lớn ăn thành lỗ các lá của cây họ bầu 
bí và thường toàn bộ lá được ăn và tất cả 
những gì còn lại là một mạng các vân lá, 
như hình một hình bộ xương. Cây con dễ 
bị thiệt hại vì ngay cả khi có ít con bọ cánh 
cứng, chúng cũng có thể gây rụng lá và chết 
cây. Cây đã lớn có thể chịu được thiệt hại 
lớn hơn trước khi sản lượng bắt đầu bị ảnh 
hưởng. Hoa có thể bị phá hủy và thiệt hại vì 
bọ có thể thấy được trên mặt của trái  đang 
phát triển.

Thường chỉ có hư hại nhẹ do ấu trùng ăn rễ. 

Theo dỏi và quản lý sâu bọ: 
Kiểm tra cây trồng xem có bọ cánh cứng 
hay không, chúng thường tụ tập hoặc bu 
trên cây. Điều quan trọng là cần kiểm soát 
sự phá hại ở cây con vì cây con dể bị ảnh 
hưởng tai hại nhất.

Kẻ thù tự nhiên:  
Hiện không có kẻ thù tự nhiên nào có hiệu 
quả trong việc kiểm soát các bọ cánh cứng 
bí.
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 - Bọ cánh cứng    

Bọ cánh cứng bí Pumpkin beetle, Aulacophora hilaris và Bọ bí thường plain pumpkin beetle, 
A. abdominalis.

Lá bí bị ăn trơ vân xương.
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Bọ rùa Khoai lang
Sweet potato tortoise beetle   

Aspidomorpha spp. và các con khác
(Họ Chrysomelidae)

Cây chủ:   
Khoai lang, rau muống và loại cây khác 
trong gia đình cây Bìm bìm Convolvulaceae.

Mô tả:  
Trứng: Màu trắng kem, hình bầu dục và 
được đẻ trong một bọc trứng mỏng như giấy 
vàng nâu  (ootheca). Kích thước:  dài 1,5-2 
mm; Ootheca: dài 8-13 mm.

Ấu trùng: Ấu trùng có màu nâu nhạt với 
nhiều hàng chấm đen trên cơ thể và có 
nhiều gai đen. Kích thước: lên đến 10 mm.

Con lớn: Hình rùa hay hình vòm, cơ thể màu 
vàng với nhiều mảng màu đen hoặc nâu 
trên cánh. Kích thước:  dài10-13 mm.

Chu kỳ sống và Sinh học:  
Các bọc trứng ootheca (mỗi cái chứa ba 
trứng) được đẻ dán lên mặt lá. Trứng nở sau 
7-10 ngày. Giai đoạn ấu trùng là khoảng 35 
ngày, giai đoạn nhộng là khoảng bảy ngày 
và con lớn sống được khoảng hai tháng.

Thiệt hại:  
Bọ rùa khoai lang thường không phải là một 
sâu dịch nghiêm trọng, tuy nhiên, nếu bị 
nhiễm nặng trong giai đoạn rễ và thân phát 
triển có thể ảnh hưởng đến năng suất khoai. 
Thiệt hại trên lá già thường không ảnh 
hưởng đến năng suất. Ấu trùng trẻ thường 
ăn bằng cách cạo/nạo bề mặt lá và để lại 
một màng trong suốt. Ấu trùng lớn và con 
bọ lớn nhai lá thành những lỗ tròn. Nếu bị 
nhiễm nặng, những chiếc lá có thể thành bộ 
xương hoặc rụng lá.

Theo dỏi và quản lý sâu bọ:   
Theo dõi các con bọ lớn và  ấu trùng ăn lá. 
Việc xịt thuốc để trừ chúng thường là không 
cần thiết trừ khi lúc cây mới mọc.

Kẻ thù tự nhiên:  
Ký sinh trùng ong bắp cày (ví dụ như những 
con trong gia đình Eulophidae và Chalcidae) 
tỏ ra có hiệu quả trong việc kiểm soát trứng 
và giai đoạn ấu trùng.
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- Bọ cánh cứng  

Lá khoai lang bị bọ rùa ăn hư.  

Bọ rùa Khoai lang Sweet potato tortoise beetle, 
Aspidomorpha sp.

Bọ rùa Khoai lang Sweet potato tortoise 
beetle, Aspidomorpha deusta.
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Mọt khoai lang
Sweet potato weevil    

Cylas formicarius (Họ Brentidae)

Cây chủ:
Khoai lang và các giống cây  Ipomoea.

Mô tả:  
Trứng: Dạng hình trứng. Trứng mới đẻ có 
màu  trắng mờ và mềm mại với một bề mặt 
nhăn nheo; trứng trưởng thành có màu kem 
với các đốm không đều. Kích thước: dài 
0,65mm.

Ấu trùng: Ấu trùng có màu trắng và đầu màu 
nâu và không có chân. Kích thước: lên đến 
8 mm.

Con lớn: Mọt có mình thon với một cơ thể 
cứng mịn  và có mõm lồi ra rất rõ, đầu màu 
xanh kim loại, cánh bao cả bụng. Chân và 
ngực màu nâu đỏ. Những con cái thường 
lớn hơn con đực. Kích thước: dài 5-7 mm..

Chu kỳ sống:  
Con cái đẻ từng trứng một vào các khoang 
trong thân cây dây khoai hoặc trong củ. 
Khoang trứng được đấp lại với một cục 
phân. Các ấu trùng lớn lên và khoét thêm 
hang lổ và ăn thân cây cũng như củ  khoai. 
Con nhộng thành hình trong hang lổ của ấu 
trùng. Sau khi hóa nhộng, con mọt lớn xuất 
hiện từ thân cây hay củ khoai.

Con mọt cái lớn không thể đào đất nên 
chúng phải đi theo các vết nứt trong đất để 
tiếp cận với củ khoai để đẻ trứng.

Thời tiết khô nóng là lý tưởng cho sự phát 
triển của ấu trùng và một chu trình hoàn tất 
từ trứng đến trưởng thành mất khoảng 33 
ngày. Mọt lớn có thể sống đến 75-105 ngày 
và con mọt cái có thể đẻ tới 250   trứng trong 
suốt cuộc đời.

Thiệt hại:  
Mọt khoai lang được coi là dịch hại quan 
trọng nhất của khoai lang với mức độ phá 
hoại cao hơn trong mùa khô.

Ấu trùng chưa trưởng thành gây nhiều thiệt 
hại nhất qua việc chúng ăn thân cây khoai 
và rễ đang phát triển ra củ khoai. Mọt lớn ăn 
lá non của cây khoai, lá, dây leo và củ.

Thiệt hại cho lá dẫn đến thân cây dày, khô 
và nứt, làm cho cây dễ bị nhiễm trùng do 
nấm và vi khuẩn. Củ khoai cuối cùng sẽ có  
một mạng lưới các đường hang/lổ, trong đó 
có chứa phân mọt. 

Theo dỏi và quản lý sâu bọ:   
Rất khó tìm thấy mọt lớn vì chúng chỉ hoạt 
động vào ban đêm. Nên xét xem có dấu và 
lổ bị cắn gần gốc cây hay không. Nếu có 
dấu hiệu của sự phá hại phía trên mặt đất thì 
cần xét xem củ ở dưới đát có bị mọt phá hại 
hay không. Nếu củ bị hư hỏng, nó sẽ sinh ra 
chất terpines, có mùi khó chịu và làm khoai 
có vị rất đắng,  không ăn được.

Phương pháp kiểm soát mọt hiệu quả nhất 
liên hệ đến các cách canh tác bao gồm:

đấp đất cao lên quanh các gốc cây khoai, 
lấp hết các vết đất nứt, làm giảm các vết nứt 
đất do  nước tưới, luân canh cây trồng, loại 
bỏ các vật bị nhiễm sâu mọt từ những dây 
khoai khác và sử dụng dây khoai không có 
mọt để trồng.

Kẻ thù tự nhiên:  
đấp đất cao lên quanh các gốc cây khoai, 
lấp hết các vết đất nứt, làm giảm các vết nứt 
đất do  nước tưới, luân canh cây trồng, loại 
bỏ các vật bị nhiễm sâu mọt từ những dây 
khoai khác và sử dụng dây khoai không có 
mọt để trồng.
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Mọt khoai lang Sweet potato weevils, Cylas formicarius trên một củ khoai.

Hình chụp cắt ngang một củ khoai bị hư.
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Bọ rùa khoai 28 nốt
Twenty eight-spotted potato ladybird

Epilachna vigintioctopunctata (Họ 
Coccinellidae) (tên trước đây là 
Henosepilachna vigintioctopunctata)

Cây chủ:
Dưa leo, dưa hấu, dưa rockmelon, bí, 
mướp, cà  và khoai.

Mô tả:  
Trứng: Trứng có màu vàng, hình bầu dục với 
một đầu nhọn và được đẻ từng cụm thẳng 
đứng phía mặt dưới của lá. Kích thước: dài 
khoảng 2 mm.

Ấu trùng: Ấu trùng có màu vàng kem và 
được bao bọc bởi các nhánh gai đen . Kích 
thước:  dài 5-9 mm.

Con lớn: Hình bầu dục, màu nâu nhạt hoặc 
nâu đỏ  với 28 điểm đen (các điểm đó có 
kích thước khác nhau). Kích cở: dài 6-10 
mm.

Chu kỳ sống:  
Trứng thường nở trong vòng 3-4 ngày. Giai 
đoạn ấu trùng khoảng 11-16 ngày và giai 
đoạn nhộng kéo dài khoảng 5-8 ngày. Con 
bọ lớn thường sống trong một vài tuần hoặc 
lâu hơn tùy thuộc vào điều kiện khí hậu và 
nguồn thức ăn của chúng.

Thiệt hại:  
Con bọ lớn và ấu trùng ăn chủ yếu bằng 
cách nhai lá nhưng có thể làm hỏng hoa 
hoặc trái đang lớn. Con lớn ăn ở mặt trên 
của lá cây còn các ấu trùng lại ăn ở mặt 
dưới của lá. Khi bị bọ ăn, lá trở thành một 
“mảng xương” với một mạng lưới các vân 
lá hay lổ hỏng còn lại mà thôi. Khi bị nhiễm 
nặng, lá bị ăn sẽ rụng sớm và năng suất vụ 
mùa có thể bị ảnh hưởng.

 

Theo dỏi và quản lý sâu bọ:   
Theo dỏi cây trồng thường xuyên, ít nhất là 
vài ngày một lần và tìm kiếm ấu trùng và con 
bọ lớn. Hủy bỏ cây, vật tàn dư còn lại sau khi 
thu hoạch để làm giảm cơ hội các quần thể 
bọ lây sang các vụ  mùa mới.

Kẻ thù tự nhiên:  
Kẻ thù tự nhiên của bọ là ong bắp cày ký 
sinh (Họ Eulophidae).



Bọ rùa khoai 28 nốt Twentyeight spotted 
ladybird, Epilachna vigintioctopunctata.

Bọ rùa khoai 28 nốt Twentyeight-spotted potato ladybird, Epilachna vigintioctopunctata Đang 
ăn trên lá dưa leo.

Bọ rùa khoai 28 nốt Twentyeight spotted 
ladybird, Epilachna vigintioctopunctata trứng 
và ấu trùng.
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Bọ xích rau xanh
Green vegetable bug

Nezara viridula (Họ Pentatomidae)  

Cây chủ:  
Cà chua, dưa leo, măng tây, bắp ngọt, cà 
tím, các loại rau khác và cây công nghiệp 
như đậu nành.

Mô tả:  
Trứng: Trứng mới đẻ có dạng hình trụ, màu 
kem trắng và thay đổi ra màu hồng nhạt và 
sau đó màu da cam. Trứng nào có ký sinh 
trùng thì có màu đen. Kích thước: Khoảng 
1 mm.

Ấu trùng: Ấu trùng có màu sắc khác nhau, 
nhộng mới nở có màu cam và màu nâu 
hoặc đen. Nhộng lớn hơn có màu xanh lá 
cây hoặc đen (hoặc màu xanh lá cây và màu 
đen) với các nốt màu trắng, kem, cam hay 
hồng. Nhộng nhỏ hơn hình tròn hoặc hình 
bầu dục và ấu trùng lớn và con lớn có hình 
lá chắn. Nhộng nhỏ tụ hợp thành từng đàn 
lớn trong khi các nhộng lớn  thì tản mác ra . 
Kích cở: dài: 1.5-15 mm.

Con lớn: Hình lá chắn  và màu xanh lá cây 
tươi, với ba đốm trắng nhỏ giữa vai, con 
lớn có màu vàng hoặc nhiều khi màu cam. 
Trong thời tiết lạnh hơn con lớn có màu  tím 
nâu. Kích thước: 13-15 mm.

Chu kỳ sống: 
Con cái đẻ 20-150 trứng trong một bè lớn ở 
mặt dưới của lá. Trứng nở trong 5-7 ngày và 
nhộng đi qua năm giai đoạn và phải mất đến 
35 ngày trước khi thành con lớn. Con lớn 
sống từ 10-15 tuần.

Các con bọ này sẽ  tiết  ra một mùi hôi khó 
chịu  khi chúng bị động để ngăn chặn kẻ thù.

Thiệt hại:  
Bọ xích rau xanh là một loại sâu bệnh thỉnh 
thoảng xuất hiện và chúng  ăn nhiều loại rau 
quả khác nhau. Chúng đâm và hút nhựa từ 
thân, lá và trái cây. Thiệt hại gây ra là  héo 
ngọn  và trái   bị méo hoặc nhăn nhúm. Mặc 
dù bọ xích rau xanh ăn nhiều loại rau quả 
và cây vườn khác nhau, chúng thích ăn quả 
nào có hạt phát triển tốt. 

Theo dỏi và quản lý sâu bọ:   
Theo dỏi cây trồng từ sáng sớm đến giữa 
buổi sáng. Tìm con bọ hoặc dấu vết tàn lá 
bị hư hỏng.

Kẻ thù tự nhiên:  
Ong bắp cày, Trissolcus basalis (Scelionidae) 
đẻ trứng ký sinh.  Con ruồi Tachinid, tấn 
công các con nhộng ở giai đoạn thứ tư và 
thứ năm cũng như con bọ trưởng thành.
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Bọ xích rau xanh Green vegetable bug, Nezara 
viridula chùm trứng và con mới nở.

Bọ xích rau xanh Green vegetable bug, Nezara viridula.

Bọ xích rau xanh Green vegetable bug, 
Nezara viridula ấu trùng.
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Graptostethus servus (Họ Lygaeidae)

Cây chủ:  
Rau không phải là cây chủ cung cấp thức ăn 
cho bọ, tuy nhiên các đàn bọ có thể lan tràn 
trên rau cũng như nhiều loại cây trồng khác.

Mô tả:  
Trứng: Hình bầu dục và khi mới đẻ có màu 
trắng sáng bóng với một ánh vàng nhạt, khi 
chúng sẵn sàng để nở thì trở thành màu 
hồng nhạt màu. Kích thước: 1 mm chiều dài 
(thường ít thấy được).

Ấu trùng: Tương tự như con lớn nhưng nhỏ 
hơn và không có cánh (thường không nhìn 
thấy).

Con lớn: Màu đỏ da cam với những mảng 
màu đen và có một  mẩu chéo do các cánh 
gấp lại. Kích thước:  dài 7-10 mm.

Chu kỳ sống và sinh học:   
Trứng mất 14-21 ngày để nở, ấu trùng phát 
triển qua bốn hoặc năm giai đoạn  trong 
khoảng 30 ngày, con lớn sống trong khoảng 
80 ngày.

Bốn loài được ghi nhận ở Lãnh thổ Bắc Úc và 
các loài thường thấy nhất là Graptostethus 
Servus. Những con bọ này ăn vỏ hạt của 
một số cây công nghiệp, thực vật bản địa 
và cỏ dại. 

Thiệt hại:  
Bọ di chuyển trên hạt giống có thể dụm 
thành đàn với số lượng lớn trên hoa, trái 
cây và cành. Chúng thích hơi ẩm từ  nước 
tưới, sương hay mưa. Mặc dù bọ không ăn 
rau hoặc trái cây, chúng  thỉnh thoảng gây ra 
thiệt hại gián tiếp (dấu vết chích), có thể do 
việc hút nước ẩm trên trái cây, ngọn hoặc 
hoa.

Sự di chuyển của một đàn bọ lớn có thể lgây 

Bọ di chuyển trên hạt
Migrating seed bug

ra tì vết trên trái cây, hoa, chồi và có thể làm 
lá chết khô.

Theo dỏi và quản lý sâu bọ:
Để ý tìm bọ vào buổi sáng sớm. Các con 
bọ này hay tụ tập trong các trang trại trong 
mùa khô, bắt đầu từ đầu tháng Năm. Bầy 
bọ có thể ở lại trên cây trong 2-8 tuần hoặc 
lâu hơn.

Kẻ thù tự nhiên: 
Các sinh vật có thể ăn bọ này gồm con 
ngựa trời  (praying mantis) và nhện.    



SÂU BỌ
 

47

- Bọ/Rệp  

 Bọ di chuyển trên hạt Migrating seed bug, Graptostethus servus.

Bọ di chuyển trên hạt Migrating seed bugs, Graptostethus servus tập hợp trên một chồi non.
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Bọ Passionvine
Passionvine bug

Fabrictilis gonagra (Họ Coreidae) (tên trước 
đây là  Leptoglossus australis)

Cây chủ:  
Dưa leo/chuột, khổ qua, dưa rockmelon 
cũng như các cây họ bầu bí khác. Cây chủ 
khác gồm passionfruit (và các cây khác trong 
họ Passifloraceae) và cây loại có múi/chanh 
(và các loại cây khác trong họ Rutaceae). 

Mô tả:  
Trứng: Màu nâu nhạt, tròn và được đẻ thành 
hàng, lên đến 32 hàng.  Kích thước:.  dài 
1,6 mm.

Ấu trùng: Nhộng con có màu đỏ với gai dọc 
theo hai bên hông, hình dạng giống như con 
lớn nhưng không có cánh. Nhộng lớn hơn 
có những mảng màu vàng và đen. Giai đoạn 
nhộng cuối cùng có màu nâu sẫm đến đen.

Con lớn: Màu đen hoặc màu nâu sẫm với 
một vạch cong màu đỏ cam hoặc màu vàng 
phía sau đầu. Mặt dưới của cơ thể có nhiều 
điểm màu đỏ và các phân đoạn ăng-ten có 
màu đen và đỏ. Chân sau rộng và phẳng, 
nhiều gai. Kích thước:  dài 18-24 mm.

Chu kỳ sống và sinh học:
Trứng được đẻ trên tua cuốn và mất 6-10 
ngày mới nở. Sau khi nở các ấu trùng 
thường hợp thành đàn ra ngoài để ăn. 
Chúng phải qua năm giai đoạn phát triển và 
mất khoảng 52 ngày mới trưởng thành. Con 
lớn có thể sống đến 14 ngày.

Thiệt hại:  
Nhộng  và con bọ Passionvine lớn là loại hút 
nhựa. Ấu trùng ăn cây non  trong khi con  
lớn ăn trái đang phát triển và trái trưởng 
thành  và xâm nhập vào hạt.

Thân bị hư bắt đầu chuyển sang màu vàng 
nâu và héo. Thiệt hại cho hoa quả có thể 

dẫn đến những chổ hũng, lúm, chổ bị hư 
có màu từ xanh sang màu đỏ da cam. Thịt 
trái và hạt cũng có thể bị hư hỏng. Trái bị ăn 
nhiều có thể dẫn đến rạn nứt.

Theo dỏi và quản lý sâu bọ:
Theo dỏi hoa  và trái đang phát triển xem 
có bị  thiệt hại hay có bọ hay không. Bọ 
Passionvine thường  không được xem như 
là một dịch hại ở cây họ bầu bí mặc dù  khi 
bị nhiễm chúng có thể làm giảm chất lượng 
của trái hoặc làm không bán được.

Kẻ thù tự nhiên:  
Các con bọ sát thủ (assassin bugs)  ăn 
nhộng và trứng. Sinh vật săn mồi nói chung 
như nhện và bọ ngựa ăn nhộng con. Ong 
bắp cày trong họ Scelionidae  là ký sinh 
trùng trong trứng. Kiến cũng có thể ăn trứng.
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Bọ Passionvine Passionvine bug, Fabrictilis gonagra.

Chổ bị ăn hại trên dưa chuột.
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Riptortus serripes (Họ Alydidae)
(Cũng được gọi bọ đậu nâu lớn)

Cây chủ:
Đậu đủa.

Mô tả:
Trứng: Màu tím sẫm đến nâu, hình trứng với 
một mình phẳng và bụng tròn. Chúng được 
đẻ từng trứng đơn lẻ. Kích thước: 1,5 mm.

Ấu trùng: Nhộng có màu nâu với bụng màu 
xanh lá cây và trông giống kiến cây xanh/
kiến vàng.

Con lớn: Màu nâu sẫm, cơ thể thon dài với 
một sọc màu vàng sáng dọc theo mỗi bên 
và râu dài. Chúng có mình dẹp được giảm 
dần ở giữa với một xương lồi mỗi bên của 
ngực và chân sau mạnh, dài, có gai. Phía 
trên bụng có màu cam tươi, có thể được 
thấy khi con bọ bay. Kích thước: 14-18 mm.

Chu kỳ sống và sinh học:
Bọ hút đậu  thường đến cây họ đậu lúc cây 
có hoa và bắt đầu ăn và đẻ từng trứng một 
trong suốt mùa vụ. Nhộng đi qua năm giai 
đoạn tăng trưởng và đạt kích thước có thể 
làm hại đúng lúc hột đậu bắt đầu trưởng 
thành. Trứng mất khoảng 5-7 ngày để nở và 
ấu trùng hoàn toàn phát triển trong khoảng 
15 ngày. Có khoảng bốn thế hệ trong một 
năm.

Thiệt hại:  
Bọ hút đậu ăn bằng cách hút nhựa từ quả 
đậu. Thiệt hại do bọ được thấy khi trái đậu 
đủa có dấu thủng hoặc có điểm dơ, trái đậu 
trở nên méo mó và hạt khô.

Bọ hút đậu
Pod sucking bug

Theo dỏi và quản lý sâu bọ: 
Theo giỏi tốt nhất là hàng tuần và vào buổi 
sáng sớm. Tìm kiếm bọ hút đậu trên cây 
hoặc khi chúng bay ra khỏi cây. Điều quan 
trọng là bắt đầu theo dõi từ khi đậu ra hoa và 
khi trái đậu đang phát triển.   

Kẻ thù tự nhiên:  
Sinh vật ăn thịt của giai đoạn trứng và ấu 
trùng bao gồm nhện, kiến và bọ ăn thịt.
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Bọ hút đậu Pod sucking bug, Riptortus serripes, trên một trái đậu.

Bọ hút đậu Pod sucking bug, Riptortus serripes.

 - Bọ   
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Kẻ thù tự nhiên:  
Sinh vật vật ăn thịt nói chung bao gồm nhện, 
kiến và côn trùng ăn thịt. Trứng và ấu trùng 
dễ bị ăn thịt hơn. Trứng bọ cũng có thể bị 
ong bắp cày và ruồi tachinid gài ký sinh 
trùng vào.

Oncocoris spp. (Họ Pentatomidae)

Cây chủ:   
Cà, bắp ngọt, chanh quít và nhiều loại cây 
khác cũng như cây bản địa.  

Mô tả:  
Ấu trùng: Ấu trùng mới nở có màu đỏ và 
đen. Khi trưởng thành chúng trở thành màu 
nâu đốm  xám với đôi chân niềng và giống 
như con lớn, nhưng nhỏ hơn và không có 
cánh.

Con lớn: Màu nâu đến sẫm xám hoặc nâu 
đốm ở bề mặt trên và màu vàng-nâu bên 
dưới bụng. Kích thước: 7-10 mm.

Chu kỳ sống và sinh học:
Bọ  này  có chu kỳ sống tương tự như bọ 
xích rau xanh (xem trang 44). Các con bọ 
này tụ tập thành đàn lớn thường từ tháng 
Tám cho đến tháng Tư.

Thiệt hại:  
Bọ lá chắn là một dịch hại rau quả không 
quan trọng ở Lãnh thổ Bắc Úc. Chúng là 
những loại bọ hút nhựa, thích ăn những hạt 
đậu xanh, đậu đũa và đậu nành. Hạt bị hư 
bị biến dạng, bạc màu và nhăn nheo xung 
quanh khu vực có bọ. Thỉnh thoảng chúng 
cũng  tập trung thành đàn lớn ăn cây đậu 
mới mọc, cà tím, dưa leo, cam quýt và thực 
vật bản địa.

Theo dỏi và quản lý sâu bọ: 
Kiểm tra vụ mùa hai lần một tuần từ khi ra 
hoa đến thu hoạch. Con bọ có thể được 
nhìn thấy ở trên tàn cây vào sáng sớm.

Bọ chắn
Shield bug
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Bọ chắn Shield bugs, Oncocoris sp. đang ăn trên cây mè. 

Bọ chắn Shield bugs, Oncocoris sp.

 - Bọ   
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Maruca vitrata (Họ Pyralidae)

Cây chủ:  
Đậu đủa, đậu xanh và đậu lùn. Thỉnh thoảng 
cũng có trong đậu nành và đậu phộng.

Mô tả:  
Trứng: Trắng nhạt và phẳng.

Ấu trùng: Ấu trùng mình màu vàng kem, 
đầu màu nâu và đốm nâu kết hợp chạy dọc 
lưng. Ấu trùng trưởng thành dài tới 25 mm.

Con lớn: Bướm đêm (con ngài) có sải cánh 
dài 20-25 mm và một cơ thể mảnh mai. 
Cánh trước có màu nâu với một vài dấu mờ. 
Cánh sau màu trắng mờ với một dải nâu 
dọc theo lề. Khi đậu, con bướm ngài có một 
tư thế đặc trưng với mặt trước của thân thể 
đưa lên và cánh mở ra.

Chu kỳ sống và sinh học:
Trứng được đẻ trên các đọt, hoa và trái đậu. 
Hai ngày sau khi nở, ấu trùng đào vào hoa, 
thân cây và hạt đậu. Điểm vào thường nơi 
hoa và quả đụng nhau. Giai đoạn ấu trùng 
là 10-12 ngày. Khi trưởng thành ấu trùng 
rời khỏi kén và nhộng ở trong đất trong 5-8 
ngày. Con ngài lớn sống đến tám ngày.   

Thiệt hại:  
Thiệt hại gây ra ở hoa, thân và quả. Đôi 
khi hoa bị ăn trước khi trái đậu được hình 
thành. Một khi ấu trùng vào trái, chúng ăn 
hạt. Lỗ vào trong trái đậu thường bị lấp với 
cỏ và màng nhện.  Màng nhện sản xuất bởi 
ấu trùng cũng thấy nơi trái đậu hay hoa tiếp 
giáp với thân hay cuống.

Sâu trái đậu
Bean podborer

Theo dỏi và quản lý sâu bọ:   
Kiểm tra hoa và lá xem có  màng nhện hoặc 
ấu trùng không. Xét xem trái đậu có lỗ đâm 
và  được lấp lại với phân ấu trùng và màng 
nhện không. Bướm ngài đậu trong tàn lá kín 
ban ngày và ta có thể thấy chúng bay ra khỏi 
cây chủ khi bị động.

Kiểm soát với thuốc trừ sâu là khó vì ấu 
trùng được bảo vệ khi ăn trong hoa hoặc 
trong trái đậu. Vì vậy, thuốc trừ sâu có hiệu 
quả hơn  khi được phun xịt trước khi ấu 
trùng vào trong trái.

Kẻ thù tự nhiên:  
Ong bắp cày ký sinh, ruồi ký sinh, ong vò vẻ  
ăn thịt, nhện và kiến.



SÂU BỌ

55

 - Sâu   

Sâu trái đậu Bean podborer, Maruca vitrata 
larva đang ăn trong trái đậu.

Sâu trái đậu Bean podborer, Maruca vitrata đang ăn trên cây đậu và trái đậu với mạng                                            
nhện và phân của chúng.

Sâu trái đậu Bean podborer, Maruca vitrata.
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Sâu chùm
Cluster caterpillar

Spodoptera litura (Họ Noctuidae)

Cây chủ: 
Bông cải Broccoli,  bắp cải, bắp, khoai môn, 
cà chua, bắp ngọt và nhiều loại rau và cây 
trồng công nghiệp khác.

Mô tả:  
Trứng: Trứng đẻ thành cụm lên đến 300 
trứng và có phủ một lớp giống như màng 
lông/vải thưa màu nâu nhạt.

Ấu trùng: Cụm ấu trùng quần tụ với nhau, 
có mình màu xanh lá cây mờ với một ngực 
và đầu đen. Ấu trùng nửa phát triển có màu 
khác nhau và có một mản màu đỏ và vàng 
với các đường màu xanh lá cây và các điểm 
màu đen chạy dọc theo mỗi bên của cơ thể. 
Có một miếng đen trên ‘bướu’ phía sau đầu. 
Ấu trùng trưởng thành có màu nâu với ba 
hàng màu vàng/cam nhạt mỏng chạy dọc 
theo chiều dài của cơ thể. Dọc theo mỗi bên 
có một hàng chấm đen phía sau. Giai đoạn 
ấu trùng cuối cùng có màu đen hơn. Kích 
thước: 50 mm (hoặc dài hơn).

Con lớn: Bướm đêm có cánh trước màu 
trắng với các dấu màu nâu và màu kem. 
Các cánh sau hơi mờ với một cạnh màu 
nâu. Kích thước: Sải cánh dài 35-40 mm.

Chu kỳ sống và sinh học: 
Cụm trứng thường được đẻ ở mặt dưới của 
lá. Trứng nở trong vòng 3-4 ngày. Ấu trùng 
trải qua sáu giai đoạn ấu trùng và trưởng 
thành trong khoảng 2-3 tuần, sau đó chúng 
di chuyển ra khỏi  cây và hóa nhộng  trong 
đất trong khoảng 10 ngày.

Thiệt hại:
Sau khi nở, ấu trùng nhai ăn bề mặt của lá, 
tạo ra một “hiệu ứng cửa sổ” (nhìn xuyên 
qua) lá với một lớp lá bên trên còn nguyên. 
Ấu trùng lớn hơn sẽ di chuyển ra khắp cây 
và nhai thành các lỗ trên lá. 

Ấu trùng cũng sẽ ăn thân cây, hoa và quả 
đang phát triển. Cây con cũng có thể bị cắn 
đứt ngang trên mặt đất.

Theo dỏi và quản lý sâu bọ:
Điều quan trọng là bắt đầu theo dõi ngay 
trước khi ra hoa và tiếp sau đó. Giai đoạn 
nguy cơ cao là khi có hoa và quả đang phát 
triển. Kiểm tra các cây xem có các chùm 
trứng hay không. 

Sâu chùm được trị bằng hầu hết các 
thuốc trừ sâu nhằm vào loại Helicoverpa, 
nhưng chúng không được trị được bởi 
nucleopolyhedrovirus (NPV) và rất khó trị 
với vi khuẩn Bacillus thuringiensis trừ khi 
chúng còn rất nhỏ hoặc mới nở từ trứng.

Kẻ thù tự nhiên:  
Bọ săn mồi ăn thịt trứng và ấu trùng. Sinh 
vật ăn thịt khác như kiến, con lacewigs tấn 
công các ấu trùng chưa trưởng thành. 

Ong bắp cày ký sinh tấn công trứng, ấu 
trùng và nhộng. ruồi ký sinh (Tachinidae) tấn 
công ấu trùng.
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Sâu chum Cluster caterpillar, Spodoptera litura, 
đang ăn trái ớt chuông.

Ấu trùng sâu chum Cluster caterpillar, 
Spodoptera litura, đang ăn trong một trái 
ớt tây.

Thiệt hại do sâu chum Cluster caterpillar, 
Spodoptera litura trên trái cà.

Con ngài cuả sâu chum Cluster caterpillar, 
Spodoptera litura.



Hướng Dẫn  Bảo Vệ Thực Vật  Cho Rau Quả Ở Miền Bắc Úc 58

Sâu bắp
Corn earworm and native budworm

Sâu bắp earworm, Helicoverpa armigera 
(Họ Noctuidae)

Sâu budworm bản địa, Helicoverpa 
punctigera (Họ Noctuidae)

Cây chủ:
Cả hai loài đều tạp ăn.

Sâu earworm:  Bắp cải,  cà chua, bắp, bí, bí 
zucchini và nhiều loại  rau cây trái khác, loại 
cây đơn tử và song tử diệp.

Sâu budworm: Cà chua, cây công nghiệp và 
nhiều cây trồng, cây bản địa, đơn và song 
tử diệp. 

Mô tả:
Trứng: Tròn, có gân và màu ngọc trắng khi 
lần mới đẻ, chuyển ra màu nâu nhạt khi 
chúng lớn và cuối cùng là màu đen ngay 
trước khi nở. Kích thước: đường kính  0,5 
mm 

Ấu trùng: Ấu trùng mới nở có lông, màu kem 
và đầu màu nâu sẫm. Ấu trùng lớn  khác 
nhau về màu sắc, chúng thường là màu 
xanh lá cây, hồng, nâu nhạt hoặc màu nâu 
sẫm với những vết. Chúng có lông thưa trên 
mình. Để phân biệt các loài khác nhau, kiểm 
tra ấu trùng trưởng thành về màu sắc của 
lông phía sau đầu và màu sắc của chân. 
Sâu bắp earworm có lông cứng màu nhạt 
với đôi chân màu đen và sâu budworm bản 
địa có lông cứng màu đen với  chân màu 
nhạt. Kích thước: Khoảng 40 mm chiều dài 
khi trưởng thành.

Con lớn:  Cả hai loài này có cánh màu nâu 
nhạt với các đốm màu nâu sẫm và cánh sau 
có một băng rộng màu nâu sẫm xung quanh 
mép. Trên cánh sau của sâu earworm,  băng 
này có dấu nhạt trong khi ở sâu budworm  
cái băng cùng một màu nâu sẫm. Kích 
thước: Sải cánh dài đến 41 mm.

Chu kỳ sống và sinh học:  
Trứng được đẻ đơn lẻ hoặc theo nhóm 2-3 
trứng trên lá, hoa, trái và ngọn non. Trứng 
thường nở trong vòng 1-2 ngày. Ở vùng  
bắc Bắc Úc, ấu trùng mất khoảng 10-14 
ngày để lớn và trải qua năm hoặc sáu giai 
đoạn. Khi trưởng thành, ấu trùng chui vào 
đất và thành nhộng. Nhộng mất khoảng 10 
ngày mới lớn. Con lớn sống đến 10 ngày và 
con cái có thể sản xuất khoảng 1.000 trứng 
trong suốt cuộc đời nó.

Thiệt hại:  
Ấu trùng ăn bằng cách nhai lá, hoa và  trái 
đang lớn. Thiệt hại cho cây trồng đặc biệt 
là hoa và trái đậu có thể trầm trọng và làm 
giảm năng suất.

Theo dỏi và quản lý sâu bọ:  
Theo dỏi cây trồng mỗi tuần một lần trong 
thời gian đầu mới trồng và sau đó hai lần một 
tuần từ khi có bông đến khi thu hoạch. Kiểm 
tra ngọn non và hoa xem có trứng hoặc ấu 
trùng hay không.  Nếu sự thiệt hại cho cây là 
nhỏ  thì có thể chấp nhận được nhưng nếu 
bông và trái cây đang phát triển bị ăn hại thì 
việc kiểm soát cần phải được xem xét.

Sâu bắp earworm luôn có liên hệ với cây 
trồng nông nghiệp và do đó đã qua nhiều 
lần tiếp xúc với thuốc trừ sâu (và đã phát 
triển khả năng kháng thuốc). Đối với sâu 
budworm bản địa, hình như chúng  không 
có sức đề kháng với thuốc trừ sâu. Do đó, 
điều quan trọng là phải xác định loại sâu nào 
trên cây trồng.

Vì  nhộng được tìm thấy trong độ sâu 10 cm 
đầu của đất, cày đất trong vùng đất này nói 
chung sẽ tiêu hủy các con nhộng.

Thuốc trừ sâu sinh hóa như 
nucleopolyhedrovirus (NPV) và vi khuẩn 
Bacillus thuringiensis có thể hữu ích trong 
việc kiểm soát sâu này.



Sâu bắp earworm Corn earworm, Helicoverpa armigera, đang ăn trên trái bắp ngọt.

Sâu budworm bản địa Native budworm, 
Helicoverpa punctigera, không có đốm nhạt trên 
băng màu nâu ở cánh sau.
 

Sâu bắp earworm Corn earworm, Helicoverpa 
armigera, với đốm nhạt trên băng màu nâu ở 
cánh sau.
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Kẻ thù tự nhiên:
Sâu săn mồi chẳng hạn như bọ ăn thịt 
có gai, bọ mắt lớn  và bọ sát thủ tấn công 
trứng và ấu trùng. Sinh vật ăn thịt khác 
tấn công nhộng chưa trưởng thành và 
ấu trùng gồm kiến  và con bọ lacewing. 

Ong bắp cày ký sinh tấn công trứng, 
ấu trùng và nhộng. Ruồi ký sinh 
(Tachinidae) tấn công ấu trùng.
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Sâu bướm dưa
Cucumber moth

Diaphania indica  (Họ Pyralidae)

Cây chủ:  
Dưa leo, dưa rockmelon, dưa hấu, bí 
zucchini và khổ qua.

Mô tả:  
Eggs: The eggs are creamy white in colour. 
Size: 1-2 mm long.

Ấu trùng: Ấu trùng màu xanh nhạt đến đậm 
với một sọc trắng chạy dọc theo hai bên của 
cơ thể. Kích thước: lên đến 15 mm.

Con lớn: Sâu bướm có màu trắng với một 
băng  màu nâu sẫm quanh rìa cánh. Bụng 
có một dải màu nâu sẫm và ở mũi có một 
chùm lông màu nâu, chùm lông này dài hơn 
trên con cái.  Kích thước: Sải cánh 20-25 
mm.

Chu kỳ sống và sinh học:
Con cái đẻ trứng ở mặt dưới của lá và thân 
cây mềm. Trứng mất 1-7 ngày để nở. Ấu 
trùng cần khoảng ba tuần để trưởng thành 
và sau đó thành nhộng. Nhộng thường 
được tìm thấy trong đất, dưới trái hoặc cây 
lá chết và đôi khi trong một mạng tơ trong lá. 
Giai đoạn nhộng mất khoảng hai tuần. Con 
lớn sống đến 1-2 tuần và chúng hoạt động 
mạnh nhất vào ban đêm.

Thiệt hại:  
Mặc dù ấu trùng ăn lá và thân cây, lá non 
và đọt non  lại được chúng ưa thích hơn. 
Đôi khi ấu trùng ăn bông hoa. Nhiều phần 
của cây lớn có thể bị phá hại và  nhiều phần 
của lá có thể bị kết nối lại với tơ và phân 
ấu trùng. Ấu trùng sẽ tấn công trái đang lớn  
nhất là nếu trái có tiếp xúc với mặt đất. Thiệt 
hại thể hiện qua các lỗ nông ở mặt của trái 
và đôi khi ấu trùng trưởng thành sẽ biến 
thành nhộng trong các lỗ này.

Thiệt hại do sâu ăn làm trái cây giảm chất 
lượng hoặc các cây trồng có thể không bán 
được.

Theo dỏi và quản lý sâu bọ:
Cây trồng phải được kiểm tra hai lần một 
tuần để tìm ấu trùng  ở mặt dưới của lá, thân 
cây mềm, ngọn non và trái đang lớn.

Nếu phun thuốc trừ sâu là cần thiết, 
thuốc sâu loại biopesticide như Bacillus 
thuringiensis nên được sử dụng như một 
lựa chọn ưu tiên vì nó không ảnh hưởng 
đến các sinh vật có lợi (beneficials). Sản 
phẩm này chỉ hiệu quả nếu áp dụng khi ấu 
trùng mới hiện ra. Cần phải phun thuốc rất 
kỹ lưỡng, không sót chổ nào.

Kẻ thù tự nhiên:  
Bọ ăn thịt tấn công  trứng và ấu trùng. Kiến 
và ấu trùng con bọ lacewing cũng có thể hỗ 
trợ trong việc kiểm soát các ấu trùng.



Con ngài của sâu bướm dưa Cucumber moth, Diaphania indica.

Sâu bướm dưa Cucumber moth, Diaphania indica sâu con đang ăn trái khổ qua.
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Sâu cải diamondback
Diamondback moth

Plutella xylostella (Họ Yponomeutidae)

Cây chủ:   
Cải ngọt Buk choy,cải bắp và các loại rau 
họ cải khác.

Mô tả:   
Trứng:  màu vàng nhạt, dẹt và hình bầu dục. 
Kích thước: 0,5 mm. 

Ấu trùng: Ấu trùng có màu xanh nhạt hoặc 
xám xanh, đầu đen và một sọc màu xanh 
đậm chạy dài theo thân mình. Kích thước:  
dài đến 12 mm.

Con lớn: Xám nâu với một mảng hình kim 
cương màu trắng dọc theo phía sau nơi hai 
cánh gíáp nhau  (nhìn lúc con ngài đang 
đậu). Kích thước: dài 10-12 mm.

Chu kỳ sống và sinh học:
Trứng được đẻ hoặc từng cụm hai hoặc ba, 
hoặc đơn lẻ trên lá và thân. Hơn 150 trứng 
có thể được đẻ bởi một con bướm ngài cái 
trong suốt đời nó. Có bốn giai đoạn ấu trùng, 
hai giai đoạn đầu ở trong ‘đường hầm/mỏ 
lá’  bên trong lá. Khi còn ăn trong ‘mỏ lá’, ấu 
trùng con được bảo vệ khỏi kẻ thù tự nhiên 
và một số thuốc trừ sâu. Khi trưởng thành 
chúng ăn bên dưới của lá. Khi bị động,  ấu 
trùng sẽ luồn lách ngược lại, đôi khi thả mình 
rơi khỏi lá, và khi rơi,  nó tiết ra một sợi tơ mà 
từ đó nó treo mình lơ lửng. 

Ấu trùng ưa điều kiện ấm và khô. Trong mùa 
mưa, tỷ lệ tử vong  sẽ cao hơn vì  ấu trùng 
bị nước rửa đi cũng như bị ảnh hưởng bởi 
các bệnh liên quan đến mưa hoặc thời tiết 
ẩm ướt.

Khi trưởng thành, ấu trùng  hóa thành nhộng 
trong một cái kén màu xanh lá cây mà cuối 
cùng chuyển sang màu nâu và được bao 
quanh bởi ren tơ trắng. Thời gian từ trứng 
đến trưởng thành thường mất 14-21 ngày. 

Con lớn có khả năng di chuyển và phân tán 
trên một khoảng cách dài.

Thiệt hại:  
Ấu trùng ăn lá, thân, hoa và trái. Thiệt hại 
được nhìn thấy qua các lỗ hổng trong lá rau, 
hoặc  lá với ‘cửa sổ’ (‘nhìn xuyên qua “ và 
lớp lá bên trên còn nguyên vẹn)  qua đó ấu 
trùng đã vào ‘đường hầm’ trong lá. Khi bị 
nhiễm sâu nặng, lá có thể chỉ còn là những 
bộ xương.

Theo dỏi và quản lý sâu bọ:
Kiểm tra hai mặt trên và dưới của lá non và 
các đọt xem có ấu trùng, phân ấu trùng và 
dấu tích thiệt hại. Con lớn thường không 
được thấy vì chúng là loài ăn đêm.

Bướm diamondback đã phát triển đề 
kháng với nhiều loại thuốc trừ sâu bao gồm 
pyrethroid nhân tạo  và organophosphates. 
Nghiên cứu tại các tiểu bang khác cho thấy  
rằng thuốc trừ sâu sinh hóa như vi khuẩn 
Bacillus thuringiensis và spinosad có thể hỗ 
trợ vào việc kiểm soát chúng.

Kẻ thù tự nhiên:  
Kẻ thù tự nhiên gồm ong bắp cày đẻ trứng 
ký sinh vào ấu trùng hoặc nhộng (ký sinh 
trứng đã được ghi nhận  tại các tiểu bang). 
Âu trùng bọ Lacewing , các bọ ăn thịt và 
nhện ăn trứng, ấu trùng và nhộng. Trong 
thời tiết ấm áp và có mưa và độ ẩm cao, ấu 
trùng thường bị ảnh hưởng bởi bệnh nấm 
và trở thành chậm di chuyển, chuyển sang 
màu vàng và chết.
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Sâu ăn hại lá cải ngọt buk choy.

Sâu con ngài Diamondback moth, Plutella 
xylostella.

Ấu trùng Diamondback moth, Plutella xylostella.

Sâu cải diamondback moth, Plutella xylostella.
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Sceliodes cordalis (Họ Pyralidae)

Cây chủ:  
Cà tím là cây chủ mà chúng ưa thích mặc dù 
cà chua và ớt đôi khi cũng bị tấn công. Cà họ 
cỏ dại Solanaceous  cũng có thể là cây chủ.

Mô tả: 
Trứng: Hình bầu dục và màu kem trắng với 
một vệt phẳng chạy dọc theo chiều dài. Khi 
trưởng thành chúng chuyển sang màu đỏ.

Ấu trùng: Ấu trùng mới nở có đầu màu nâu 
và gần như mờ đục rồi thành màu kem trong 
quá trình chúng phát triển. Ấu trùng phát 
triển đầy đủ có màu hồng, đầu màu nâu. 

Con lớn:  Bướm ngài có cánh  trắng nâu. 
Vành của cánh trước có màu nâu đậm với 
vách màu đen ở cánh sau và một vài dấu 
màu nâu. Bướm đêm có dáng  bụng vểnh 
lên một cách đặc biệt. 

Kích thước: Sải cánh lên đến 27 mm.

Chu kỳ sống và sinh học:
Bướm ngài cái đẻ một hoặc hai quả trứng 
trên mỗi trái, trên đài hoa và có thể đẻ tới 100 
trứng mỗi đêm. Ấu trùng nở trong khoảng 
ba ngày và ‘đào hầm’ vào trái. Ấu trùng phát 
triển mất khoảng 10 ngày và thành nhộng 
trong vòng bảy ngày ở 30° C. Chu kỳ sống 
hoàn tất trong  khoảng ba tuần. Ở nhiệt độ 
ấm áp, những con sâu cà hoạt động quanh 
năm.  

Thiệt hại:
Một khi ấu trùng mới nở ‘đào hầm’  vào trong 
trái chúng ăn bên trong quả làm thành  một 
mạng lưới đường hầm với đầy phân của 
chúng. 

Các lỗ do sâu ăn trên da trái cây làm cho 
trái không bán được. Nếu ấu trùng vẫn còn 
trong trái cây vào thời điểm thu hoạch, trái 

Sâu cà
Eggfruit caterpillar

cây có thể được hái và chế biến đem bán 
mà không  phát hiện có thiệt hại cho đến khi 
ấu trùng xuất hiện hoặc khi trái cây được cắt 
ra.

Ấu trùng cũng có thể ăn thành ‘đường hầm’ 
vào thân cây  làm cây héo đi. Ấu trùng bên 
trong trái tiếp tục ăn cho đến khi chúng 
trưởng thành và chui ra khỏi trái để thành 
nhộng trong một cái kén tơ  trắng. 

Các lỗ do sâu ăn trên da trái cây làm cho 
trái không bán được. Nếu ấu trùng vẫn còn 
trong trái cây vào thời điểm thu hoạch, trái  
có thể được hái, đóng hói và đem bán mà 
không  phát hiện có thiệt hại cho đến khi ấu 
trùng xuất hiện hoặc khi trái cây được cắt ra.

Theo dỏi và quản lý sâu bọ:
Việc theo dỏi sâu phải được thực hiện đều 
đặn. Thời gian hiệu quả nhất để kiểm soát 
sự phá hoại là giai đoạn ngay sau khi trứng 
nở và trước khi ấu trùng đào hầm vào trái  
hoặc thân cây. Sâu cà rất khó kiểm soát 
một khi chúng đã vào ‘đường hầm’ trong trái 
hoặc cành, khi đó thuốc sát trùng sẽ không 
giết được chúng. Để ý tìm trứng và ấu trùng 
sâu  trên trái và xung quanh đài hoa.

Nên làm vệ sinh trang trại tốt và việc hủy bỏ 
các tàn dư thực vật cũ vào cuối vụ mùa sẽ 
giúp giảm mức độ sâu phá hoại trong trang 
trại.

Kẻ thù tự nhiên:  
Ong bắp cày Trichogrammatid đẻ ký sinh 
trùng vào trứng bướm.
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Thiệt hại do sâu trên một trái cà.

Con ngài lớn của sâu cà Eggfruit caterpillar, 
Sceliodes cordalis.

Sâu cà  Eggfruit caterpillar, Sceliodes cordalis 
larva.
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Ophiomyia phaseoli (Họ Agromyzidae)

Cây chủ:  
Đậu đủa, đậu tây, đậu tròn, đậu phẳng, đậu 
nành và các loại đậu khác.

Mô tả: 
Trứng: Hình bầu dục và màu kem. Kích 
thước: Khoảng 1 mm. 

Ấu trùng:   Có màu kem. Kích thước: Lên 
đến 3 mm.

Con lớn: Cơ thể màu đen bóng với đôi cánh 
trong. Kích thước: Lên đến 3 mm.

Chu kỳ sống và sinh học:
Ruồi cái đẻ trứng đơn lẻ vào bề mặt trên cây 
con và lá non của cây. Sau khoảng hai ngày, 
trứng nở thành ấu trùng và chúng bắt đầu 
ăn các thân cây trong một tuần trước khi hóa 
thành nhộng trong phần dưới của thân cây 
trong một tuần nửa.

Toàn bộ chu kỳ đời sống mất 2-3 tuần. Con 
cái có thể đẻ 100-300 trứng trong suốt cuộc 
đời nó.

Thiệt hại:
Ruồi đậu là sâu bệnh nghiêm trọng nhất cho 
đậu đủa trong Lãnh thổ Bắc Úc trong mùa 
khô. Dấu hiệu nơi có trứng ruồi đẻ là một vết  
đâm màu trắng hoặc vàng trên mặt lá. Sau 
khi nở, ấu trùng đào đường hầm vào mô lá 
xuyên qua cuống lá và sau đó vào thân cây. 
Cây đậu con bị tấn công trong mười ngày 
đầu sau khi nảy mầm thường bị héo hai lá 
đầu tiên và chết do ấu trùng phá hủy các 
mô thân nội bộ của cây. Trong các cây lớn 
hơn,  ấu trùng đào đường hầm vào lá, thân 
cây và ăn các tế bào bên trong cây. Thiệt hại 
cho cây đậu lớn hơn là bị héo, vàng và còi 
cọc. Cây bị sâu trở nên dày ra, nứt và có các 
vết sẹo màu nâu. Các cây lớn có thể sống 
nhưng các nhánh sẽ dễ dàng rụng ra.

Ruồi đậu
Bean fly

Theo dỏi và quản lý sâu bọ:
Theo dỏi cây trồng hai lần một tuần. Kiểm 
tra xem lá có những đốm vàng nhỏ do trứng 
ruồi đẻ  hoặc các lổ sâu ăn thủng. Cũng để ý 
kiếm các đường hầm ấu trùng ở trên cuống 
lá và trong thân cây, các chổ đó thường bị 
sưng và nứt. Thời gian kiểm soát quan trọng 
là tuần lể sau khi hạt đậu nảy mầm. Cần xịt 
thuốc sâu nếu thấy có hơn một đường hầm 
của ấu trùng trên một cây. Luân canh cây 
trồng bằng cách trồng xen giữa các cây 
không phải đậu sẽ làm giảm mức (dân số) 
ruồi đậu. Thuốc trừ sâu nội hấp (systemic 
pesticides) sẽ giúp vào việc kiểm soát ruồi 
(tốt hơn).

Kẻ thù tự nhiên:  
Sáu loài ong bắp cày  ký sinh đã được lai 
giống nhằm diệt ấu trùng/nhộng ruồi của 
cây đậu đủa  trong khu vực Darwin.
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Cuống lá và thân cây bị nứt và dày với sẹo nâu.

Ruồi đậu Bean fly, Ophiomyia phaseoli.Ruồi đậu Bean fly, Ophiomyia phaseoli trên 
lá với dấu vết màu vàng đâm thủng do đẻ 
trứng.
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Bactrocera sp. nr. cucumis (Họ Tephritidae)

Cây chủ:  
Trái bị hư, chín/già hoặc quá chín như mướp 
khía, dưa leo và cà chua.

Mô tả:
Trứng: màu kem nhạt  và thân kéo dài. Kích 
thước: Khoảng 1 mm.

Âu trùng: Ấu trùng là giòi màu trắng hoặc 
kem với một bộ phận miệng ăn giống như 
răng màu đẹn  Kích thước: Lên đến 7 mm 
chiều dài khi trưởng thành.

Con lớn: Vàng nâu với những mảng màu 
vàng trên mỗi bên của ngực với một vạch 
sọc ở giữa ngực và lưng hẹp. Kích thước: 
Khoảng 8 mm.

Chu kỳ sống và sinh học:
Con ruồi cái ‘chọc’ (đâm) trái cây chín hoặc 
bị hư với bộ phận đẻ trứng (ovipositor) 
và đẻ một cụm trứng dưới vỏ của trái. Ở 
Queensland, một loài ruồi có liên hệ gần, 
Bactrocera Cucumis đẻ trứng vào cuống  
xanh nhiều thịt của trái một số cây họ bầu bí. 
Trứng nở trong vòng 1-2 ngày và ấu trùng 
ăn trái cây và mất 6-8 ngày để trưởng thành. 
Khi trưởng thành, ấu trùng ‘chui’ ra khỏi trái 
và hóa nhộng trong đất. Sau 10-12 ngày 
trong giai đoạn nhộng, ruồi lớn xuất hiện. 

Thiệt hại:
Thiệt hại đôi khi được nhận ra qua các dấu 
ruồi chích/đâm  vào trái quá chín hoặc bị 
hư (nhưng chưa thối). Ấu trùng đào đường 
hầm vào trái cây và ăn trái và đem vi khuẩn  
vào làm trái bị hư thối.

Ruồi dưa leo
Cucumber fly

Theo dỏi và quản lý sâu bọ:
Kiểm tra xem trái dưa leo có dấu bị ruồi 
chích hay không. Nếu cà chua bị ‘chích’ thì 
đó là do ruồi trái cây Queensland vì ruồi dưa 
leo ít khi chích cà chua. Ở Bắc Úc, các nơi 
trồng dưa leo thương mại ít khi nào bị ruồi 
dưa tấn công, tuy nhiên,  các loại dưa, bầu 
bí trồng ở vườn sau nhà hay cà chua chín 
hay quá chín thì hay bị ruồi dưa chuột  tân 
công. 

Để giảm dân số ruồi, việc thực hành vệ sinh 
trang trại tốt bằng cách hủy bỏ trái  rụng 
dưới đất và không để trái chín hoặc quá 
chín  ở trên cây vì điều này sẽ cho phép ruồi 
phát triển và tăng dân số của chúng trong 
nông trại. 

Tham khảo các điều kiện về Chứng nhận 
Bảo đảm Xuyên Tiểu bang  -  Interstate 
Certification Assurance (ICA) của Bộ để 
được tư vấn về quản lý sâu bệnh.

Kẻ thù Tự nhiên:
Mặc dù ong bắp cày ký sinh họ parasitoid 
opiine (gia đình Braconidae) được biết là 
có tấn công  con giòi của ruồi Queensland, 
những con ong bắp cày này tỏ ra không có 
hiệu quả về ký sinh đối với ruồi  dưa chuột.

Thông tin thêm về tình 
hình sâu bọ:  
Mặc dù loài ruồi này có hình dạng tương tự 
như con ruồi Bactrocera Cucumis được tìm 
thấy ở Queensland và New South Wales, và 
là một loại sâu hại chính của các cây họ bầu 
bí và đu đủ, loài ruồi dưa địa phương không 
phải là một sâu dịch nghiêm trọng.
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Nhiều vòi trong dưa chuột nhiễm ruồi dưa trong phòng thí nghiệm.

Ruồi dưa leo Cucumber fly, Bactrocera sp. nr. cucumis con cái và con đực đang giao phối.
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Bactrocera tryoni (Họ Tephritidae)

Cây chủ:
Cà chua, ớt chuông, ớt  cay và nhiều loại rau 
cây trái công nghiệp và cây bản địa khác.

Mô tả:
Trứng: từ màu kem đến màu  trắng và có 
dạng kéo dài. Kích thước: Khoảng 1 mm.

Ấu trùng: giòi màu trắng hoặc màu kem với 
phần miệng ăn màu đen giống như  răng. 
Kích thước: lên đến 8 mm. 

Con lớn: Ruồi có màu đỏ nâu hoặc màu 
vàng-nâu với những mảng màu vàng trên 
mỗi bên của ngực và một eo hẹp. Chúng 
có các cánh trong với hai dải đen làm giống 
hình dạng chử “V”. Ruồi cái có một bộ phận 
đẻ trứng ở cuối bụng phía sau làm nó có vẻ 
giống “ong bắp cày”. Kích thước:  dài 9-10 
mm.

Chu kỳ sống và sinh học:
Con ruồi cái đẻ từng cụm 6-10 trứng dưới 
da của trái. Ấu trùng nở trong vòng 1-2 ngày 
và bắt đầu ăn trái và mất 6-8 ngày để trưởng 
thành. Khi trưởng thành, ấu trùng ‘chui’ ra 
khỏi trái cây và hóa thành nhộng trong đất. 
Sau 10-12 ngày thì nhộng thành ruồi.

Thiệt hại:
Ruồi cái chưa trưởng thành sẽ xâm nhập cà 
chua còn xanh hoặc chín, tuy nhiên, ớt và 
ớt chuông thường bị ‘chích’ khi trái bắt đầu 
chín. Dấu vết chích/đâm trên trái nơi con 
ruồi cái đẻ trứng hiện ra như một dấu kim 
chích mà đôi khi vùng xung quanh bị mềm 
hay bị trầy.  Trong khi giòi ấu trùng ăn, chúng 
làm hầm trong trái và làm hư thối trái.  

Ruồi trái cây Queensland 
Queensland fruit fly

Theo dỏi và quản lý sâu bọ:
Kiểm tra xem trái cây có dấu bị ruồi chích 
hay không, ruồi cái trưởng thành có thể 
được nhìn thấy trên các trái chín. Nếu cà 
chua bi ‘chích’  thì thiệt hại này rất có thể gây 
ra bởi ruồi trái cây Queensland, mặc dù ruồi 
dưa chuột thỉnh thoảng cũng chích cà chua.

Tham khảo các điều kiện về Chứng nhận 
Bảo đảm Xuyên Tiểu bang  -  Interstate 
Certification Assurance (ICA) của Bộ để 
được tư vấn về quản lý sâu bệnh.

Kẻ thù tự nhiên:
Ong bắp cày ký sinh parasitoid opiine (gia 
đình Braconidae), được biết có  tấn công 
ấu trùng/giòi của ruồi Queensland trong trái 
cây.



Con ruồi cái trái cây Queensland fruit fly, 
Bactrocera tryoni.
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Dấu chích từ trứng đẻ trên quả cà chua.

Giòi của ruồi trái cây Queensland fruit fly, 
Bactrocera tryoni.
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Rệp bản rộng
Broad mite

Polyphagotarsonemus latus
(Họ Tarsonemidae)

Cây chủ:
Cà tím, ớt chuông, cà chua, ớt cay, silverbeet 
và một loạt các loại rau khác. Các cây chủ 
khác bao gồm các cây cảnh.     

Mô tả:
Trứng: Hình bầu dục, thân kéo dài với một 
mặt dưới bằng, trong mờ và được phủ một 
mẫu đốm có những nốt sần màu trắng. Kích 
thước: dài không quá  0,1 mm.

Ấ trùng: Tương tự như con ruồi lớn nhưng 
nhỏ hơn, màu hơi vàng cho dến trong suốt. 
Kích thước: dài lên đến 0,2-0,3 mm khi 
trưởng thành.

Con lớn: Con rệp cái có màu trong suốt đến 
màu nâu nhạt và dạng hình bầu dục. Rệp 
đực có thân rộng và ngắn, giảm dần vào 
cuối phía sau và có chân dài. Kích thước: 
Rệp cái dài 0.2-0.3mm trong khi con đực thì 
nhỏ hơn nhiều.

Chu kỳ sống và sinh học:
Rệp cái đẻ đến năm trứng mỗi ngày trên 
mặt dưới của lá non và có thể đẻ lên đến 
75 trứng trong suốt cuộc đời nó. Ấu trùng 
nở sau 2-3 ngày và bắt đầu ăn. Ấu trùng di 
chuyển chậm và phát triển vào trạng thái 
kén/nhộng (không ăn và không hoạt động). 
Ấu trùng cái trong tình trạng bất động trở 
nên ‘hấp dẫn’ đối với con đực và con đực sẽ 
mang các con ấu trùng cái tới lá mới để phối 
hợp sau này. Rệp bản rộng chỉ mất 4-5 ngày 
để hoàn thành một thế hệ trong mùa khô. 
Con lớn có thể sống đến 13 ngày.

Thiệt hại:
Rệp bản rộng thường được tìm thấy ở đọt 
bên dưới của lá non, dưới đài hoa và trái.

Một số nhỏ các con rệp có thể làm ra các 
thiệt hại thấy rõ như là lá bị dày ra, lá có 
màu đồng thau/xám và bị quăn. Các lá mới 
ra trên chồi non có thể trở bị xuắn lại, có 
thể chết và rụng. Trong trường hợp nhiễm 
nặng, toàn bộ các cây có thể chết.

Theo dỏi và quản lý sâu bọ:
Phát hiện sớm là cần thiết cho việc quản lý 
hiệu quả rệp. Điều quan trọng là phải theo 
dỏi chặt chẽ  cây mới mọc hàng tuần. Tìm 
xem có rệp và trứng ở mặt dưới của chóp lá 
non và trong hoa. Những con rệp cũng có 
thể được nhìn thấy ở các khe/rảnh và các 
nụ. Tránh đem cây cỏ nào có rệp vào nông 
trại của mình. Sử dụng cây giống đã được 
trồng cách xa khu vực bị nhiểm rệp. 

Hầu hết các hóa chất có đăng ký không giết 
được trứng ruồi hoặc có đủ  khả năng còn 
lại đủ để tiêu diệt ấu trùng đã nở. Cách kiểm 
soát hửu hiệu nhất là dùng kẻ thù tự nhiên 
và  rệp ăn thịt rệp khác. 

Kẻ thù tự nhiên:
Ấu trùng của con bọ giống chuồng chuồng 
Lacewing, các sinh vật/rệp ăn thịt khác có 
thể mua trên thị trường như Neoseiulus 
cucumeris.  
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Có các vết màu đồng và các vết sẹo trên trái cà tím non.

Rệp bản rộng Broad mites, Polyphagotarsonemus 
latus, con lớn và trứng adults.

Rệp bản rộng Broad mites, 
Polyphagotarsonemus latus Trên cây cà tròn 
Thái.
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Rệp nhện giả
False spider mites

Brevipalpus phoenicus and B. californicus
(Họ Tenuipalpidae)

Cây chủ:
Cà tím, cà chua, mướp hương, bí đỏ, đậu 
đủa và một loạt các loại rau khác, cây ăn 
quả, cây trồng khác và cây cảnh.

Mô tả:
Trứng: Trứng có hình bầu dục và màu da 
cam đến màu đỏ chói. Kích thước: dài 0,1 
mm.

Ấu trùng: Ấu trùng có sáu chân và nhộng có 
tám chân, màu  màu đỏ - da cam sáng, hình 
bầu dục và dẹt. Kích thước: Lên đến 0,3 mm 
chiều dài khi trưởng thành.

Con lớn: Cơ thể phẳng hình bầu dục và thu 
hẹp vào cuối bụng. Chúng có màu đỏ tươi 
đến nâu đỏ với hai cặp chân bạnh ra ở phía 
trước và hai cặp ở phía sau. 

Kích thước:  dài 0,2-0,3 mm.

Chu kỳ sống và sinh học:
Con rệp cái di động chậm, chỉ đẻ (mổi lần) 
một trứng duy nhất gần các vân chính ở mặt 
dưới của lá. Chúng có thể đẻ một vài trứng 
mỗi ngày trong khoảng 25 ngày. Trong điều 
kiện mùa khô, trứng sẽ nở trong khoảng bảy 
ngày và thời gian từ ấu trùng thành con lớn 
là khoảng 20 ngày. 

Thiệt hại:
Rệp nhện giả thường có trong thời tiết khô 
nóng. Chúng ăn ở mặt dưới của lá, trên thân 
và cuống lá. Thiệt hại do chúng ăn khác 
nhau, triệu chứng thấy được gồm việc lá đổi 
thành màu nâu hoặc màu đỏ, úa vàng, bong 
tróc, quăn và rụng lá. Rệp nhện giả không 
sản xuất tơ.

Theo dỏi và quản lý sâu bọ:
Việc theo dỏi nên bao gồm kiểm tra chặt chẽ 
các cây trồng hai tuần một lần trong suốt vụ 
mùa. Tìm  xem có trứng màu đỏ tươi (dễ 
dàng thấy bằng mắt trần hơn so với các giai 
đoạn khác trong chu kỳ sống của chúng) và 
có da màu trắng.

Tránh đem cây có rệp vào cây trồng hoặc 
khu vực sạch sẽ không có rệp. Sử dụng 
cây giống đã được trồng cách xa khu vực 
bị nhiễm rệp. Hóa chất trừ rệp (miticides) 
có thể hỗ trợ cho việc  kiểm soát mặc dù 
điều quan trọng là phải nhận thức được khả 
năng kháng hóa chất của chúng.

Kẻ thù tự nhiên:
Các loài rệp ăn thịt bản địa  phytoseiid có 
tự nhiên trong vùng và được tìm thấy trong 
các nơi trồng rau. Chúng góp phần hỗ trợ 
trong việc kiểm soát bằng sinh học của rệp 
nhện  giả.  

.
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Hư hại trên lá do rệp nhện giả.

Rệp nhện giả False spider mites, Brevipalpus sp.
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Rệp rỉ
Rust mite

Calacarus sp. (Họ Eriophyidae)

Cây chủ:
Ớt  chuông, ớt cay và cà chua.

Mô tả:
Trứng: Trứng có hình tròn và không màu 
đến màu hơi trắng. (Trứng quá nhỏ để được 
nhìn thấy bằng mắt thường).

Ấu trùng: Giống con rệp lớn nhưng nhỏ hơn.

Con lớn: Hình dạng giống như ngư lôi 
(torpedo) với hai cặp chân ở phía trước cơ 
thể. Chúng có màu màu tím đậm và phủ dọc 
với các dải dọc màu sáp trắng. Tùy thuộc 
vào lượng sáp, con rệp  lớn có thể có màu 
tím nhạt. Kích thước: Con cái dài dưới 0,25 
mm và con đực nhỏ hơn.

Chu kỳ sống và sinh học:
Trứng được đẻ trên lá và thân. Rệp  thích 
các khoảng trống  trên các tàn lá. Trong điều 
kiện lý tưởng là 27° C và độ ẩm tương đối 
30%, trứng nở trong vòng hai ngày và chu 
kỳ đời sống từ trứng đến trưởng thành được 
hoàn tất trong khoảng bảy ngày.

Thiệt hại:
Rệp rỉ  có thói quen tương tự như các rệp 
cà chua rỉ nâu đỏ (tomato russet mite)  và 
hay xuất hiện trên cây  rau trồng trong mùa 
khô. Cả cây lớn và cây con đều có thể  bị 
tấn công, mặc dù phần thân mềm gồm cả lá 
non đều bị ăn, chúng ưa ăn bề mặt trên của 
lá già hơn. Thiệt hại trên cây ớt làm cây đổi 
màu đồng thau và lá bị quắn lại. Trên cây cà 
chua, chổ bị ăn có màu đồng thau hoặc màu 
rỉ sét trên cả thân và lá. Chổ bị ăn lá cuốn lại, 
bắt đầu ở các cạnh lá và trở thành méo mó, 
biến thành màu đồng nâu, khô và rụng sớm.

 

Theo dỏi và quản lý sâu bọ: 
Theo dỏi  hàng tuần xem có các con rệp rỉ 
là điều cần thiết và việc phát hiện sớm các 
triệu chứng nên bắt đầu khi ớt và cà chua 
còn non.

Để giảm tỷ lệ bị nhiểm rệp rỉ,  nhà vườn nên 
trồng luân canh cây vì  rệp rỉ có thể di chuyển 
từ lá già trên mặt đất vào các cây mới. Tiêu 
hủy hết cây cỏ còn lại từ vụ mùa cũ sẽ làm 
giảm cơ hội xâm nhập vào cây trồng mới.

Thốc trừ rệp (miticides) có thể hỗ trợ trong 
việc quản lý các sâu bọ có hại.

Kẻ thù tự nhiên:
Các loại rệp bản địa, phytoseiid, tydeid  và 
stigmaeid  đều có thể ăn thịt con rệp rỉ.
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Mặt dưới của lá cà chua với bìa lá cong và lá trở nên méo mó.

Rệp rỉ  Rust mites, Calacarus sp. và lớp da lột ra của chúng.
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Rệp rỉ cà chua
Tomato russet mite

Aculops lycopersici (Họ Eriophyidae)

Cây chủ:
Cà chua, cà tím, ớt chuông, khoai tây và các 
loại cây khác.

Mô tả:
Trứng: Tròn và màu trong suốt đến trắng. 
Trứng quá nhỏ để thấy được bằng mắt 
thường.

Ấu trùng: Trong cả hai giai đoạn của nhộng, 
chúng đều có hình dạng ngư lôi (torpedo), 
màu hơi vàng với hai cặp chân và trông 
giống như con rệp lớn. Kích thước: dài ít 
hơn 0.2 mm khi trưởng thành.

Con lớn: Màu kem đến  xám-nâu nhạt, hình 
dạng ngư lôi  với hai cặp chân ở phía trước 
của cơ thể. Chúng quá nhỏ nên không thể 
nhìn thấy bằng mắt thường. 

Kích thước: Lên đến 0,2 mm.

Chu kỳ sống và sinh học:
Trứng được đẻ trên lá và thân cây. Chúng 
thường được đẻ giữa các sợi lông của lá 
hoặc ở các khe nhỏ. Trong điều kiện tối ưu 
ở 27° C và độ ẩm tương đối 30%, trứng 
sẽ nở trong hai ngày, và chu kỳ đời sống 
từ trứng đến trưởng thành được hoàn tất 
trong khoảng bảy ngày. Rệp cái sống trong 
vài tuần và có thể sản xuất lên đến 50 trứng 
trong suốt cuộc đời.

Thiệt hại:
Rệp rỉ cà chua là loài rệp gây tác hại nghiêm 
trọng cho cà chua. Chúng sống và ăn trên 
tất cả các bề mặt màu xanh của lá, và sẽ 
lây lan dễ dàng khi mùa vụ được thu hoạch. 
Rệp rỉ ăn trên cây bằng cách châm lổ và cạo 
bề mặt của các tế bào và hút nhựa cây. Thiệt 
hại thường bắt đầu tại gốc cây và lây lan lên 
trên thân và lá. Thiệt hại do rệp rỉ  sẽ làm 

thân và mặt lá như có một lớp rỉ đồng thau. 

Thiệt hại đối với hoa quả làm trái chín không 
đồng đều và trái cây còn xanh hoặc đã già 
có thể có những đốm da bị hư màu xanh lá 
cây, vàng hoặc trắng nhạt. Lá bị nhiễm rệp 
cuộn tròn ở các cạnh, trở nên khô và rụng. 
Nếu nhiều lá bị rụng, trái cây có thể bị nắng 
làm cháy nắng. 

Theo dỏi và quản lý sâu bọ: 
Các điều kiện ấm áp, khô của mùa khô 
thuận lợi cho sự phát triển và sinh sản của 
rệp rỉ cà chua. Điều quan trọng là bất kỳ sự 
lây lan nào cũng nên được phát hiện sớm. 
Ta phải theo dỏi chặt chẽ xem cây có các 
triệu chứng thiệt hại nào trong mùa vụ, đặc 
biệt là ở các trái ra sớm. Rệp rỉ có thể được 
nhìn thấy khi kiểm tra ở các cây, lá thấp xem 
có bị thiệt hại thể hiện bởi màu đồng nâu 
(Bronzing)  trên cây hay không.

Rệp rỉ cà chua có thể dễ dàng lây lan qua 
người và thiết bị, vì vậy cần thận trọng để 
giảm thiểu sự di chuyển trong các khu bị 
nhiễm rệp. Tránh đưa nguyên liệu thực vật 
bị nhiễm rệp vào khu cây trồng hoặc nông 
trại của mình. Sử dụng  cây con đã được 
trồng cách xa khu vực bị nhiễm rệp. Thuốc 
trừ rệp có thể hỗ trợ kiểm soát nhưng cần 
phải nhận thức khả năng đề kháng hóa chất 
của chúng.   

Kẻ thù tự nhiên:
Rệp ăn thịt Scolothrips sexmaculatus và 
một số rệp bản địa như phytoseiids, tydeid 
và các loài rệp stigmaeid đều ăn thịt rệp rỉ 
cà chua.
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Hư hại trước tiên là vành lá bị cong.

Rệp rỉ cà chua Tomato russet mites, Aculops lycopersici trên lá cây.
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Rệp 2 chấm
Two spotted mite

Tetranychus urticae (Họ Tetranychidae)

Cây chủ: 
Dưa hấu, bí đỏ, cà tím, đậu đủa, khoai môn 
cũng như nhiều loại cây trồng khác, cây bản 
địa, cây cảnh và cỏ dại.

Mô tả:
Trứng: Tròn và màu trắng mờ , màu vàng 
nhạt hoặc màu xanh lá cây với nhiều điểm 
hình con mắt màu đỏ trước khi nở. Kích 
thước: đường kính.khoảng 0,1 mm

Ấu trùng: Ấu trùng mới nở sáu chân có màu 
nhạt. Nhộng tám chân có màu vàng-xanh 
với nhiều đốm đen. Kích thước: Lên đến 0,4 
mm chiều dài khi trưởng thành.

Con lớn: Con rệp lớn hình bầu dục với bốn 
cặp chân. Rệp khác nhau về màu sắc tùy 
thuộc vào các cây chủ mà chúng ăn.

Có đốm đen lớn trên vai. Trong thời tiết khô 
lạnh, chúng có thể  có màu cam-màu đỏ. 
Kích thước: Con cái là 0,4-0,5 mm chiều dài, 
trong khi con đực  thì nhỏ hơn.

Chu kỳ sống và sinh học:
Con cái đẻ từng trứng gần các vân ở mặt 
dưới của lá. Ở 30-32° C, ấu trùng nở trong 
vòng 3-7 ngày và trải qua hai giai đoạn 
nhộng trước khi trở thành rệp lớn. Chu kỳ 
đời sống từ trứng đến trưởng thành thường 
là khoảng một tuần nhưng có thể mất đến 
ba tuần tùy thuộc vào điều kiện khí hậu. Con 
rệp cái trưởng thành có thể đẻ tới 20 trứng 
mỗi ngày và hơn 100 quả trứng trong suốt 
đời nó. Rệp lớn có thể sống đến 30 ngày.

Thiệt hại:
Rệp hai đốm ăn bằng cách đâm xuyên qua 
tế bào lá và hút chất bổ ra, làm cho các tế 

bào bị hư và chết. Thiệt hại này được thấy 
như là những đốm màu nhạt  trên bề mặt 
trên của lá. Rệp này thích lá non và chúng 
sản xuất những mạng tơ rất tốt, giống như 
lụa. Khi có nhiều rệp  trong  vòng một vài 
tuần, chúng sẽ tạo ra những màng tơ nhiều 
đến có thể bao phủ toàn cây và rệp được 
tìm thấy trên cả hai mặt của lá. Nếu bị nhiểm 
rệp nặng,  lá có thể  khô, rụng và cây có thể 
chết sớm.

Theo dỏi và quản lý sâu bọ: 
Theo dỏi nên bắt đầu vào đầu mùa khô và 
sau đó là hàng tuần trước khi cây có bông 
và suốt thời kỳ trái phát triển. Kiểm tra bề mặt 
trên của lá  xem có các mảng hoặc đốm màu 
trắng hoặc hơi vàng và kiểm tra mặt dưới 
của lá  xem có rệp hay không, nên sử dụng 
một kiến rọi lớn cầm tay. 

Tránh đem thực vật bị nhiễm rệp vào chổ 
trồng cây . Sử dụng cây giống đã được trồng 
cách xa khu vực bị nhiễm rệp. 

Phương pháp hiệu quả nhất để kiểm soát 
rệp là sử dụng rệp ăn thịt (xem bên dưới) và 
phun xà phòng kali thêm với dầu spray oil và 
phun một cách có chọn lọc. Lưu ý rằng việc 
phun này có thể gây cháy lá cho cây trồng 
nào nhạy cảm.

Kẻ thù tự nhiên:
Kẻ thù tự nhiên của rệp 2 đốm là rệp bản 
địa phytoseiid, rệp trĩ ăn thịt (Scolothrips 
sexmaculatus), ấu trùng con bọ lacewing 
(Mallada basalis) và muỗi ăn thịt (Feltiella 
acarivora). 

Rệp săn mồi Phytoseiulus persimilis (có 
bán trên thị trường)  và Typhlodromus 
occidentalis là cách kiểm soát lý tưởng trong 
một số trường hợp khi cây trồng có ít kẻ thù 
tự nhiên.
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Hư hại trên là dưa hấu do rệp 2 chấm Two spotted mites, Tetranychus urticae, gây ra.

Rệp 2 chấm Two-spotted mite, Tetranychus urticae con lớn và trứng.
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Mối lớn Bắc Úc
Giant northern termite

Mastotermes darwiniensis
(Họ Mastotermitidae)

Cây chủ:
Khoai lang, sắn, cà tím, ớt và nhiều loại cây 
trồng làm vườn khác.

Mô tả:
Trứng: Trứng nhỏ, thon dài, màu kem và đẻ 
trong các bè mảng

Ấu trùng: Giống mối thợ nhưng nhỏ hơn.

Con lớn: Có nhiều cấp khác nhau: Mối thợ 
- thân mềm,   màu hơi trắng và thường bên 
trong ruột có thể được nhìn thấy qua da 
bụng. Kích thước:  dài 10-11,5 mm. 

Mối lính - thân mềm với một cơ thể màu hơi 
trắng và đầu màu cam/nâu với cặp càng 
lớn. Kích thước: dài 11-13 mm.

Mối sinh sản có cánh - màu nâu sẫm, có 
cánh. Kích thước: 35 mm chiều dài bao gồm 
cả cánh. 

Mối sinh sản có cánh chính - màu nâu sẫm 
với đôi cánh bị cắt đứt. Kích thước: 15 mm.

Mối sinh sản có cánh thứ -  hơi lớn hơn so 
với mối thợ và toàn thân có màu nâu đậm và 
không có cánh cắt đứt.

Mối thợ, mối lính và mối sinh sản thứ cấp 
là hoàn toàn mù, trong khi  ấu trùng và mối 
sinh sản chính lại có đôi mắt to.

Chu kỳ sống và sinh học:
Trứng nở thành ấu trùng hay giòi.  Một số ấu 
trùng phát triển thành mối sanh sản có cánh 
(winged reproductives) và  một số ấu trùng 
phát triển thành mối thợ hay mối lính. 

Sau một chuyến bay giao phối, các mối sinh 
sản có cánh bị mất cánh và trở thành mối 
chúa đực (kings) và mối chúa cái (queens),  
là những mối sinh sản chính, nhưng hiếm 
khi  ta thấy chúng.

Thiệt hại:
Mối lớn Bắc Úc làm ổ dưới đất và khoan đục 
vào cây trồng từ dưới đất, đôi khi không có 
dấu hiệu bị chúng tấn công cho đến khi thiệt 
hại đã trầm trọng. Các triệu chứng bao gồm 
cây, lá bị héo rồi ngọn hoặc toàn bộ thân cây 
bị chết. 

Thiệt hại cho khoai lang thường không thấy 
rõ cho đến khi khoai được đào lên và củ 
được kiểm tra có lỗ hổng, đường mối ăn 
hoặc khoai bị thối rữa. Các loài mối khác 
cũng có thể tấn công rau quả nhưng ít khi 
xảy ra.

Theo dỏi và quản lý sâu bọ: 
Kiểm tra cây trồng thường xuyên xem có 
các triệu chứng bị thiệt hại. Thường mối có 
thể được phát hiện và kiểm soát qua các 
cây có gần chổ trồng rau bằng cách khoan 
một lỗ khoảng 12 mm (đường kính) vào thân 
của thân cây ở độ cao ngang lưng. Nếu mối 
đang hoạt động chúng sẽ lấp lỗ này với bùn 
đất từ bên ngoài sau 24 giờ.

Sau khi phát hiện có mối, bạn cần có cách 
điều trị theo như khuyến cáo ngay . Xử lý 
cây có mối ngay thường sẽ giúp cây trồng 
gần đó không bị lây lan thiệt hại.

Kẻ thù tự nhiên:
Mặc dù các con mối này có thể bị tấn công 
bởi sinh vật hoặc các mầm bệnh khác, 
nhưng chúng thường không  có hiệu quả 
trong việc kiểm soát toàn bộ  nạn  mối.
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Thiệt hại bên trong củ khoai.

Mối lớn Bắc Úc Giant northern termite, Mastotermes darwiniensis mối thợ, và một mảng trứng 
(phía góc mặt trên).

Thiệt hại bên ngoài củ khoai.
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Thrips palmi (Họ Thripidae)

Cây chủ:
Một loạt các loại rau bao gồm đậu, dưa 
chuột, bí đao (và các loại dưa và bầu khác), 
dưa hấu, khổ qua, mướp khía, ớt tây, ớt cay, 
cà tím, cà chua, bắp ngọt, bí, bí squash, bí 
zucchini, rau dền và đậu bắp. Các cây chủ 
khác bao gồm các loại cây công nghiệp, cây 
cảnh và cây bản địa và cỏ dại.

Mô tả:
Trứng: Màu trắng vàng và hình quả thận.

Ấu trùng: Ấu trùng có 2 giai đoạn, có màu 
vàng nhạt và hình dáng tương tự như con 
lớn nhưng không có cánh.  Trong giai đoạn 
trước ấu trùng (có thể di động), chúng có  
màu vàng nhạt và có hai mô cánh ngắn. Giai 
đoạn âu trùng có màu vàng và có mô  cánh 
dài. Kích thước: Lên đến 0,8 mm.

Con lớn: Màu cam nhạt hoặc màu vàng với 
hai cặp cánh hẹp  giống như lông cứng màu 
đen. Khi gấp lại, các lông cứng (setae)  trên 
cánh trông giống như một  đường ở giửa 
chạy xuống phía sau. Kích thước: Khoảng 
1 mm.

Chu kỳ sống và sinh học:
Con cái đẻ trứng vào các mô của lá, nụ hoa 
đang phát triển và trái; và có thể đẻ tới 100 
trứng trong đời nó. Trong điều kiện ở miền 
bắc Bắc Úc, trứng nở trong khoảng 3-4 ngày 
để thành con nhộng của giai đoạn đầu. Hai 
giai đoạn nhộng đầu  mất 3-5 ngày. Khi giai 
đoạn nhộng thứ hai phát triển đầy đủ, chúng 
chui xuống đất và đào một vài mm vào trong 
đất. Hai giai đoạn nghỉ ngơi (trước-nhộng 
và nhộng) diễn ra trong đất trong vòng 2-3 
ngày. Vào cuối giai đoạn nghỉ ngơi thứ hai, 
con bọ trĩ lớn thành hình và chun lên trên 
mặt đất rồi bò lên hoặc bay vào cây chủ. Giai 
đoạn từ trứng đẻ để xuất hiện thành con rệp 
trĩ lớn là 10-12 ngày ở 30° C và 14-16 ngày 
ở 25° C.

Bọ trĩ dưa
Melon thrips

Bọ trĩ cái không cần phải giao phối với con 
bọ đực để sản xuất bọ con, mặc dù tất cả bọ 
con được sinh ra như vậy sẽ là bọ cái. Tính 
năng sinh sản này cho phép con bọ Thrips 
tâng dân số rất nhanh.

Thiệt hại:
Bọ trĩ dưa có một bộ phận miệng có thể 
chích, chà xát và ăn bằng cách đẩy phần 
miệng của mình  vào sâu trong các mô lá 
để hút chất bổ trong tế bào. Bề mặt của lá 
sẽ bị nổi lên một lớp nhăn màu bạc nhất là 
dọc theo gân lá giữa và các vân phụ của lá. 
Cây bị nhiểm hại nặng có lá như mạ bạc, trở 
nên vàng hoặc nâu. Các đầu ngọn  trở thành 
còi cọc, biến dạng và bị đổi màu. Trái đang 
phát triển có thể bị rụng hoặc biến dạng và  
có sẹo.

Theo dỏi và quản lý sâu bọ:
Cây trồng cần được theo dõi bọ trĩ dưa, 
ngay sau khi trồng vào mùa khô. Theo dõi 
hàng tuần bằng cách đi bộ qua các hàng cây  
và  lấy mẫu, một cách ngẫu nhiên, mặt dưới 
của lá mới và lá đã lớn. 

Tưới nước bằng hệ thống  phun “overhead 
-  trên không”  làm giảm dân số của bọ trĩ 
dưa bằng cách làm cho đất quá ẩm ướt 
không thích hợp cho các giai đoạn nhộng. 
Mặc dù kỹ thuật quản lý này làm ít đi dân số 
bọ dưa, nhà vườn nên biết rằng cách tưói 
này sẽ làm tăng sự xuất hiện và lây lan của 
các bệnh nấm (fungal diseases) ở cây trồng.

Kẻ thù tự nhiên:
Nấm Verticillium lecani tấn công và giết chết 
các bọ mới trưởng thành. Con ấu trùng 
lacewing, rệp ăn thịt và bọ ăn thịt đều ăn 
tất cả các con bọ dưa ở dạng ấu trùng hay 
con lớn. Các con bọ ăn thịt Orius armatus và 
Geocoris rubra  sẽ  ăn bọ trĩ dưa. Tuy nhiên, 
sinh vật ăn thịt quan trọng nhất là một con 
bọ nhỏ (Deraeocoris sp.), nó có thể tiêu thụ 
đến bảy nhộng và con  rệp trĩ lớn mỗi ngày.
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Ấu trùng bọ trĩ dưa Melon thrips, Thrips palmi.Bọ trĩ dưa Melon thrips, Thrips palmi.

Các vân bị hại của  lá dưa.  Sẹo trên trái cà tím.
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Ruồi trắng lá bạc
Silverleaf whitefly  (Poinsettia whitefly)

Bemisia tabaci biotype B (Họ Aleyrodidae)

Cây chủ:
Một loạt nhiều cây chủ bao gồm: các loại 
rau như dưa chuột, bí, dưa rockmelon, bí 
squash, dưa hấu, bí zucchini (cũng như các 
cây họ bầu bí khác), đậu bắp, khoai môn, xà 
lách, cải bắp (và các loại rau cải khác), đậu, 
cà tím, cà chua, ớt xanh, ớt cay và khoai 
lang. Các cây chủ khác bao gồm cây ăn 
quả, cây cảnh, cây công nghiệp và cỏ dại.

Mô tả:
Trứng: Hình bầu dục và ban đầu màu trắng 
hoặc màu vàng-xanh chuyển màu nâu 
trước khi nở. Kích thước: Khoảng 0,25 mm.

Ấu trùng: Ấu trùng là màu trắng xanh, hình 
bầu dục và giống như có vải. Nhộng có màu 
vàng và hơi nhọn ở một đầu. Dài 1.0-2.0 
mm.

Con lớn: Hình dạng nhỏ giống như ‘bướm 
ngài’ với bốn cánh có phấn trắng và bụng 
màu vàng. Kích thước: khoảng 1,5 mm.

Chu kỳ sống và sinh học:
Con ruồi cái đẻ trứng trong một vị trí thẳng 
đứng trên mặt dưới của lá non. Đến 160 
trứng có thể được sinh ra  trong cuộc đời 
60 ngày của con cái. Sau khi nở có bốn giai 
đoạn nhộng phải qua trước khi nó phát triển 
thành một con bướm trắng lớn. Trong điều 
kiện bắc Bắc Úc, một chu kỳ đời sống phải 
mất 18 ngày từ trứng đến trưởng thành có 
cánh.

Thiệt hại:
Ruồi  trắng Silverleaf  ăn bằng cách hút 
nhựa từ cây, lá non. Thiệt hại có thể thấy 
được như là đốm lá bị nhạt màu dọc theo 
gân lá (trong cây họ bầu bí cuống lá và thân 
cây có thể bị trắng đi), các đốm như mạ bạc 
trên bề mặt trên của lá, đồng thời lá bị méo 

mó và trong trường hợp bị nhiễm nặng, cây 
có thể héo, ngã hoặc chết. Đối với trái cây 
như cà chua, thiệt hại có thể gây ra những 
chổ lồi lỏm hoặc chín không đều.  Ruồi trắng 
cũng tiết ra một lượng mật ngọt trên những 
tán lá và điều này thường dẫn đến sự phát 
triển của nấm mốc muội đen làm giảm 
quang hợp của cây.

Theo dỏi và quản lý sâu bọ:
Nếu nông trại không có ruồi trắng whitefly, 
cần  nổ lực ngăn chặn việc đem các dịch 
hại này vào trang trại qua các cây bị nhiễm 
ruồi này. Ruồi trắng có thể gia tăng số lượng  
cao trong một thời gian ngắn, do đó, điều 
quan trọng là phải theo dõi thường xuyên vụ 
mùa, ít nhất một lần hoặc hai lần một tuần. 
Ruồi  bướm trắng có khả năng kháng lại 
nhiều loại thuốc sâu. Với một số cây trồng, 
khi phát hiện sớm, phá hoại có thể được 
kiểm soát  với thuốc xịt xà phòng kali hoặc 
thuốc điều hòa sự sinh trưởng của côn trùng 
(insect growth regulators). Chính cây trồng 
cũng có thể là cây chủ phụ (thay vì là cây 
chủ chính).

Kẻ thù tự nhiên:
Có rất nhiều ký sinh trùng và sinh vật ăn 
thịt bản địa có thể  kiểm soát ruồi trắng bao 
gồm: ong bắp cày ký sinh và bọ cánh cứng 
ăn thịt. Trong trường hợp dịch hại thấp, các 
côn trùng có ích có thể giúp kiểm soát ruồi 
trắng, tuy nhiên, nếu dịch hại bùng phát và  
khi kẻ thù tự nhiên không có hoặc có nhưng 
với số lượng thấp trong nông trại, cách kiểm 
soát tự nhiên trong trường hợp này có thể 
không có hiệu quả. 

Một con ong bắp cày ký sinh nhỏ, tên là 
Eretmocerus Hayati đã được tung ra để 
kiểm soát ruồi trắng ở Lãnh thổ Bắc Úc 
(cũng như các nông trại ở Queensland và 
New South Wales).
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Ruồi trắng lá bạc, Silverleaf whitefly Bemisia tabaci biotype B, ấu trùng và trứng phía dưới 
một lá cà chua.  

Ruồi trắng lá bạc Silverleaf whitefly, Bemisia tabaci 
biotype B, con lớn và ấu trùng trên lá cà chua.

Thiệt hại và  and mốc bồ hóng trên là cà 
chua. 
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Ruồi trắng lảo đảo
Spiralling whitefly

Aleurodicus dispersus (Họ Aleyrodidae)

Cây chủ:
Ớt, ớt tây, cà chua và cà tím.  Các cây chủ 
khác bao gồm nhiều loại rau khác (như 
khoai lang), cây ăn quả, cây cảnh, cây bản 
địa và cỏ dại.

Mô tả:
Trứng: Hình bầu dục và màu vàng xạm. 
Kích thước: 0,3 mm.

Ấu trùng: Các ấu trùng trong giai đoạn đầu 
tiên là di động. Các giai đoạn sau ít di động 
hơn, màu xanh lá cây sáng, hình bầu dục và 
giống như có vải, với các búi sáp. Các nhộng 
(giai đoạn ấu trùng cuối cùng) có nhiều thanh 
sáp giống như thủy tinh  dọc theo hai bên 
mình. Kích thước: dài đến 1 mm.

Con lớn: Côn trùng nhỏ ‘giống bướm ngài’ 
có cánh trắng với chất phấn bột  và mình 
màu vàng. Kích thước: Khoảng 2 mm.

Chu kỳ sống và sinh học:
Trứng được đẻ  từng trứng trên thân cây và 
được nhét vào lá  ở  các góc vuông  đối với 
các gân lá và có liên quan đến các hình xoắn 
ốc không đều của sáp trắng phủ bông. Trứng 
nở thành ấu trùng trong giai doạn đầu hoặc 
bò ra trên lá cho đến khi chúng ổn định và  trở 
nên ít di động hơn và bắt đầu ăn. Chúng còn 
trải qua hai giai đoạn ấu trùng nửa mà qua đó 
chúng tiết ra sáp và mật ngọt trong lúc chúng 
phát triển. Giai đoạn phát triển ở 20-39˚ C như 
sau: trứng 9-11 ngày, giai đoạn ấu trùng đầu 
tiên (con bò), ấu trùng 6-7 ngày, ấu trùng giai 
đoạn thứ hai 4-5 ngày, giai đoạn ấu trùng thứ 
ba 5-7 ngày và giai đoạn thứ tư (nhộng ) 10-
11 ngày. Trong điều kiện phòng thí nghiệm, 
con ruồi/bướm lớn có thể sống đến 39 ngày.

Thiệt hại:
Ruồi trắng lảo đảo ăn bằng cách hút nhựa 
từ bên dưới của lá và đôi khi các đài trái cây 
và thân cây.

Chúng tiết ra mật ngọt và chất này có thể tạo 
điều kiện cho sự phát triển của mốc/bồ hóng 
đen che cả bề mặt lá cây và có thể cản trở 
quang hợp của lá. Khi bị nhiễm nặng, thiệt hại 
do ruồi ăn có thể gây rụng lá, giảm năng suất 
và cây có thể có hình dạng như “có tuyết”. 

Vào mùa mưa, điều kiện kém thuận lợi  cho 
chúng và nói chung, dân số ruồi trắng  sẽ ít 
hơn. Dân số ruồi trắng thường cao hơn trong 
mùa khô với khí hậu mát và độ ẩm thấp hơn.

Theo dỏi và quản lý sâu bọ: 
Theo dỏi hàng tuần xem có  ‘đám mây’ ruồi 
trắng (bay ra) khi cây bị động và xem có trứng 
và ấu trùng trên lá hay không. Ruồi trắng lảo 
đảo có khả năng đề kháng với hầu hết các 
loại thuốc sâu hóa học và nhiều thuốc đã 
không còn hiệu quả trong việc kiểm soát loài 
này. Phun thuốc trừ sâu hóa chất cũng tiêu 
diệt kẻ thù tự nhiên hoặc các sinh vật giúp 
kiểm soát chúng bằng sinh học (tự nhiên).

Trong trường hợp cây trồng có ít ruồi trắng 
lảo đảo và giới hạn trong một khu vực nhỏ, 
việc phun xà phòng kali cộng với dầu phun  
(spray oil) có thể giúp kiểm soát dân số ruồi 
này. Tuy nhiên, cách phun như vậy có thể 
gây cháy lá cho cây trồng nhạy cảm.

Kẻ thù tự nhiên:
Có rất nhiều ký sinh trùng bản địa và các 
sinh vật ăn thịt và có hiệu quả trong việc 
kiểm soát ruồi trắng lảo đảo bao gồm: con 
ong bắp cày ký sinh (họ Eulophidae), và 
một loạt các sinh vật ăn thịt bao gồm cả ấu 
trùng ăn thịt ruồi, Acletoxenus 
quadristriatus (họ Drosophilidae), con 
mồng (midge) ăn thịt (họ Cecidomyiidae), 
ấu trùng hoverfly, Baccha (họ Syrphidae),  
ấu trùng lacewing Micromus, Notiobella sp. 
(họ Hemerobiidae), Spermophorella (họ 
Berothidae) và bọ rùa trắng mealybug, 
Cryptolaemus montrouzeri (họ 
Coccinellidae) và rệp ăn thịt (ký sinh trùng  
của trứng) (họ Phytoseiidae).
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Spiralling whitefly, Aleurodicus disperses, phía dưới một lá cà chua. 

Con ruồi trắng lảo đảo Spiralling whitefly , 
Aleurodicus dispersus.

Các sinh vật có ích  tự nhiên nói chung 
là hiệu quả trong việc kiểm soát ruồi 
trắng spiralling. Tuy nhiên, nếu  ruồi 
trắng này mới có trong một khu vực mới 
thì các kẻ thù tự nhiên của chúng có thể 
chưa có  và như vậy dân số bướm trắng 
có thể gia tăng nhanh chóng thành một 
dịch hại lớn.

Một loại ong bắp cày ký sinh nhỏ, 
Encarsia sp. (gia đình Aphelinidae) đã 
được sử dụng ở Queensland và Lãnh 
thổ Bắc Úc để kiểm soát ruồi trắng lảo 
đảo spiralling. Ở  Bắc Úc, các ký sinh 
ong bắp cày này hiện nay đã có mặt ở 
hầu hết các khu vực có con ruồi trắng 
này. Nếu ruồi trắng mới xuất hiện trên 
một nông trại thì ong bắp cày ký sinh 
phải mất một vài tuần đến vài tháng (tùy 
thuộc vào điều kiện địa phương, chẳng 
hạn như mức độ dân số ruồi trắng, có 
đủ độ ẩm, không bị gió mạnh  v.v.)  để có 
đủ “quân số” nhằm kiểm soát hửu hiệu 
ruồi trắng spiralling.
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Sinh vật Có ích cho Rau quả
(Bao gồm Kẻ thù tự nhiên (natural 
enemies), các loại Giúp thụ phấn hoa 
(pollinators)
Beneficials of Vegetables (Beneficials include natural 
enemies and pollinators)
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Ong
Bees

Ong mật Âu châu, Apis mellifera
(Họ Apidae)

Ong bản địa,  Tetragonula  spp.  (trước đây 
tên là  Trigona) (Họ Apidae)

Nhiều loại rau được thụ phấn do côn trùng. 
Ong mật châu Âu đặc biệt quan trọng trong 
việc thụ phấn của cây trồng họ bầu bí (chẳng 
hạn: dưa hấu, bí zucchini, dưa chuột, bí đỏ 
v.v.) Người ta cũng thấy ong bản địa cũng 
thường xuyên đến viếng các hoa bầu bí. Hai 
loài ong thường thấy là ong mật châu Âu và 
ong bản địa không chích gọi là “bush bee”, 
Tetragonula (còn được gọi là “ong không 
chích”  hay “ong túi đường - sugar bag 
bees”). Nhiều ong bản địa khác cũng như 
ruồi, ong bắp cày và bọ cánh cứng cũng có 
thể được xem như là côn trùng  giúp thụ 
phấn cho cây rau.

Mô tả:
Ong mật ong châu Âu:
màu nâu vàng và có các dải màu đen ở phía 
trên của bụng, cơ thể có nhiều lông ngắn, 
chân có màu đen. Các con ong này có ngòi 
chích sắc nhọn. Kích thước: 13-15 mm. 

Ong bụi cây - Bush bees
Ong thợ: Đen bóng hoặc đen-nâu và chân 
có nhiều  lông. Chúng không có ngòi chích 
(stingless). Kích thước: dài 3,5-5 mm.

Ong bản địa khác
Có rất nhiều loài ong bản địa khác được 
nhìn thấy trong rau và cây cỏ quanh vùng. 
Hầu hết các loài ong bản địa bay đi riêng lẻ 
và thay đổi kích thước (4-25 mm) và màu 
sắc từ màu đen và màu vàng sang màu 
xanh có sọc.

Sinh học và hoạt động thụ phấn:  
Ong thường bay tới hoa để ăn nhụy phấn 
hoa và hút mật. Do cách chúng bay từ cây 
này sang cây khác để tìm đến các hoa cùng 
một loài, ong đã giúp thụ phấn chéo (cross 
pollination) cho cây và làm tăng cơ hội đậu 

trái.

Khi tìm kiếm thức ăn, ong xác định vị trí một 
nguồn phấn hoa, sau đó chúng trở về tổ để 
“thông báo” với các con ong khác trong ổ 
cho biết vị trí của nguồn thức ăn là ở chổ 
nào.

Ong mật châu Âu ban đầu được đem vào 
Úc bởi những người châu Âu định cư đầu 
tiên để sản xuất mật ong. Những con ong 
này giúp việc thụ phấn được tốt cho nhiều 
loại cây trồng cũng như các loại cây khác. 
Ong sống  trong các ổ trong đó có một con 
ong chúa, hàng ngàn ong thợ (cái), các ong 
khác trong ổ  (trứng, ấu trùng và nhộng) và 
trong mùa sinh sản cũng có những con ông 
đực (drones). Chu kỳ đời sống từ trứng đến 
trưởng thành mất từ 25-56 ngày tùy thuộc 
vào thời gian trong năm. Con mối chúa có 
thể sống 6-7 năm. Ong mật thường được 
nuôi giử trong nông trại trong các tổ ong 
(mặc dù ong hoang dã cũng có thể được 
tìm thấy trong các chổ như thân cây rỗng).

Ổ ong mật thương mại thường là “khung 
tổ ong di động” bao gồm một tấm bảng ở 
dưới, một hộp đựng các ong khác (có chứa 
cả con mối chúa), với một khung không có 
con ong chúa, một ‘hàng super’ (hộp với các 
lổ tổ ong (comb) có chứa mật ong, không có 
ong con nào) và một cái nắp.

Ong hoang/ong bụi - Bush bees
Ong bụi/hoang dã là ong bản địa và sống 
trong ổ có chứa ong thợ (cái), ong đực 
(drones) và thường là một ong chúa (cái). 
Chúng không có ngòi đốt và không hung dữ. 
Tuy nhiên, nếu ta mở ổ hoặc chia tách các tổ 
sẽ gây ra xáo trộn và điều này có thể khuấy 
động chúng. Tổ thường được làm trong hốc 
cây mặc dù trong khu vực Darwin, tổ đã 
thường được ghi nhận từ bờ tường chắn, 
chổ có lổ trong tường  và các khung cửa. 
Tổ bao gồm các ong đàn (có chứa trứng và 
ấu trùng) có thể là trong một cụm, lổ tổ ong 
hoặc một nửa tổ ong. Các chổ chứa ong 
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đàn được làm bằng cerumen nâu (đó là 
một hỗn hợp của sáp do chúng tiết ra 
trộn lẩn nhựa  và sáp thu thập từ bên 
ngoài).

Túi đựng mật ong và phấn hoa  cũng 
được làm bằng chất cerumen và thường 
được làm cho từng nhóm. Toàn bộ tổ 
ong được bao quanh bởi một lớp cứng 
làm bằng ceramun và các chất mà chúng 
thu nhặt được khác. Những con ong vào 
tổ thông qua một lỗ bên ngoài làm bằng 
cerumen hoặc thông qua một đường 
hầm vào (đôi khi có nhiều hơn một lối 
vào). Thường ra, dấu hiệu duy nhất có 
tổ trong một thân cây rỗng là sự   hiện 
diện của một lổ vào ổ bằng sáp nhựa 
màu đen hoặc đường hầm. Trong tổ ong 
thương mại, các ổ ong đã được gỡ ra từ 
các tổ tự nhiên ban đầu của chúng và để 
vào một cái hộp gỗ hoặc một ổ hình trụ 
làm bằng nhựa plastic PVC.

Theo dỏi:
Ong hoạt động vào ban ngày và thường 
vào buổi sáng.

Các lời bình luận khác:
Nên cẩn thận khi tiếp cận ong mật châu 
Âu vì chúng có thể chích. Nọc độc tiêm 
từ ngòi ong có thể gây ra phản ứng dị 
ứng với cơn đau dữ dội tại chổ bị chích 
và sưng (hoặc triệu chứng nặng hơn). 
Khi những con ong chích, chúng đâm 
thủng ngòi gai có móc của chúng vào 
da (và ngòi này tiếp tục bơm nọc độc từ 
tuyến). Ngòi  này cần phải được lấy ra 
khỏi nạn nhân. 

Ong rất nhạy cảm với hầu hết các thuốc 
trừ sâu, đặc biệt là Carbaryl và Fipronil.

 

Ong hoang dã Bush bee, Tetragonula sp.

Ong mật Âu châu, Apis mellifera.
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Bọ hun đất
Ground beetles

(Họ Carabidae)

Các con mồi mục tiêu: 
Rệp, sâu róm, ấu trùng bọ cánh cứng, các 
ấu trùng giai đoạn chưa trưởng thành của 
ruồi (trứng, giòi và nhộng), ốc sên và nhiều 
loại sinh vật không xương sống khác.

Mô tả: 
Con lớn: Bọ hun đất mình thường dẹp, cứng 
cáp, thường có cánh với nếp, đôi chân dài 
và mạnh, hàm trên lớn và đôi mắt to. Hầu 
hết các loài bọ hun sống về đêm có màu nâu 
hoặc đen trong khi các loài sống ban ngày 
thường có sọc, màu sắc rực rỡ hay óng ánh. 
Kích thước: 1-60 mm.

Sinh học và  hoạt động ăn thịt:   
Bọ hun đất sống trên đất, trú ẩn dưới các 
hốc đá và gỗ, chúng thường săn tìm những 
con mồi rớt ra từ cây hay ăn các loại không 
xương sống khác trên đất. Một số loài tìm 
mồi thức ăn trên cây cỏ. Những loại tìm 
thức ăn trên mặt đất thường không bay mà 
thường lại chạy rất nhanh. Một số loài săn 
tìm một loại mồi nhất định nào đó nhưng hầu 
hết là tùy cơ hội và ăn bất cứ cái gì có, bao 
gồm cả các mảng thực vật  hay các  vật  gì 
chúng vơ vét được.

Trứng được đẻ từng cái trong đất, trong lá 
rụng hoặc gỗ thối, ấu trùng thường sống 
dưới đất, trải qua ba giai đoạn trước khi hóa 
thành nhộng trong đất. Bọ hun đất lớn có thể 
sống 1-4 năm.

Cả ấu trùng và con lớn đều là loại ăn thịt 
các côn trùng khác. Ấu trùng hoặc ở lại trong 
hang hoặc ở các chổ kín để nằm chờ đợi 
con mồi đi qua hoặc đi săn tìm ấu trùng của 
các côn trùng khác  trong đất/lá. Một số bọ 
hun lớn núp kín ban ngày và đi săn vào ban 
đêm bằng cách sử dụng ‘hóa chất và các 
kích thích xúc giác’ (giác quan để ngửi và 

cảm kích).

Các loài hoạt động ban ngày đi săn bằng 
mắt và có đôi mắt lớn được phát triển để 
phát hiện chuyển động và sử dụng hàm trên 
lớn của mình để bắt mồi.

Hầu hết bọ hun đất đi bằng chân nhưng một 
số loài có thể bay. Một số con chạy nhanh 
như bọ hun cọp (phân họ Cicindelidae) có 
khả năng chạy nhanh và bắt  được cả các 
con mồi bay. Bọ hun bắt và ăn mồi bằng  
hàm trên  lớn và mạnh của chúng. 

Thảm thực vật tự nhiên hoặc cây trồng dọc 
theo lề của cây trồng và dải cỏ giữa các 
hàng cây trồng là  nơi trú ẩn cho các loài bọ 
hun. Việc sử dụng các lớp phủ (mulch)  làm 
tăng số lượng con mồi không phải sâu bọ, 
và nó cung cấp một nguồn thực phẩm bổ 
sung cho bọ hun đất. Bọ hun đất bị ánh sáng 
thu hút vào  vào ban đêm và nếu bị động, 
một số loài có thể tiết ra một mùi khó chịu 
hoặc chất lỏng có mùi hôi được dùng như 
một cơ chế bảo vệ.

Theo dỏi:
Bọ hun đất có thể được thấy trong lúc chúng 
đi tìm kiếm thức ăn trong cây trồng hoặc 
trong cỏ dại, cây cối xung quanh. Có nhiều 
loài được thấy trên mặt đất, giữa các lớp phủ 
(mulch), đá và các đồ vụn vặt khác.
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Bọ hun đất Ground beetle, Megacephala 
marginicollis.

 Bọ hun cọp Tiger beetle, Cicindela sp.

Bọ hun đất, Gnathaphanus pulcher.Bọ hun đất Ground beetle, Gnathaphanus 
pulcher.

 - Bọ rùa 
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Bọ rùa
Mealybug ladybird

Cryptolaemus montrouzieri  
(Họ Coccinellidae)

Các con mồi mục tiêu:
Con bọ rùa lớn và ấu trùng ăn rệp sáp, rệp 
rãnh, rệp pulvinaria và rệp có mô mềm. 
Chúng ưa thích nhất là trứng và ấu trùng 
nhỏ chưa trưởng thành.

Mô tả: 
Trứng: Màu vàng và được đẻ vào khối trứng 
của rệp sáp hoặc rệp khác. 

Ấu trùng: Ấu trùng có màu xám ở mặt dưới 
với sáu chân đen và có các vòi nhị sáp 
trắng (white waxy filaments) trên lưng. Kích 
thước: Lên đến 13 mm. 

Con lớn: Hình bầu dục với cánh đen, đầu và 
đít màu cam nâu. Con lớn có thể bò nhanh 
và phân tán bằng cách bay. Kích thước: dài 
4-5 mm.

Sinh học và  hoạt động ăn thịt:  
Con bọ rùa Cryptolaemus lớn đẻ tới 10 
trứng mỗi ngày vào đám trứng của rệp sáp 
hoặc của các con mồi khác. Bọ rùa lớn và 
ấu trùng ăn trứng rệp và nhộng. Khi trưởng 
thành, ấu trùng bọ hun di chuyển đến các 
khu vực kín của cây trồng như mặt dưới của 
lá để thành nhộng. Chu kỳ sống hoàn tất từ 
lúc trứng đến trưởng thành mất khoảng bốn 
tuần. Con bọ rùa lớn có thể sống trong một 
vài tháng. 

Cryptolaemus có một cơ hội sinh tồn tốt 
hơn khi có nhiều con mồi trong vụ mùa. Cây 
trồng được bảo vệ khỏi bị gió hoặc có tán 
lá rậm để cung cấp nơi trú ẩn là điều kiện 
sống phù hợp cho bọ rùa. Khi thả con bọ 
rùa Cryptolaemus ra, chúng hoạt động tốt 
nhất khi được gần các cây chủ trong vùng 
bị nhiễm sâu bọ. Chúng hoạt động tốt nhất 
ở 28˚ C nhưng sẽ tồn tại dễ dàng ở nhiệt độ 
từ 16-33˚ C. Trong vùng bắc Bắc Úc, số bọ 

rùa có tự nhiên cũng đã được thấy hiện diện 
ngoài đồng ở nhiệt độ cao hơn 33˚ C. 

Theo dỏi:
Xem có  ấu trùng và con bọ rùa lớn di 
chuyển nhanh đặc biệt là giữa các cây  bị 
nhiễm rệp sáp và rệp rãnh. Rệp sáp và rệp 
rãnh có thể được phân biệt với ấu trùng của 
Cryptolaemus bởi màu da cam hoặc màu 
vàng trên mặt dưới cơ thể của chúng. Ngoài 
ra, chúng  thường không bò đi đâu sau khi 
đã yên vị và đã đút miệng vào mô thực vật 
để hút. Ấu trùng Cryptolaemus có màu xám 
ở mặt dưới và có đôi chân phát triển tốt và 
thường di động. 

Cryptolaemus là một sinh vật ăn thịt bản địa 
(có một cách tự nhiên) nhưng cũng có thể 
được mua từ một nhà cung cấp thương mại. 
Không nên phun thuốc trừ sâu lên cây trồng 
ít nhất là hai tuần trước và sau khi thả các 
sinh vật ăn thịt này.
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 - Bọ rùa 

Ấu trùng bọ rùa Mealybug ladybird, Cryptolaemus montrouzieri.

Bọ rùa Mealybug ladybirds, Cryptolaemus montrouzieri.



Hướng Dẫn  Bảo Vệ Thực Vật  Cho Rau Quả Ở Miền Bắc Úc 98

Bọ rùa ăn thịt
Predatory ladybirds

Coccinella, Cryptolaemus, Harmonia, 
Menochilus, Micraspis, Scymnus, Stethorus 
(Họ Coccinellidae)

Các con mồi mục tiêu: 
Dưới đây là một số các loại bọ rùa ăn thịt 
có trong vùng trồng rau ở miền bắc Bắc Úc. 
Cả con bọ rùa trưởng thành và ấu trùng 
đều ăn con mồi. Nhiều loại khác cũng có 
thể làm như vậy và hỗ trợ việc kiểm soát 
bằng sinh học. 

Coccinella: Rệp, các loại sinh vật không 
có xương sống, mật hoa và phấn hoa. 
Harmonia: Rệp cũng như rầy leafhoppers, 
rầy psyllids và trứng của con bọ cánh cứng 
chrysomelid. 

Menochilus: Rệp, côn trùng có vải, ruồi 
trắng và rầy psyllids . 

Micraspis: Rệp, các loài côn trùng khác (ăn 
tạp) cũng như phấn hoa. 

Scymnus: Rệp, rệp giả nhện và côn trùng 

Stethorus: Rệp giả nhện (spider mites).

Mô tả: 
Trứng: đỏ, vàng hoặc trắng và hình bầu dục 
hoặc hình que. Được đẻ đơn lẻ hoặc từng 
lô. Khi mới đẻ, trứng thường có màu trắng 
hoặc kem trắng nhưng sau đó thành đen 
trước khi nở. Kích thước: 0,2-2,0 mm. 

Ấu trùng: màu sắc khác nhau, hình thon kéo 
dài ra và một số loài có gai hoặc sợi/vòi sáp. 
Kích thước: 1-8 mm. 

Con lớn: màu sắc khác nhau gồm màu nâu, 
cam, đỏ, đen hoặc vàng với các mẫu màu 
khác nhau hoặc có đóm, thường là hình 
bầu dục hoặc hình bầu dục thon dài-và hình 
vòm và có thể được bao trong nhiều lông 
ngắn mịn hoặc bóng và không có lông. Kích 
thước: 1-10 mm.

Coccinella: Màu cam với những đốm đen, 
cơ thể kéo dài hay hình bầu dục, hình vòm, 

không có lông. Kích thước: 4-8,5 mm.

Harmonia: Vàng/cam với những đốm đen, 
mình rộng  hình bầu dục, hình vòm, không 
có lông. Kích thước: 7-9 mm.

Menochilus: Màu vàng/cam với các mẫu 
màu đen, cơ thể hình bầu dục rộng, hình 
vòm, không có lông. Kích thước: 3-6,5 mm.

Micraspis: Vàng với nhiều sọc tối (đen), 
mình thon dài đến bầu dục, hình vòm, không 
có lông. Kích thước: 3-6 mm. 

Scymnus: Màu nâu với các mẩu màu đen, 
mình thon dài đến bầu dục,  hình vòm vừa 
phải, nhiều lông (lông rất khó thấy bằng mắt 
thường). Ấu trùng được bọc trong sáp tiết 
ra, cho phép chúng di chuyển xung quanh  
con rệp trong lớp ngụy trang. Kích thước: 
1-3 mm. 

Stethorus:  mình thon dài đến bầu dục, hình 
vòm vừa phảI , màu đen và nhiều lông (lông 
khó thấy bằng mắt thường). Kích thước: 1-2 
mm.

Sinh học và  hoạt động ăn thịt:  
Con bọ rùa Coccinellids ăn côn trùng có 
vải (scales), đẻ trứng hoặc gần hoặc trên 
cái vải (scales). Những con bọ ăn rệp cũng 
sẽ đẻ trứng gần ổ. Ấu trùng có hàm trên 
mạnh giúp chúng cắn và nhai mồi. Một số 
loài tiêm dịch tiêu hóa vào con mồi và hút 
ra chất dịch cơ thể của côn trùng và sau đó 
loại bỏ xương ngoài của chúng. Ăn thịt đồng 
loại cũng xảy ra trong loại bọ coccinellids; 
ấu trùng lớn  tuổi hơn hoặc con lớn có thể 
ăn một số ấu trùng chưa trưởng thành của 
cùng một loài hoặc loài khác nhau. 

Trứng thường nở trong vòng 2-18 ngày, giai 
đoạn nhộng là 7-14 ngày. Phát triển từ trứng 
đến trưởng thành thường mất 30-40 ngày. 
Con bọ lớn có thể sống đến một vài tháng 
hoặc lâu hơn. Cả con lớn và ấu trùng ăn mồi 
nhưng cũng sẽ bồi dưởng đồ ăn uống của 
chúng  với mật hoa, mật (từ côn trùng chích 
hút), phấn hoa và nước.
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 - Bọ rùa 

Scymnus sp.Bọ rùa Zig zag beetle, Menochilus 
sexmaculatus.

Bọ rùa dẹp/ngang Transverse ladybird, Coccinella transversalis, đang ăn con rệp aphids.

Theo dỏi: 
Ấu trùng bọ rùa và con bọ lớn nói chung là 
dễ tìm thấy khi chúng đang hiện diện với 
số lượng lớn và cùng ăn giữa nhiều dấu 
hiệu bị phá hoại nặng nề của rệp vừng, 
rệp vải scales hoặc các sâu bệnh khác.
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Bọ lang thang
Rove beetles

(Họ Staphylinidae)

Các con mồi mục tiêu:
Rầy aphids, bọ/mọt ăn trái cây khô, rệp 
mites, bọ đuôi bật, nhện nhỏ, giai đoạn chưa 
trưởng thành của ruồi (trứng, giòi và nhộng), 
muỗi nấm và động vật không xương nhỏ 
khác.

Mô tả:
Trứng: Thường thường màu trắng và hình 
tròn hoặc quả lê. 

Ấu trùng: linh hoạt, mình thon dài ra và 
phẳng, hai chân phát triển tốt, màu sắc khác 
nhau bao gồm: trắng, xám và nâu. Kích 
thước: 20 mm. 

Con lớn: Hầu hết đều có màu đen hoặc nâu. 
Một số có màu vàng hoặc nâu đỏ với một 
mẩu/đốm màu đen. Chúng thường thon dài 
ra với cánh cứng rút ngắn để phần bụng 
mềm đa phần là trần ra. Kích thước: 1-22 
mm

Sinh học và  hoạt động ăn thịt:  
Staphylinids thường sống ẩn mình trong 
đất, lá cây mục ẩm hoặc các mảng thực vật. 
Khi săn đuổi con mồi, chúng có thể được 
nhìn thấy đang chạy trên đất trống, hoặc 
trên cây cỏ thực vật. Mặc dù chúng chạy để 
bắt mồi, chúng cũng có thể bay. Một số loài 
có liên quan đến phân súc vật, vật thối rữa 
hoặc nấm. với cánh rút ngắn và bụng mềm 
dễ chuyển động nên rất thích nghi cho việc 
săn mồi có hiệu quả trong cây cối dày đặc. 
Mắt phát triển tốt và nhô lớn ở hai bên đầu 
làm cho chúng nhìn rõ và có tầm nhìn rộng. 
Là những con bọ sống trên mặt đất có thị lực 
tốt giúp chúng theo đuổi và vồ con mồi một 
cách chính xác. Bọ lang thang rove beetles  
sống trong  vùng cây cối dày đặc và theo 
săn con mồi một cách thận trọng.

Bọ rove ăn thịt, Dalotia coriaria, được sử 
dụng để kiểm soát sinh học và có bán trên 
thị trường thương mại. Cả con lớn và giai 
đoạn ấu trùng đều là loài ăn thịt. Dalotia 
thích một môi trường nóng ẩm và đặc biệt 
hữu ích trong nhà che mát ươm cây (shade 
house), trong đó chúng ăn thịt các ấu trùng 
chưa trưởng thành của muỗi, nấm, sâu ruồi 
bướm/ngài và các loại ruồi phá hại khác 
trong môi trường cây trồng.

Theo dỏi:
Mặc dù bọ ăn thịt rove có thể hiện diện với 
số lượng hợp lý trong hoặc gần các cây 
trồng, chúng thường rất khó nhìn thấy vì 
chúng khá nhỏ, màu tối và có xu hướng bò  
(hoặc bay)  một cách nhanh chóng. Chúng 
có thể được dễ dàng tìm ra để lấy mẫu khi 
ta xem xét dưới tấm mulch phủ ẩm hoặc lá 
mục hoặc khi chúng bị  đèn sáng thu hút vào 
ban đêm.

Loài bọ, Paederus australis, có chứa một 
độc tố và nếu con bọ lang thang rove beetle 
này được cọ xát vào da, nó có thể gây kích 
ứng da đau đớn và ngứa dẫn đến mụn mủ 
và phồng rộp.
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Bọ lang thang Rove beetle, Paederus sp.

Bọ lang thang Rove beetle, Xantholinus sp.

 - Bọ lang thang  
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Bọ sát thủ
Assassin bugs

Pristhesancus, Peirates, Oncocephalus 
(Họ Reduviidae)

Các con mồi mục tiêu: 
Các sinh vật săn mồi tổng quát này có thể 
tiêu thụ sâu bọ và sâu bướm cũng như 
nhiều   loại côn trùng khác. 

Con bọ sát thủ Úc, Pristhesancus 
plagipennis rất hữu ích trong việc kiểm soát 
bọ Helicoverpa và bọ xích rau xanh.

Mô tả: 
Trứng: Pristhesancus - cụm trứng màu cam 
thon dàinhưng chuyển sang màu đỏ trước 
khi nở. 

Ấu trùng: Pristhesancus - Con ấu trùng cái   
không có cánh, màu đen với những mảng 
màu cam sáng và trải qua năm giai đoạn 
tăng trưởng trước khi chúng trở thành con 
bọ lớn. Oncocephalus: Tương tự như con 
bọ lớn nhưng không có cánh.

Người lớn: Pristhesancus - Mình màu nâu 
với màng cánh xếp dọc theo phía sau. Kích 
thước: 25-30 mm. 

Peirates: cơ thể màu đen với đôi chân màu 
nâu hoặc đen và những mảng màu nâu 
vàng trên cánh. Kích thước: Các loài được 
ghi trong Lãnh thổ Bắc Úc lên tới 22 mm. 

Oncocephalus: cơ thể màu nâu sáng với 
những mảng màu nâu sẫm. Kích thước: 
14-20 mm.

Sinh học và  hoạt động ăn thịt:  
Bọ sát thủ có một ống hút lớn mạnh có 
nhiều phân đoạn được gọi là mỏ (rostrum). 
Các mỏ được biến đổi để bắt mồi và nó 
cong ra phía ngoài từ đầu, không giống 
như bọ hút cây là loại có mỏ (rostrum) được 
nhét phẳng dưới đầu. Chúng có một ‘cổ’ lớn 
thấy rõ và đôi mắt  nổi bật và cũng có một 

rãnh ở mảnh ức trước (prosternum), trong 
đó  chúng có thể chèn mỏ để tạo ra một âm 
thanh làm kẻ thù phải sợ (mà bỏ đi/bay).

Chân trước và giữa thường được biến đổi 
để nắm bắt hoặc giữ con mồi. Trong khi con 
mồi được nắm giử và đâm thủng, nước bọt  
tiết ra được bơm vào cơ thể và làm tê liệt 
con mồi và làm hòa tan các mô bên trong 
thành chất lỏng  để con bọ có thể hút ăn. 
Nghiên cứu về  bọ sát thủ đã được thực 
hiện trên cây trồng công nghiệp như đậu 
nành và bông vải nơi đó sâu earworm và  
sâu budworm bản địa là các loài  sâu gây 
thiệt hại chính. Kết quả cho thấy bọ sát thủ 
là kẻ săn mồi tổng quát và có khả năng sống 
sót tốt hơn là con ong bắp cày ký sinh (chỉ 
ăn các sinh vật chủ đặc trưng) nhờ chúng 
có thể ăn nhiều loại con mồi khác nhau nhất 
là khi thức ăn khan hiếm. 

Pristhesancus plagipennis hiện đang được 
thử nghiệm để phát triển để thành bọ sát 
thủ thương mại.

Theo dỏi:
Bọ sát thủ đôi khi được thấy trong khi theo 
dõi sâu bọ thường xuyên. Chúng khó được 
phát hiện nhất là nếu cây cỏ dày đặc và khi 
chúng đang ẩn nấp sau lá. Kiểm tra các bộ 
phận nào của cây trồng bị nhiễm hại với các 
sâu bọ mồi (mà là mục tiêu của bọ sát thủ). 
Thời gian tốt nhất để theo dỏi là vào buổi 
sáng sớm hoặc buổi tối.

Các lời bình luận khác:
Hầu hết các loài bọ sát thủ chỉ tấn công 
côn trùng hay các loại sinh vật chân khớp 
(arthropods) khác, tuy nhiên, nếu bị đe dọa 
hay bị bắt, các con bọ này có thể “cắn” rất 
đau với mỏ (rostrum) của chúng. Có một loài 
bọ sát thủ ở Úc (tiểu gia đình Triatominae) 
hút/ăn máu của các động vật có vú và các 
loài chim.
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Bọ sát thủ Assasin bug, Pristhesancus sp. hình 
nghiêng một bên cho thấy cái mỏ (rostrum).

Bọ sát thủ Assassin bug, Pristhesancus sp.

Bọ sát thủ Assassin bug, Peirates sp. Bọ sát thủ Assassin bug, Oncocephalus sp.
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Bọ mắt to
Big-eyed bug

Geocoris spp. (Họ Lygaeidae)

Các con mồi mục tiêu:
Rệp giả nhện, bọ trĩ thrips, rầy aphids, ruồi 
trắng, sâu bướm nhỏ, các loại côn trùng 
nhỏ khác và trứng côn trùng.

Mô tả:
Trứng: màu xám-trắng với hai điểm mắt đỏ 
(xuất hiện sau khi đẻ vài ngày), mọc dài ra 
và đẻ từng trứng hoặc thành cụm trên thân 
cây và dưới lá gần nơi có con mồi. 

Ấu trùng: Ấu trùng cái trông giống như con 
lớn nhưng nhỏ hơn, có thể nhạt màu hơn và 
không có cánh. 

Con lớn: Màu đen, xám hoặc nâu với đôi 
mắt to nổi bật và một dấu hình tam giác trên 
ngực. Con lớn có  đôi cánh màng gấp lại. 
Kích thước: dài 3-5 mm.

Sinh học và  hoạt động ăn thịt:  
Nhộng và con lớn ăn thịt nhưng cũng có 
thể ăn hạt giống cũng như nhụy hoa hoặc 
mật ngọt. Giống như các bọ ăn thịt khác, 
con bọ mắt lớn có  phần miệng nhọn dài 
có thể đâm thủng, giết và hút chất lỏng bên 
trong của con mồi. Chu kỳ đời sống hoàn 
chỉnh của nó  từ trứng đến trưởng thành 
mất khoảng 30 ngày. 

Ở Bắc Úc, bọ mắt  lớn được quan sát thấy 
là con bọ săn mồi tốt để ăn con bọ trĩ dưa 
melon thrips, rệp giả nhện và rầy aphids 
trên dưa leo và bí.

Theo dỏi:
Bọ mắt lớn thường thấy ở những nơi bị phá 
hoại do bọ trĩ dưa melon thrips, rầy aphids 
và rệp giả nhện gây ra. Xem xét các bộ 
phận của cây trồng bị nhiễm hại với các con 
mồi mà là mục tiêu của con bọ mắt lớn. Thời 
gian tốt nhất để theo dỏi là vào sáng sớm 
hoặc buổi tối.
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Bọ mắt lớn Big-eyed bug, Geocoris sp. đậu trên lá cà.

Bọ mắt lớn Big-eyed bug, Geocoris sp, đang bắt một con thrips con.

 - Bọ
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Bọ cướp nhỏ
Minute pirate bugs

Orius armatus, Orius tantillus and Orius spp.
(Họ Anthocoridae)

Các con mồi mục tiêu:
Bọ trĩ thrips, rệp mites, ruồi/bướm whitefies, 
rệp trĩ aphids, trứng, côn trùng nhỏ, sâu 
bướm nhỏ và nhiều côn trùng chưa trưởng 
thành nhỏ khác.

Mô tả:
Trứng: nhỏ, màu trắng hoặc không màu và 
không dễ nhìn thấy vì chúng được nhét gần 
như hoàn toàn vào mô thực vật chỉ có phần 
trên giống như nắp là nhìn thấy được. Kích 
thước: 0,4 mm. 

Ấu trùng: không màu khi chúng nở, sau đó 
đổi sang màu vàng và sau đó, thành màu 
nâu đỏ khi chúng phát triển. 

Con lớn: bọ có hình bầu dục, màu nâu hoặc 
đen với những mảng sáng màu hơn trên đôi 
cánh. Kích thước:  dài 2-5 mm.

Sinh học và  hoạt động ăn thịt:  
Bọ cướp nhỏ là loài săn mồi thường xuất 
hiện trong các nơi trồng rau cũng như các 
loại hoa khác. Mặc dù Orius armatus xảy 
ra tự nhiên trong miền bắc Bắc Úc, chúng 
cũng có bán từ nhà cung cấp thương mại. 
Cả nhộng và con bọ lớn có thể di chuyển 
một cách nhanh chóng để bắt mồi. Sau khi 
bắt con mồi, chúng đâm xuyên qua cơ thể 
với vòi kim sắc nét của chúng, tiêm enzym 
tiêu hóa và hút chất bổ trong cơ thể con mồi. 

Con bọ lớn ưa tìm đến hoa và đặc biệt hữu 
ích trong việc kiểm soát sâu bệnh như bọ trĩ 
hoa (flower thrips). Chúng cũng là những kẻ 
săn mồi hiệu quả của bọ trĩ dưa và thường 
được quan sát thấy trong dưa hấu, dưa leo, 
cà tím và khổ qua. Các loài bọ khác nhau 
thường  thích ăn một loạt sinh vật chủ riêng 
và một số ăn nhựa cây cũng như phấn hoa 
(nhưng thường không gây thiệt hại đáng kể 
cho cây).

Các con bọ ăn thịt này có khả năng ăn được 
cả nguồn thức ăn thực vật, điều này cho 
phép chúng tồn tại trong trường hợp các 
con mồi sinh vật khan hiếm. 

Trứng nở trong 3-5 ngày, có năm giai đoạn 
nhộng và giai đoạn phát triển từ trứng đến 
trưởng thành mất khoảng 12-14 ngày. Con 
lớn sống trong khoảng 28 ngày.

Theo dỏi:
Bọ cướp nhỏ  đôi khi được thấy trong khi 
chúng đang theo dõi con mồi mục tiêu của 
chúng đặc biệt là ở giữa hoa. Thời gian tốt 
nhất để theo dỏi  là vào buổi sáng sớm hoặc 
chiều muộn khi chúng hoạt động hăng nhất. 
Vào những ngày trời mát, chúng thường  
hoạt động nhiều hơn lúc giữa ngày.
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Bọ cướp nhỏ Minute pirate bug, Orius sp. trên một lá dưa leo.

Bọ mắt to, Geocoris sp, đang bắt một con rầy aphid con.

 - Bọ
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Bọ chắn có gai ăn thịt
Spined predatory shield bug

Oechalia schellenbergii
(Họ Pentatomidae)

Các con mồi mục tiêu: 
Sâu bướm, ấu trùng sawfly, ấu trùng  bọ 
cánh cứng và nhiều trứng,  ấu trùng các côn 
trùng khác. Ví dụ chúng là những bọ săn 
mồi  trứng và ấu trùng Helicoverpa rất có 
hiệu quả .

Mô tả:
Trứng: Màu đen với các gai ngắn trắng xung 
quanh rìa trên đầu. 

Ấu trùng: Nhộng có màu đen và đỏ, và 
không có gai hoặc cánh.

Adults:

Hình lá chắn (shield) và có màu nâu đốm 
hoặc xám. Có gai nhọn ở hai bên ngực và 
một miếng vá hình tam giác màu đen ở cuối 
bụng nơi cánh gấp chồng lên nhau. Kích 
thước: 8-12 mm. (Con cái lớn hơn con đực 
chút ít).

Biology and predatory activity: 
Bọ lá chắn có gai là một động vật ăn thịt có 
hiệu quả thường có ở cây công nghiệp, rau 
cải, cây đa niên  và thực vật bản địa như 
bạch đàn, keo và tràm. Chúng cũng được 
tìm thấy trên cỏ dại có sâu bướm nhiểm hại. 
Trứng được đẻ từng cụm (lên đến 50), trên 
hoặc dưới lá. Ấu trùng mới nở có thể được 
thấy gần bên cụm trứng 2-3 ngày trước khi 
chúng phân tán ra. Có năm giai đoạn nhộng 
và giai đoạn từ trứng đến trưởng thành mất 
khoảng ba tuần. Con bọ lớn có thể sống đến 
tám tuần. Nhộng trẻ ăn nhựa cây. Ấu trùng 
lớn và bọ lớn bắt những con mồi và ăn bằng 
cách đâm vòi vào ấu trùng để hút các chất 
lỏng trong cơ thể con mồi. 

Các bọ chắn có gai ăn rất nhiều và ấu trùng 
lớn hoặc con bọ lớn có thể bắt ăn các ấu 

trùng lớn khác. Những con săn mồi này có 
thể tiêu thụ đến 20 ấu trùng trong suốt cuộc 
đời nó.

Theo dỏi:
Khi theo dõi vụ mùa, bọ lá chắn có gai ăn 
thịt có thể được thấy với một con sâu bướm 
còn dính ở vòi của chúng. Con bọ chắn lớn  
thường di chuyển hoặc bay  đi chổ khác khi 
bị động.
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Bọ chắn có gai ăn thịt, Spined predatory shield bug, Oechalia schellenbergii nhộng đang tấn 
công một con sâu bướm.

Bọ chắn có gai ăn thịt, Spined predatory shield bug, Oechalia schellenbergii, đang tấn công một 
con sâu chùm.

 - Bọ
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Ấu trùng ruồi lướt 
Hover fly larvae

(Họ Syrphidae)

Các con mồi mục tiêu: 
Rầy trĩ aphids, sâu bướm nhỏ, rệp sáp và 
ruồi trắng.

Mô tả:
Trứng: nhỏ màu trắng và hình bầu dục, 
thường đẻ trên hoặc gần các côn trùng chủ. 

Ấu trùng: Các ấu trùng  bị mù và thường là 
màu trắng, màu nâu hoặc màu xanh lá cây 
với hai sọc trắng dọc theo chiều dài của cơ 
thể. 

Con lớn: Mình mập mạp hoặc thon với đầu 
lớn, mắt to và râu ngắn. Chúng có một đôi 
cánh trong, và cơ thể có màu sắc rực rỡ với 
một băng màu vàng và đen (hoặc có mẩu 
patterns). Cơ thể có lông mịn dày (thường 
màu vàng) bao phủ. Kích thước:  dài 3-10 
mm. 

Sinh học và  hoạt động ăn thịt:  
Ruồi lướt lớn bắt chước ong bắp cày và 
ong mật. Chúng bay rất nhanh, xẹt qua từng 
chập và thường thấy lơ lửng ở một chổ trên 
đám hoa. Ấu trùng ăn thịt và con lớn là côn 
trùng giúp thụ phấn (ăn mật hoa và phấn 
hoa). Con lớn cũng sẽ ăn mật ngọt do rệp 
tiết ra và các côn trùng hút/chích khác.

Ruồi lướt cái đẻ trứng đơn lẻ hoặc từng lô 
nhỏ trên hoặc gần con mồi mục tiêu của 
chúng. Sau khi nở, ấu trùng ngay lập tức tìm 
kiếm con mồi để ăn và trải qua ba giai đoạn 
ấu trùng trước khi hóa nhộng trong một cái 
kén màu nâu và biến thành con lớn. Phát 
triển từ trứng đến trưởng thành mất 2-6 
tuần. 

Kết quả nghiên cứu đã cho thấy nếu ta trồng 
các loại cây đồng hành, giữa các hàng hoặc 
dải biên giới, các loại hoa thích hợp như rau 
ngò (coriander) hoặc tần ô (chrysanthemum) 
chúng sẽ cung cấp thêm mật và phấn hoa 

nên có thể thu hút một số lượng lớn các ruồi 
lướt vào chổ trồng.

Khi lựa chọn các cây đồng hành, điều quan 
trọng là phải tìm những cây có một chu kỳ ra 
hoa đúng lúc với giai đoạn quan trọng khi sự 
có mặt của ruồi lướt là cần thiết trong chu 
kỳ cây trồng (trồng cây đồng hành cũng có 
làm tăng sự đa dạng của các sinh vật có ích 
khác). Ruồi lướt ưa hoa có đài hoa mở rộng 
vì việc hút mật và phấn hoa dể dàng hơn.

Theo dỏi:                                
Ấu trùng ruồi lướt thường được thấy trên 
rau có nhiểm rầy aphids, rệp sáp hoặc ruồi 
trắng. Chúng thường dễ dàng thấy hơn trên 
lá của cây bị nhiễm hại nhiều với các con 
mồi mục tiêu như trên bầu bí hay  lá đậu đủa 
bị nhiễm nặng rầy aphids. Ấu trùng của các 
loài ruồi lướt khác sống trong cây cỏ mục. 
Một số ấu trùng sống dưới nước như giòi 
đuôi chuột (rat tailed maggots) và đôi khi ta 
có thể thấy chúng trong các chum/vại nước 
để mở ngoài trời hay trong các ao nước  sau 
nhà hoặc các nhà vườn ở nông thôn.



SINH VẬT CÓ
 ÍCH

   

#111

 - Ruồi

Ruồi lướt Hover fly (Họ Syrphidae).

Ấu trùng ruồi lướt Hover fly (Họ Syrphidae) đang ăn rệp aphids.
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Ruồi ký sinh 
Parasitic flies

(Family Tachinidae)

Các con mồi mục tiêu:
Sâu bướm như giòi sâu bướm dưa leo, ấu 
trùng Spodoptera, ấu trùng Helicoverpa, ấu 
trùng  các bọ cánh cứng khác, châu chấu, 
ong bắp cày và các con bọ thực thụ (true 
bugs).

Ví dụ ruồi ký sinh được nuôi từ sâu bướm: 

Peribaea sp., Carcelia sp. nuôi từ Ấu trùng 
Spodoptera litura. 

Palexorista sp Goniophthalmus australis, 
Exorista sp., Carcelia sp. nuôi từ ấu trùng 
Helicoverpa.

Mô tả:
Trứng: trắng, trứng mềm hình bầu dục nhỏ. 

Ấu trùng: Ấu trùng (còn gọi là giòi) không có 
chân.

Con lớn: thân mập mạp, thường có lông và 
màu xám với nhiều mảng màu đen. Một số 
loài có màu kim loại. Kích thước: lên đến 20 
mm.

Sinh học và  hoạt động ăn thịt:  
Con lớn của hầu hết các loại ruồi hoạt động 
suốt ngày, rất năng động và thường thấy 
ăn mật hoa và có thể giúp thụ phấn, chúng 
cũng ăn mật ngọt  do côn trùng và rệp tiết 
ra. Vì hầu hết loài tachinids không có một cơ 
quan đẻ trứng đâm xuyên qua (mặc dù có 
trường hợp ngoại lệ), trứng hoặc con sống 
được đặt bên trên hoặc gần con chủ. Khi 
trứng nở, ấu trùng đào hang vào các con ấu 
trùng của con côn trùng chủ, mặc dù một số 
sẽ tấn công cả con trưởng thành. Một cách 
ký sinh khác là khi trứng được nuốt và nở ra 
trong cơ thể (của con chủ). 

Trứng ký sinh có thể được nhìn thấy dính 

vào cơ thể bên ngoài của sâu bướm. Ấu 
trùng qua ba giai đoạn phát triển chui sâu 
vào con chủ, ăn bên trong và thường giết 
chết con chủ, mặc dù có những ngoại lệ, khi 
con chủ không bị chết. Khi trưởng thành, ấu 
trùng giai đoạn thứ ba, hoặc sẽ hóa nhộng 
bên trong vật chủ hoặc trong đất hay lá. Phát 
triển của ấu trùng ruồi thường được hoàn tất 
trong 1-3 tuần.

Theo dỏi:
Ruồi tachinid lớn đôi khi được xem như là 
côn trùng giúp thụ phấn. Vì giai đoạn chưa 
trưởng thành thường phát triển bên trong 
các con vật chủ, chúng rất khó nhìn thấy. 
Khi muốn xác định xem ruồi tachinids có ký 
sinh các con sâu bọ ăn hại vụ mùa (chẳng 
hạn như sâu bướm) hay không,  thì  những 
con sâu bướm này có thể được bắt cho vào 
một ‘ hộp để nuôi’ và nuôi cho đến giai đoạn 
trưởng thành. Nếu sâu bướm bị ký sinh thì 
những con ruồi  trắng trưởng thành sẽ chết 
hoặc hóa nhộng.
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Ruồi ký sinh Parasitic fly (Họ Tachinidae).

Một ruồi ký sinh Parasitic fly (Họ Tachinidae) đang tiến đến một con sâu để đẻ trứng trên cơ 
thể của nó.
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Ruồi ăn cướp
Robber flies

Laphria, Leptogaster, Ommatius  
(Họ Asilidae)

Các con mồi mục tiêu:
Một loạt các con mồi với các kích cỡ khác 
nhau bao gồm: ruồi, ong bắp cày, châu 
chấu, bướm, bướm ngài, các bọ thực thụ, 
nhện và các côn trùng khác.

Mô tả:
Trứng: trứng màu kem  thường được đẻ 
từng cụm và bao phủ trong bằng một lớp 
phấn trắng phủ bảo vệ. 

Ấu trùng:  có hình trụ, thon dài ra và nhỏ dần 
về phía trước. 

Con lớn: Ruồi nhỏ đến ruồi lớn thường có 
màu xám, màu nâu hoặc màu đen với một 
số loài có màu sắc rực rỡ với những mảng 
màu vàng hoặc đỏ. Chúng có một cổ khá 
to, đôi mắt nổi bật và được tách ra, và có 
vòi hút.

Ngực và chân có nhiều lông cứng hoặc lông 
(mềm). Bụng hoặc là ‘mập và nhỏ dần’ hoặc 
‘hẹp và dài ra’. Chúng thích nghi cho việc 
săn và bắt mồi trên không trong lúc đang 
bay với đôi chân và móng vuốt mạnh. Kích 
thước: dài 5-30 mm.

Sinh học và  hoạt động ăn thịt:  
Con lớn đẻ trứng từng cụm (thường được 
bao phủ bởi một lớp phấn trắng phủ bảo vệ) 
trên cây, trong những khoảng đất trống hoặc 
vào vỏ cây hay gỗ. Ấu trùng sống trong đất 
hoặc gỗ mục nát và ăn côn trùng có thân 
mềm khác hoặc trứng côn trùng. Một số loài 
là  ectoparasitic, tức là ký sinh bên ngoài. 
Hóa nhộng xảy ra trong đất. Con ruồi cướp 
trưởng thành là sinh vật săn mồi cơ hội và 
được thấy trong môi trường sống  nắng 
nóng,   mở rộng và khô như thảo nguyên và 
rừng mở rộng.

Khi tìm mồi, chúng bay khi vào khi ra khỏi 
thảm thực vật và lượn qua các thân cây 
và đầu hoa. Một chiến lược săn mồi khác 
là phục kích con mồi đi qua từ một vị trí cố 
định trên một cành cây . Chúng thường tấn 
công con mồi nhỏ hơn mình 2-3 lần. Con 
mồi thường bị bắt trong lúc đang bay trên 
không, mặc dù một số loài như Leptogaster 
tìm săn mồi gần sát mặt đất và tấn công con 
mồi đang ở (trên đất hoặc cây). Sau khi con 
mồi bị bắt và bị đâm với vòi lớn của chúng, 
con mồi được giử chặc và tiêm độc tố cùng 
với các enzym để hóa lỏng các chất bên 
trong cơ thể mà sau đó được hút ra, chỉ còn 
lại bộ xương ngoài. Việc ăn thịt nhau và ăn 
thịt các loài khác của ruồi ăn cướp cũng xảy 
ra với một số loài.

Theo dỏi:
Ruồi ăn cướp không dễ dàng nhận dạng vì 
chúng rất di động, khi chúng bay xẹt vào, xẹt 
ra luôn và có khi chúng cũng được thấy bay 
lơ lửng trên hoa nơi trồng rau cải hay trong 
cây cối xung quanh.



SINH VẬT CÓ
 ÍCH

   

#115

 - Ruồi

Ruồi ăn cướp Robber fly (Họ Asilidae).

Ruồi ăn cướp Robber fly (Họ Asilidae) (nhìn ngang) cho thấy vòi nhọn và chân mạnh 
để bắt mồi.
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Bọ có cánh vân
Lacewings

Bọ có cánh vân, Mallada signata
(Họ Chrysopidae)

Bọ có cánh vân nâu lacewing, (Tasman’s 
lacewing), Micromus tasmaniae (Họ 
Hemerobiidae)

Các loài khác của bọ vân màu xanh lá cây 
và màu nâu cũng hiện diện một cách tự 
nhiên và có chu kỳ cuộc sống  cũng như 
sinh học tương tự.

Các con mồi mục tiêu: 
Ấu trùng là loài săn nhiều thứ mồi và ăn 
côn trùng như bọ dưa thrips, rệp scales, 
rệp mites, rầy aphids, rệp sáp chưa trưởng 
thành, rệp uốn chưa trưởng thành, trứng 
bướm ngài, sâu bướm nhỏ và ruồi trắng.

Mô tả:
Con bọ  lacewig xanh  lacewings

Trứng: trắng, hình bầu dục, trên thân cây.

Ấu trùng : có màu nâu với một cơ thể lớn 
ở giữa thon về phía đầu và đuôi. Chúng có 
hàm trên lớn dể đâm để bắt mồi và lông dài 
dọc theo bên và phía sau mình, trên đó có 
tích lũy những tàn tích các con mồi đã chết 
để ngụy trang chúng khỏi bị kẻ thù nhận 
dạng. Kích thước: lên đến 8 mm.

Con lớn: cơ thể xanh với hai cặp cánh 
giống như ren trong suốt mong manh.  Kích 
thước: lên đến 10 mm chiều dài (không bao 
gồm cánh).

Con bọ lacewings nâu 

Trứng: màu nâu hoặc màu trắng, hình thon 
dài và được đẻ phía dưới của lá (không có 
cuống). 

Ấu trùng:  có màu nâu đốm với một cơ thể 
dài phình ra ở giữa và thon nhọn ở mỗi đầu. 
Chúng có hàm trên lớn dể đâm để bắt mồi và 
không mang các tàn tích “chiến lợi phẩm” trên 
lưng. Kích thước: Khoảng 7-9 mm chiều dài.

Con lớn: màu nâu với hai cặp cánh có lông, 

trong suốt, mong manh giống như ren và 
râu dài. Kích thước: đến 12 mm chiều dài 
(không bao gồm cánh). 

Sinh học và  hoạt động ăn thịt:  
Con lacewings xanh:

Con bọ lacewing xanh, Mallada signata, là 
một loài bọ bản địa và cũng có thể mua từ 
các nhà cung cấp thương mại. Các con mồi 
thông thường bao gồm rầy aphids, rệp 2 
đốm, rệp scales, rệp sáp, trứng bướm ngài 
và sâu bướm nhỏ. 

Các lacewings hoạt động nhiều hơn trong 
thời tiết ấm áp. Nhiều loài lacewings màu 
xanh lá cây được nhìn thấy tự nhiên trong 
các vườn rau, con lớn hoặc là ăn thịt sinh vật 
khác hoặc ăn mật ngọt honeydew. Âu trùng 
của giai đoạn phát triển đầu tiên nở từ trứng. 
Trong khi ấu trùng phát triển, nó lột và qua 
hai giai đoạn khác mất đến bảy ngày.

Khi trưởng thành, ấu trùng lột vỏ lần cuối và 
di chuyển vào lá mục và quay một cái kén để 
thành nhộng. Khi con lớn xuất hiện từ nhộng 
nó cố tìm một con bọ “bạn đời”. Con bọ lớn 
có thể sống đến 100 ngày. 

Nếu cần phải thả các con bọ lacewing xanh 
vào vườn rau, chúng sẽ có nhiều cơ hội sống 
còn nếu có một nơi trú ẩn như cây hoặc bụi 
cây gần đó. Không nên sử dụng thuốc sâu 
loại có tác động tồn lưu (residual) lên cây 
trồng trong 3-4 tuần trước khi thả chúng. Vì 
con bọ lớn ăn mật hoa và phấn hoa, nên có 
các cây hoa hoặc thực vật có hoa gần đó để 
khuyến khích con bọ lacewings này ở lại đó.

Bọ Lacewings nâu: Bọ Tasman’s Lacewings, 
(Micromus tasmaniae) thường được tìm 
thấy  trong các cây thấp và chúng có một 
cách tự nhiên. Nhiều loài chuyển sang các 
vườn rau để ăn các con mồi khác nhau và 
trở thành một thành viên kiểm soát sinh học 
có hiệu quả. Con bọ lớn cũng ăn thịt và có 
một chế độ ăn uống tương tự như ấu trùng 
của chúng.
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Con bọ lacewing nâu Brown lacewing,  
Micromus sp.

Con bọ lacewing xanh Green lacewing,         
(Họ Chrysopidae).

Ấu trùng con bọ nâu Brown lacewing, 
Micromus sp. đang ăn rệp aphids.

Chúng ăn một loạt các loài sâu bọ bao 
gồm rầy aphids, trứng sâu bướm ngài, 
ấu trùng nhỏ, rệp scales và ruồi trắng 
cũng như mật hoa.

Âu trùng của giai đoạn phát triển đầu tiên 
nở từ trứng. Trong khi ấu trùng phát triển, 
nó lột và qua hai giai đoạn khác mất đến 
bảy ngày, khi trưởng thành, ấu trùng lột 
vỏ lần cuối và di chuyển vào lá mục và 
quay một cái kén để thành nhộng. Khi 
con lớn xuất hiện từ nhộng nó cố tìm một 
con bọ “bạn đời”. 

Con bọ lớn có thể sống đến 100 ngày. 

Con bọ lacewing xanh Green lacewing, (Họ 
Chrysopidae).

Loại bọ này rất thích hợp cho việc thiết lập/
nuôi giử trong vườn rau. Con lacewings 
nâu hiện đang được thử nghiệm để phát 
triển thương mại (trong tương lai).

Theo dỏi:
Khi theo dỏi con bọ lacewings, cần xem 
có trứng gắn trên lá hay không, ấu trùng 
có thể được nhìn thấy chúng đi tìm kiếm 
thức ăn. Con bọ lớn rất khó theo dõi 
nhưng thường thấy khi chúng bay đến 
ánh sáng vào ban đêm.
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Rệp ăn thịt
Predatory mites

(Các họ:  Phytoseiidae, Cunaxidae, 
Cheyletidae, Stigmaeidae)

Các con mồi mục tiêu:
Phytoseiidae: rệp mites (đặc biệt là rệp nhện 
và rệp chồi), côn trùng nhỏ, tuyến trùng 
nematode, nấm và phấn hoa. 
Cunaxidae: loài này ăn thịt chung chung các 
côn trùng nhỏ và tuyến trùng. 
Cheyletidae: rệp mites và côn trùng nhỏ. 
Stigmaeidae: rệp mites (đặc biệt là rệp nhện, 
rệp giả nhện và rệp chồi) và côn trùng nhỏ.

Mô tả:
Chiều dài cơ thể của con lớn: Khoảng 0.8 
mm hoặc ngắn hơn. 
Phytoseiidae: Phytoseiulus: màu da cam 
đến đỏ da cam, cơ thể hình quả lê và đôi 
chân dài. 
Cunaxidae: màu đỏ tươi, miệng lồi, màu nâu 
hoặc vàng, có vòi đâm nhọn.
Cheyletidae: rệp màu trắng, vàng hoặc da 
cam với các phần miệng nổi bật phía trước 
của cơ thể gọi là gnathosoma (phần miệng 
và môi sờ dày). Có nhiều lông cứng (setae) 
trên mình khi thì giống như tóc hoặc như để 
trang trí hình dùi cui, hoặc giống như vỏ ốc 
hoặc giống như sừng con nai. 
Stigmaeidae: màu vàng, cam hoặc đỏ, mình 
có hình trứng hoặc thon dài. Phía trên của 
cơ thể thường được che phủ trong bằng 
một hoặc nhiều đĩa.

Sinh học và  hoạt động ăn thịt:  
Phytoseiidae: Những rệp ăn thịt này di 
chuyển nhanh chóng và sống trên cây cũng 
như trong đất. Chúng chủ yếu là ăn rệp 
mites, côn trùng nhỏ, tuyến trùng nematode, 
nấm và phấn hoa. Thời gian phát triển 
từ trứng đến trưởng thành là rất ngắn và 
thường hoàn tất trong 4-7 ngày. Độ ẩm cao 
là cần thiết cho trứng nở.

Những con rệp ăn thịt này có thể sử dụng 
các ván nhện do các con rệp nhện tạo ra 
để săn mồi. Chúng có thể phát hiện ra chất 
kairomones phát ra từ con mồi và có thể 
ở lại trong khu vực nào bị con mồi làm hại  
hoặc di chuyển đến các vùng mới có các 
con mồi phá hại gần đó. 
Cây trồng có tán lá rậm rạp và ở vùng ẩm 
ướt được coi như phù hợp hơn cho sự phát 
triển của con rệp phytoseiid . Rệp ăn thịt 
xuất xứ từ Chile, Phytoseiulus persimilus, 
có bán trên thị trường và đã được sử 
dụng thành công để kiểm soát  rệp 2 đốm, 
Tetranychus urticae, trong rau cải. 
Cunaxidae: Những con rệp ăn thịt này di 
chuyển nhanh chóng  để săn mồi tổng quát 
và sẽ tấn công một loạt các sinh vật chân 
khớp (arthropods) nhỏ trong nhiều loại cây 
trồng. Chúng cũng có trong đất và sẽ tấn 
công tuyến trùng nematode làm sưng rể 
Meloidogyne spp. Các loài khác được tìm 
thấy trong lá mục và các sản phẩm tồn trữ. 
Một số rệp cunaxids săn mồi và buộc chặt 
con mồi với nhợ tơ được tiết ra từ miệng 
của chúng, và những con khác thì giăng 
bẫy hoặc phục kích.
Cheyletidae: Rệp trong họ này được chia 
thành hai nhóm, động vật ăn thịt và động 
vật ký sinh. Những con rệp ký sinh có trên 
động vật có vú, chim và côn trùng. Con 
Cheyletids ăn thịt sống trên cây và trong 
đất. Chúng ăn rệp và côn trùng nhỏ. Loài 
ăn thịt khác xảy ra trong các sản phẩm tồn 
trữ. Chúng di chuyển chậm và phục kích 
con mồi hay săn bắt chúng một cách thận 
trọng. 
Stigmaeidae: Những con rệp này sống 
trên cây và trong đất. Chúng ăn rệp nhện, 
rệp nhện giả cũng như các con rệp khác, 
nhưng giai đoạn trứng và con không hoạt 
động thường được ưa thích hơn.



SINH VẬT CÓ
 ÍCH

   

#119

 - Rệp

Amblyseius thwaitei (Họ Phytoseiidae) rình 
bắt con rệp 2 đốm Two spotted mite.

Rệp ăn thịt Chilean predatory mite, Phytoseilus persimilis (Họ Phytoseiidae) đang bắt rệp 2 đốm.

Rệp ăn thịt Predatory mite, (Họ Cunaxidae) đang 
bắt một con rệp 2 đốm Two spotted mite.
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Nhện
Spiders

(Các họ:  Araneidae, Lycosidae, Oxyopidae, 
Salticidae, Thomisidae và nhiều loại khác). 

Các con mồi mục tiêu:
Rất nhiều loài côn trùng bay và bò bao gồm: 
rầy aphids, sâu bướm, bướm đêm, các loại 
bọ, châu chấu, bọ cánh cứng, ruồi, rầy cũng 
như các côn trùng giúp thụ phấn, côn trùng 
ăn thịt (chẳng hạn như ong bắp cày), nhện 
và nhiều thành phần cùng loại khác. Nhiều  
côn trùng bay (có cánh) bị vướng/bắt trong 
mạng nhện.

Mô tả:
Trứng: trắng, vàng, kem, hồng, đỏ hoặc nâu 
và hình bầu dục hoặc hình cầu. 

Ấu trùng: Nhện con cũng tương tự như nhện 
lớn nhưng thường nhỏ hơn với  màu sắc và 
dấu hiệu khác biệt nhau đôi chút.

Con lớn: Nhện có hai bộ phận cơ thể nổi 
bật  được nối bằng một ‘eo’ hoặc cuống  với 
bụng. Chúng có đôi mắt đơn giản (đa số 
có đến tám), chân kìm chelicerae (với răng 
nanh) thích nghi cho việc cắn hoặc đâm con 
mồi, một cặp chân kìm sờ pedipalps, tám 
chân và các bộ phận nhả tơ  (tơ đi ra qua 
spinnerets ở cuối phía sau bụng). Thở thông 
qua “lá phổi” ở mặt dưới của cơ thể. 

Kích thước và màu sắc của nhện thay đổi  
tùy thuộc vào loài. Các ví dụ như sau: Nhện 
Orb-web (họ Araneidae) với các loài nhiệt 
đới có nhiều màu sắc và hình dạng khác 
nhau. Kích thước: loài được tìm thấy trong 
rau thường lên đến 25 mm. 

Nhện Sói  (họ Lycosidae): Nhện wolf được 
thấy trong rau thường có màu nâu hoặc 
màu xám-nâu với một mẫu tỏa ra trên đầu 
ngực và một mẩu hình có gân trên bụng.

Chúng có thân mình mập mạnh và là các 
thợ săn nhanh nhẹn. Kích thước: Thường 
lên đến 25 mm. Nhện Lynx (họ Oxyopidae): 

có gai trên đôi chân và thường có một bụng 
sọc với các băng sáng và tối chạy xen kẽ 
theo chiều dọc. Kích thước: khoảng 5-9 mm. 

Nhện (họ Salticidae): Những con nhện này 
thường đầy màu sắc với chân ngắn mập 
mạp và một đầu ngực hình vuông (hoặc 
hình chữ nhật). Mắt trước nổi bật và chạy 
dọc theo mặt trước của cái mai (carapace). 
Con nhện đực thường ‘trang trí công phu’ và 
thực hiện màng tán tỉnh trước mặt con cái. 
Kích thước: lên đến khoảng 15 mm. 

Nhện cua (họ Thomisidae): Những con 
nhện này giống con cua và có khả năng đi  
‘hàng ngang’. Chúng thường có màu xám, 
ngụy trang giỏi trong hoa hoặc thực vật. 
Kích thước: lên đến khoảng 14 mm. 

Sinh học và  hoạt động ăn thịt:  
Nhện ở trong nhiều môi trường sống đa 
dạng bao gồm môi trường tự nhiên (như 
rừng vùng khô, rừng thưa nhiệt đới, rừng 
rậm, cây bụi, đồng cỏ và vùng khô hạn), 
vườn sau nhà, công viên, cây nông nghiệp 
(trong cây trồng cũng như cây cỏ thực vật 
tự nhiên và cỏ dại), khu vực ngoại thành và 
một số sống trên bờ lạch và sông ngòi.

Chúng sống trên mặt đất, trong đường hầm/
hang, trên cây cỏ, dưới đá và dưới thân cây 
cũng như trong lá mục. Nhện là loài săn mồi 
tổng quát chủ yếu ăn con mồi sống và đôi 
khi ăn thịt các nhện khác hoặc các thành 
viên của các loài khác. Chúng là thành viên 
hữu ích trong việc kiểm soát sinh học cho 
rau quả nhờ chúng ăn một loạt các côn trùng 
gây hại, có khả năng phân tán cao, sống lâu, 
có thể chịu được điều kiện khô và có thể tồn 
tại trong thời gian dài mà không có thức ăn.

Trứng thường được đẻ, có hoặc không có 
chất  keo dính, và bọc trong một cái kén 
tơ để bảo vệ chúng khỏi các kẻ thù và thời 
tiết. Hình dạng của cái kén lụa có thể là mịn 
màng, thô hoặc có gai tùy thuộc vào loài. 
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Nhện St. Andrew’s cross, Argiope 
keyserlingi (Họ Araneidae).

Nhện nhảy Jumping spider, Mopsus sp. (Ho 
Salticidae).

Nhện con nở ra từ trứng và trải qua một 
loạt các lần lột xác moults (với lần lột đầu 
tiên đã xảy ra bên trong trứng) trước khi 
phát triển thành một con nhện lớn. 

Nhện cái cung cấp một loạt các dịch vụ 
chăm sóc con của chúng. Ở nhiều loài, 
con nhện cái bảo vệ túi trứng (từ động 
vật ăn thịt) bằng cách làm một nơi trú ẩn 
bằng tơ và ở lại với các trứng này cho 
đến khi chúng nở. Các loài khác,  trứng 
không có ai trông coi thì được cuộn trong 
lá, trong vỏ cây, dưới đá hoặc các mảnh 
vụn khác. Nhện orb-web bọc trứng 
trong một cái kén tơ bảo bọc và được 
treo trong mạng nhện.  Nhện săn như 
nhện sói thì mang túi trứng gắn vào cơ 
quan nhả tơ spinnerets của chúng  và 
khi trứng nở nhện con được mang trên 
bụng mẹ trong khoảng một tuần trước 
khi phân tán. 

Phân tán được thực hiện bằng một 
phương pháp gọi là ‘thổi ra’. Các nhện 
con sẽ nâng bụng lên cao và nhả ra một 
sợi tơ, khi sợi tơ đã đủ dài các nhện 
con sẽ bung mình tung lên trong gió 
và  được gió mang đến một vị trí mới. 
Nhện ở đất được phân tán bằng cách 
bò ra khỏi tổ. Nói chung, nhện nhỏ có 
thể mất 6-12 tháng để đạt trưởng thành 
và nhện lớn hơn có thể mất 2-3 năm. 
Chúng bắt mồi bằng cách làm các mạng 
nhện hoặc bằng cách săn bắn và phục 
kích. Nhện làm mạng nhện để bẫy bắt 
côn trùng, trong khi các con nhện không 
làm mạng nhện như nhện thợ săn thì sẽ 
đuổi hay lén theo con mồi. Nhện sói và 
nhện nhảy thì theo đuổi con mồi và sau 
đó bắt chúng với một bước nhảy vọt.

Nhện Lynx cũng là thợ săn năng động 
và có thể nhảy một khoảng xa đáng kể 
để bắt mồi. Nhện phục kíc Ambushers 
như nhện cua nằm chờ trên lá hoặc hoa 
để bắt con mồi một cách bất ngờ với 
chân trước mạnh mẽ của chúng. Con 
mồi sau đó bị cắn và bị làm tê liệt. Nhện 
xây mạng như nhện orb-web ít di động. 
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Hầu hết các loài nhện làm ra mạng và nằm 
ở giữa mạng hoặc bên cạnh của mạng. Côn 
trùng nào bay vào mạng và  dính vào đó, 
nhện sẽ lao trên ngay sau khi con mồi bị bắt 
và chúng sẽ bị cắn hoặc bị bọc trong bọc tơ. 
Nhện nhảy (jumping spiders) không sử dụng 
tơ làm bẫy nhưng như một sợi ‘chỉ an toàn’ 
hoặc ‘dây kéo - drag line’. Những con nhện 
này buộc vào thân một dây kéo trước khi 
nhảy và khi di chuyển xung quanh, do đó, 
nếu chúng có rơi ra khỏi lá, chúng có thể leo 
lên trở lại điểm xuất phát.

Mặc dù hầu hết nhện không có thị lực tốt và 
dựa vào khả năng cảm giác, mùi vị và cảm 
nhận rung động để di chuyển, bắt mồi, tìm 
bạn tình và nhận ra kẻ thù, một số  nhện như 
nhện sói, nhện nhảy, nhện lynx  và nhện cua 
lại có thị lực tốt, nhờ đó  mà việc phát hiện và 
bắt mồi của chúng có hiệu quả hơn. 

Nhện sử dụng phần miệng của mình để đè 
bẹp và giữ con mồi trong khi tiêm nọc độc 
làm tê liệt vào cơ thể để giết chúng. Một số 
nhện quấn con mồi với tơ sợi trước khi cắn 
và giết chết chúng. Nhện không ăn thức ăn 
rắn (solid) vì  miệng chúng chỉ  thích nghi 
với chất lỏng. Do đó, có một quá trình  ‘tiêu 
hóa trước bên ngoài’ trước, diễn ra bằng 
cách chúng  ói ra một dịch tiêu hóa có nhiều 
enzyme vào trong hoặc lên trên con mồi làm 
phá vỡ các cơ quan nội tạng để chúng có thể 
hút ra và ăn, để lại bộ xương ngoài còn lại.

Theo dỏi:
Nhện có thể được tìm thấy trên cây cỏ, trong 
mạng nhện trên hoặc giữa các cây hoặc trên 
mặt đất giữa lá rụng hoặc đá. Thông thường, 
chúng được ngụy trang tốt để lẩn vào môi 
trường quanh chúng hoặc  ẩn trong hang.  
Cần thận trọng khi tiếp cận với nhện vì một 
số có thể cắn và gây ra phản ứng dị ứng 
hoặc triệu chứng nặng hơn.

Quản lý sâu bọ tổng hợp:
Nghiên cứu ở nước ngoài đã cho thấy 
rằng việc sử dụng các lớp phủ (mulching) 
trong các loại cây trồng có khả năng tăng 
dân số sâu không gây bệnh như bọ đuôi 
bật (springtails)  và các loài ăn chất tan rửa 
khác mà là một nguồn thực phẩm khác cho 
nhện sói cũng như các nhện khác. Một số 
nhà nghiên cứu cho rằng các động vật chân 
đốt không là sâu bệnh có thể thu hút nhện 
vào vùng trồng trọt và do đó, cải thiện việc 
kiểm soát sinh học của sâu bọ cây trồng.

Nhện
Spiders
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Nhện cua Crab spider, (Họ Thomisidae).

Nhện Lynx spider, (Họ Oxyopidae).
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Bọ ăn thịt (bọ thrips 6 đốm)
Predatory thrips (six-spotted thrips)

Bọ  thrips 6 đốm, Scolothrips sexmaculatus 
(Họ Thripidae)

Các con mồi mục tiêu:
Bọ 2 đốm, Tetranychus urticae và  các rệp 
nhện khác (họ Tetranychidae). 
Các bọ sáu đốm là một loài ăn thịt rệp nhện 
có tự nhiên trong dưa chuột và đậu cũng 
như các loại rau khác, cỏ dại và nhiều loại 
cây trồng không phải rau cải khác. Nghiên 
cứu ở nước ngoài đã cho thấy rằng bọ sáu 
đốm là một loài bọ ăn thịt có hiệu quả (so 
với các động vật ăn thịt phổ biến khác của 
loài bọ thrips) trong phòng thí nghiệm và thử 
nghiệm thực tế và nên đã được thu thập từ 
nhiều loại rau quả, cây trồng  và cây công 
nghiệp.

Mô tả:
Trứng: hình thận, mờ khi đẻ sau đó trở thành 
màu trắng và mờ, rất nhỏ và được nhét vào 
lá non hoặc thân non.

Ấu trùng: Nhộng có màu vàng rồi sang màu 
trắng và gần trong suốt. 

Con lớn: Màu vàng nhạt  với ba vết màu 
xám trên mỗi cánh trước. Kích thước: Con 
cái dài đến 2-3 mm. (Con đực nhỏ hơn).

Sinh học và  hoạt động ăn thịt:  
Các bọ thrips sáu đốm không phải là loài bọ 
ăn thịt các con mồi đặc trưng và sẽ ăn  nhiều 
loại rệp nhện, mặc dù con mồi thông thường 
của chúng trong rau thường là rệp hai đốm. 
Khi kiếm thức ăn, bọ sáu đốm tỏ ra quen 
thuộc với mạng nhện của rệp nhện nên có 
thể xâm nhập nó một cách dễ dàng để tìm 
ăn rệp và trứng rệp. 

Con cái đẻ khoảng 14-16 trứng mỗi ngày (và 
có thể đẻ tới 220 trong đời nó). Nhiệt độ tối ưu 
cho việc sinh sản là khoảng 30° C và ở nhiệt 
độ này, chúng có thể tăng gấp đôi lượng dân 
số của chúng trong vòng 2-3 ngày.

Trứng mất đến bảy ngày để nở. Sau khi nở, 
ấu trùng ăn và lớn lên trong vòng năm ngày 
và sau đó hóa thành nhộng. Hóa nhộng xảy 
ra trên lá gần nơi ăn. Giai đoạn ‘tiền nhộng’ 
kéo dài một ngày và giai đoạn nhộng phải 
mất năm ngày. Nhộng không ăn nhưng lại 
di động. Trứng không trống phát triển thành 
con đực trong khi trứng thụ tinh phát triển 
thành cả con đực và con cái. Những con lớn 
sống trong khoảng 14-21 ngày. 

Mặc dù ấu trùng trong giai đoạn đầu tiên chủ 
yếu là ăn trứng và con (chưa di động) của 
rệp nhện, chúng có khả năng tấn công và ăn 
tất cả các con rệp ở mọi giai đoạn, đặc biệt 
là giai đoạn thứ hai và con rệp lớn. Trong 
điều kiện đông đúc hoặc khi con mồi khan 
hiếm, các con bọ thrips cái nhỏ có thể ăn 
thịt đồng loại, và ăn nhộng (của chính loài 
của chúng) nhất là con nào yếu hoặc mới 
nở. Con bọ  lớn hiếm khi thấy có hành vi 
ăn thịt đồng loại và chúng thường di chuyển 
đến các khu vực mới, một khi nơi   hiện tại 
còn ít mồi.

Bọ thrips 6 đốm đòi hỏi tiếp xúc trực tiếp với 
rệp mite trước khi chúng bắt đầu theo đuổi 
và bắt. Chúng ăn rất nhiều, bắt rệp nhện 
bằng cách đè xuống với chân trước và sau 
đó đâm để hút ra các chất bổ bên trong cơ 
thể. Các con rệp cái có thể tiêu thụ trung 
bình khoảng 50 con rệp mite mỗi ngày trong 
thời tiết ấm áp (khoảng 30° C).

Theo dỏi:
Xem có các triệu chứng của rệp nhện như 
các đốm nhạt màu trên lá và sự hiện diện 
của mạng nhện, vì đây là nơi bọ thrips  sáu 
đốm có nhiều khả năng được tìm thấy. Dùng 
kính tay phóng đại để có thể kiểm tra gần dễ 
dàng hơn. 
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 - Bọ thripsBọ thrips 6 đốm Six-spotted thrips, Scolothrips sexmaculatus đang ăn con rệp nhện.

Ấu trùng bọ 6 đốm, Scolothrips sexmaculatus, đang bắt một con rệp 2 đốm Two spotted mite.
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Ong bắp cày/vò vẻ ký sinh
Parasitic wasps

(Các họ: Aphelinidae, Braconidae, 
Encyrtidae, Eulophidae, Ichneumonidae)

Các con mồi mục tiêu:
Họ Aphelinidae: Ruồi trắng lảo đảo, ruồi 
trắng lá bạc silverleaf whitefly, rệp dưa 
aphid, rệp diaspid scales, rệp mealybugs, 
và các loại sâu  bọ chân khớp khác.

Họ Encyrtidae: Ruồi trắng lảo đảo, ấu trùng 
bọ dưa, các loại sâu bướm, rệp mealybugs, 
rệp scales, các loại sâu  bọ chân khớp khác.

Họ Eulophidae: Ruồi trắng lảo đảo, ấu 
trùng ruồi đậu, các loại sâu bướm (kể cả 
Helicoverpa spp., bướm ngài diamondback), 
bọ thrips dưa, bọ 28 đốm và  các loại sâu  bọ 
chân khớp khác.

Họ Braconidae: các loại sâu bướm (kể cả 
Helicoverpa spp., bướm ngài dưa, bọ đục 
đậu, sâu chùm), giòi ruồi trái cây, rầy aphids 
và  các loại sâu  bọ chân khớp khác.

Họ Ichneumonidae: các loại sâu bướm (kể 
cả Helicoverpa spp),  các loại bọ hun và ấu 
trùng ong bắp cày, nhện và  các loại sâu  bọ 
chân khớp khác.

Mô tả và hoạt động ký sinh: 
Ong bắp cày ký sinh trùng tí hon và nhỏ 

Con lớn: Họ Aphelinidae - ong bắp cày tí 
hon thường có màu vàng hoặc nâu với một 
cơ thể mềm mại. Những con ong bắp cày 
thường là ký sinh nội (bên trong) của rệp 
scales, ruồi trắng, rầy aphids và rệp sáp, 
mặc dù một số là ectoparasitoids (phát triển 
bên dưới con rệp scales) và những con khác 
ký sinh bên trong trứng của bướm ngài và 
châu chấu. Họ này có chứa các ký sinh con 
ong Encarsia sp. (đã được sử dụng trong 
việc kiểm soát sinh học của con ruồi trắng 
lảo đảo spiralling whitefly) và Eretomcerus 
Hayati (được sử dụng trong việc kiểm soát 

sinh học của bọ lá bạc silverleaf). Kích 
thước: dài đến 1,5 mm..

Con lớn: Họ Eulophidae - ong bắp cày tí hon 
có màu khác nhau, thường với một ánh kim 
loại. Eulophids có đôi mắt to và đôi cánh 
trong suốt. Chúng  là một trong hai ngoại ký 
sinh ectoparasitic, nội ký sinh endoparsitic 
hoặc ký sinh lồng  hyperparasitic trên một 
loạt các cây chủ, nhất là sâu bướm đục lá 
và ấu trùng ruồi. Chúng tấn công tất cả các 
giai đoạn trùng từ trứng đến trưởng thành. 
Một vài loài ăn thực vật và một số loài ăn thịt. 
Kích thước: 0,5-6 mm. 

Con lớn: Họ Encyrtidae - Các loài có trên 
rau nói chung là từ màu nhạt đến nâu sẫm, 
thường với một ánh kim loại. Hầu hết các loài 
trong họ này là nội ký sinh endoparsitoids 
các ấu trùng rệp scales và đôi khi cả rệp lớn.

Một số là parasitoids của rệp sáp và rệp 
scales ống. Trong khu vực Darwin, ấu trùng 
của ruồi trắng lảo đảo là con chủ thông 
thường và trứng bọ rau xanh đôi khi cũng bị 
tấn công. Kích thước: 0,5-5 mm.

Medium to large wasp parasites

Con lớn: Họ Braconidae - ong bắp cày nhỏ 
đến lớn có màu khác nhau từ màu cam, đỏ, 
vàng, đen, trắng và nâu. Chúng có thân thon 
dài với râu dài và một số có một cơ quan đẻ 
trứng dài nổi bật. Chúng thường là ký sinh 
trùng bên ngoài của côn trùng chưa trưởng 
thành như sâu rốm và rầy aphids và còn 
có thể tấn công trứng và con rệp lớn khác. 
Braconids cũng đã được nuôi từ ấu trùng 
ruồi trái cây. Kích thước: 1-80 mm. 

Con lớn: Họ Ichneumonidae - Với kích 
thước từ tí hon đến lớn, con ong bắp cày 
lớn, thay đổi màu sắc từ màu vàng đến màu 
đen (một số với những mảng màu tươi sáng 
trên cơ thể) và râu với màu trắng hoặc vàng 
giữa các phân đoạn. Hầu hết có một cơ thể 
thon dài, râu dài, bụng dài và bộ phận đẻ 
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Ong bắp cày Encyrtid (Họ Encyrtidae) ký 
sinh trên rầy dưa.

Ký sinh trên ruồi trắng spiralling whitefly 
parasite Encarsia sp. (Ho Aphelinidae).

Ong Aphelinidae wasp (Họ Aphelinidae) ký 
sinh trên ruồi trắng.

Ký sinh trên  giòi ruồi trái cây Braconidae 
wasp (Ho Braconidae).
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trứng thon dài.

Họ Aphelinidae - mình màu vàng hoặc màu 
nâu.

Những con ong bắp cày  này thường ký sinh 
trên sâu bướm, bọ cánh cứng và ấu trùng 
ong bắp cày khác. Các động vật chân đốt 
khác như nhện cũng bị tấn công. Trứng 
được đẻ trên hoặc trong sinh vật chủ. Ấu 
trùng con Ichneumonid hoặc ăn bên trong 
hoặc bên ngoài cơ thể của con chủ. Những 
con ong bắp cày này thường tấn công các 
con chủ lớn hơn. Kích thước: Hầu hết các 
loài dài đến 22 mm  (không kể cơ quan đẻ 
trứng).

Sinh học:
Ong bắp cày trưởng thành ăn mật hoa, 
sương hoặc mật ngọt do các côn trùng chích 
hút khác tiết ra. Các giai đoạn của côn trùng 
thường bị tấn công gồm trứng hoặc ấu trùng 
nhưng đôi khi nhộng hoặc con lớn cũng bị 
tấn công. Phát triển từ trứng đến trưởng 
thành thường mất khoảng 30 ngày.

Quản lý sâu bọ tổng hợp:
Độc canh rau (chỉ một loại rau như đậu đủa) 
chỉ hỗ trợ một số ít các loại ong bắp cày ký 
sinh. Tuy nhiên nếu trồng nhiều hơn một loại 
rau (như đậu đủa, bầu bí và một loạt các loại 
rau cải Á châu khác) làm tăng phạm vi của 
con mồi cũng như mật hoa. Các loại cây có 
thời điểm ra hoa khác nhau có thể cung cấp 
nhiều nguồn thức ăn hơn và  trong một thời 
gian dài hơn cho các con ong bắp cày lớn 
(hoạt động). 

Các thực vật không phải cây trồng (thường 
là cỏ dại hoặc thực vật bản địa) mọc dọc 
theo bờ hoặc tiếp giáp với khu vực trồng trọt 
cũng sẽ khuyến khích các ong bắp cày ký 
sinh đến ở và tăng dân số chúng lên. Thực 
vật bản địa và cỏ dại này cũng góp phần 

vào nguồn mật hoa cho ong bắp cày lớn và 
chúng cũng cung cấp một nơi trú ẩn khi vụ 
mùa bị quấy động như trong thời gian thu 
hoạch hoặc khi phun thuốc sâu.

Rau thường chỉ được trồng vào mùa khô 
và các loại cây trồng chủ yếu là cây thường 
niên (một năm). Sự hiện diện của cây cỏ 
sống lâu năm sẽ hỗ trợ một dân số côn trùng 
chủ có liên tục cho các ong ký sinh có cơ hội 
đẻ trứng cũng như cung cấp mật hoa trong 
một thời gian dài hơn so với các loại cây 
trồng hàng năm. 

Ong ký sinh tự nhiên (hoặc được thả vào) sẽ 
có nhiều  cơ hội phát triển  và gia tăng dân 
số hơn nếu không có, hay rất ít, thuốc trừ 
sâu được sử dụng.

Theo dỏi:
Nếu các ruồi trắng (ấu trùng và nhộng), rệp 
sáp hoặc rệp scales có màu ‘tối’ hoặc ‘đen’ 
hơn thì chúng  có thể đã bị nhiễm ký sinh 
trùng của ong bắp cày. Khi xem xét kỹ  hơn 
với kính tay hoặc kính hiển vi thì ký sinh 
trùng đang phát triển của ong  thường có 
thể thấy được qua cơ thể của con vật chủ.

Ong bắp cày/vò vẻ ký sinh
Parasitic wasps



SINH VẬT CÓ
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Sâu bướm bị nhiễm với trứng con ong 
braconid (thể hiện qua màu trắng trên cả 
hai mặt của sâu rướm) cũng như một ấu 
trùng/nhộng (nhô ra từ phía giửa của sâu 
bướm).

Họ Ichneumonidae.

Họ Braconidae.
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Bệnh rau quả
Diseases of Vegetables
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Bệnh khuẩn đốm lá
Bacterial leaf spots

Nguyên nhân:
Bốn bệnh đốm lá chính do vi khuẩn gây ra 
ở rau quả trong vùng Bắc Úc là do các vi 
khuẩn sau đây:  Xanthomonas campestris 
pv vesicatoria, Xanthomonas campestris 
pv campestris, Xanthomonas campestris pv 
vitians  and Pseudomonas spp.

Các cây chủ:
Vi khuẩn Xanthomonas campestris  đã được 
ghi nhận ở bắp cải, ớt capsicum, cải xà lách 
và vi khuẩn Pseudomonas đã thấy có trên 
rau hún và rau quế. Nhiều loại rau khác cũng 
là cây chủ.

Tầm quan trọng: 
Bệnh khuẩn đốm lá còn được gọi là bệnh 
thối đen (black rot), là một trong những bệnh 
nghiêm trọng nhất của các loại rau đặc biệt 
là ở vùng khí hậu nóng ẩm.

Các triệu chứng:
Đối với bắp cải, các triệu chứng ban đầu của 
bệnh thối đen là sự xuất hiện của các đốm 
nhỏ màu vàng hình chữ ‘V’ dọc theo lề của 
lá. Các chổ lá bị bệnh sau đó chuyển sang 
màu nâu, khô và có thể hợp lại gây ra triệu 
chứng bỏng lá. Các vân mạch biến ra màu 
đen và sẽ được thấy rõ khi thân cây hoặc 
lá cuống lá bị cắt ngang. Các tác nhân gây 
bệnh khác cũng sẽ xâm nhập vào nơi bị ảnh 
hưởng và điều này có thể dẫn đến sự hư 
hỏng nhanh chóng và thối. 

Trên rau xà lách, bệnh sẽ gây ra các đốm lá 
nhỏ (2-5 mm), trong đó có nước, màu mờ, 
không đều hoặc có góc cạnh trên lá. Những  
đốm này sau đó trở thành màu nâu sẫm và 
mỏng như giấy. Nếu một số lượng lớn các 
đốm xảy ra trên một lá rau, vùng lá bị ảnh 
hưởng sẽ trở thành màu vàng, sau đó thành 
màu nâu và chết. Lá già dễ bị  bệnh này hơn. 
Cái lỏi của rau xà lách có thể bị thối, hoặc có 

thể hoàn toàn không phát triển nếu cây rau 
bị bệnh lúc còn non.

Trên lá ớt capsicum, bệnh gây ra các đốm 
có góc cạnh nhỏ đầy nước sau đó biến 
thành màu nâu và các đốm này ít khi lớn 
quá 5 mm. Trong các điều kiện thuận lợi, 
các đốm thường kết hợp lại và gây cháy 
lá. Nếu lá bị bệnh nặng, nhất là các lá thấp, 
chúng sẽ rơi rụng.

Nguồn lây nhiễm bệnh: 
Vi khuẩn có thể được lây lan vào nông trại 
từ hạt giống, từ người và thiết bị cũng như   
bởi côn trùng, gió, mưa và nước tưới bị gió 
tạt. Bệnh có thể tồn tại trong thân, lá cây còn 
sót lại sau vụ mùa (trước khi nó bị phân hủy) 
cũng như trong cỏ dại Họ bắp cải và các cây 
trồng  loại cải khác.

Cách quản lý: 
Không sử dụng hạt giống bị nhiễm bệnh. 
Hạn chế sự di chuyển của nguyên liệu thực 
vật bị nhiễm bệnh hoặc tàn dư thực vật vào 
các khu vực không bị ảnh hưởng. Xịt thuốc 
trừ nấm có đồng để phòng ngừa có thể làm 
giảm sự lây lan của bệnh thối đen đặc biệt 
là ở giai đoạn cây con.
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Một lá bắp cải có triệu chứng của vi khuẩn lá bỏng.
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Bệnh khuẩn héo lá
Bacterial wilt

Nguyên nhân:
Do vi khuẩn, Ralstonia solanacearum.

Cây chủ:
Cà chua, ớt capsicum xanh, ớt cay, cà tím, 
bí butternut , rau dền, khổ qua/mướp đắng, 
cải bắc thảo, rau húng và nhiều loại cây 
trồng khác.   

Tầm quan trọng:
Bệnh héo lá do vi khuẩn là một bệnh nghiêm 
trọng và triệu chứng thường xuất hiện đột 
ngột và tiếp theo là cây chết.  

Các triệu chứng:
Cây bị ảnh hưởng có thể đột nhiên héo, 
thường là lúc bắt đầu có trái, sau đó sau vài 
ngày, cây sẽ chết. Khi cắt phần thân dưới, ta 
sẽ thấy trên mặt cắt có màu hơi nâu và sau 
một vài phút sẽ có một chất dịch như sữa 
nhớt có thể  rỉ ra. Điều này dễ thấy hơn nếu 
thân cắt được đặt trong một cốc nước.

Các triệu chứng khác có thể liên quan với 
căn bệnh này là lá bị còi cọc và vàng đi.

Nguồn lây nhiễm bệnh: 
Vi khuẩn héo lá có tự nhiên trong một số loại 
đất tại địa phương. Các loại đất hình như 
thuận lợi cho bệnh héo lá vi khuẩn là đất đá 
ong đỏ (red lateritic soils) dọc theo bờ biển 
xung quanh Darwin và  kết cấu   đất nhẹ 
giống như trong vùng Katherine. 

Các vi khuẩn xâm nhập vào cây qua vết 
thương ở rễ. Cây đã bị hư hại bởi côn trùng, 
hay mới cấy trồng hoặc cây bị sưng rễ vì 
tuyến trùng nematode là những cây dễ bị 
bệnh nhất. Vi khuẩn sau cùng xâm nhập 
vào các mô dẩn nước trong thân cây nên 
chúng bị tắc nghẻn vì có quá nhiều vi khuẩn 
và chất nhờn nên nước không lên cây được 
và cây bị héo.

Cách quản lý:
Phương pháp điều trị bằng hóa chất là không 
thiết thực. Một số giống kháng bệnh của cà 
chua hiện có sẵn như giống  ‘Scorpio’. Loại 
cây gốc kháng bệnh (resistant rootstocks) 
như cà tím Mã Lai hoang dã (Solanum 
melongena), cà tím Thái tròn nhỏ hoặc cây 
sung (devil’s fig) (Solanum torvum) có thể 
được sử dụng để ghép cây. Các phương 
pháp khác để ngăn chặn cây khỏi bị nhiễm 
khuẩn là trồng cây trong các chậu/hủ sạch 
và sử dụng hỗn hợp chất ươm cây (potting 
mix) đã được khử trùng hoặc sản xuất cây 
giống trong đất sạch, không có khuẩn. Trồng 
cây trong các hợp chất vô trùng và sử dụng 
thủy canh (hydroponics) cũng là một cách 
tốt.
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Hai cây cà chua bị bệnh  khuẩn héo lá trong một hàng cây cà chua.   

Cây cà chua bị bệnh héo rũ nơi chổ trồng. Cây ớt capsicum trong một chậu bị bệnh vi 
khuẩn héo rũ.
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Bệnh nấm cháy lá 
Alternaria leaf blight

Nguyên nhân:
Do loài nấm tên là  Alternaria cucumerina.

Cây chủ:
Bí Butternut, bí squash, bí zucchini và các 
cây họ bầu bí khác.

Tầm quan trọng:
Bệnh không thường xảy ra và có tầm quan 
trọng trung bình, thường vào đầu hoặc cuối 
mùa vụ rau khi trời trở nên ẩm hơn. Mặc dù 
hầu hết cây họ bầu bí bị ảnh hưởng, dưa 
leo/chuột và bí  là dễ bị bệnh này hơn.

Các triệu chứng:
Những đốm hoặc vết thương xuất hiện trên 
lá già nhất, trước tiên là các đốm nhỏ đầy 
nước mà sau đó trở thành các vòng màu nâu 
tròn lớn hơn có thể lây lan trên toàn bộ lá. Khi 
bệnh tiến triển, các triệu chứng trên lây lan 
sang lá non. Các vòng tròn đồng tâm được 
nhìn thấy trong các đốm cũ  làm cho nó dạng 
giống hình mục tiêu (để bắn). Ở thân dây 
bị bệnh, lá bị quăn, khô và rơi sớm. Những 
thân dây có thể rụng lá một phần hoặc toàn 
phần khi gần đến thu hoạch và hoa quả trơ 
ra có thể bị cháy nắng và chín sớm.

Nguồn lây nhiễm bệnh: 
Các loại nấm bệnh có thể lây lan từ hạt 
giống bị nhiễm bệnh. Bào tử cũng có có thể 
truyền mầm bệnh nhờ gió và bệnh cũng sẽ 
tồn tại trên tàn dư cây trồng trong đất.

Cách quản lý:
Tạo điều kiện phát triển tối ưu (cho cây) bao 
gồm chuẩn bị đất tốt, dinh dưỡng, nước 
tưới, và độ pH. Thực hành luân canh cây 
trồng để cây họ bầu bí chỉ được trồng trong 
cùng  một khu đất mỗi ba năm. Cày vào đất 
hoặc loại bỏ tàn dư cây cỏ sau mổi vụ mùa. 
Chỉ sử dụng  hạt giống sạch, không bị nhiễm 
bệnh để trồng. Áp dụng thuốc diệt nấm ngay 
sau khi bệnh trạng đã trở nên rõ ràng.
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Bệnh cháy lá xen kẽ trên bí ngô. 
Hình ảnh từ nguồn của D. Persley (DAFF Qld).
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Bệnh nấm đốm tím
Alternaria purple blotch

Nguyên nhân:
Do nấm, Alternaria porri.

Cây chủ:
Hành lá tây (lớn), hành lá (nhỏ) và hành củ. 
Nấm này cũng xảy ra trên tỏi tây trong khu 
vực miền nam của Úc.

Tầm quan trọng:
Bệnh đốm nấm màu tím là khá phổ biến ở 
các vùng ấm và ẩm ướt.

Các triệu chứng:
Triệu chứng ban đầu xuất hiện là các đốm 
lá có nước và chúng phát triển một trung 
tâm màu trắng. Các đốm ngày càng lớn ra 
với màu từ nâu đến tím. Lá cuối cùng có thể 
chết. Củ hành thường bị nhiễm nấm vào lúc 
thu hoạch (là khi đầu cây hành bị cắt) và việc 
này có thể dẫn đến hành bị thối sau khi thu 
hoạch.

Nguồn lây nhiễm bệnh: 
Bệnh lây lan qua bào tử nấm bị cuốn đi trong 
gió. Sự lây nhiễm có thể xảy ra thông qua 
các khí khổng (stomata) hoặc thông qua các 
lớp biểu bì. Bọ thrips ăn các cây chủ có thể 
làm tăng nguy cơ nhiễm trùng với nấm bệnh 
này. Lá hành cần phải ẩm ướt trong thời 
gian tám giờ đồng hồ và ở nhiệt độ 15-25° 
C thì việc lây nhiễm nấm mới có thể xảy ra.

Cách quản lý:
Nếu nước tưới trên không (overhead) được 
sử dụng, thời gian tưới nước nên giảm để lá 
chỉ ướt trong một thời gian ngắn. Lý tưởng 
nhất là nên thực hành luân canh mỗi ba 
năm. Nên phun thuốc diệt nấm ngay sau khi  
căn bệnh đã được biết  rõ ràng.
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Tỏi tây với các triệu chứng của bệnh Alternaria tím đốm. 
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Bệnh nấm đốm
Alternaria spot

Nguyên nhân:
Do nấm,  Alternaria  brassicicola  và 
Alternaria tenuissima.

Các cây chủ:
Bông cải xanh broccoli, bắp cải và cải bắc 
thảo.

Tầm quan trọng:
Bệnh này đôi khi xảy ra ở Lãnh thổ Bắc Úc, 
đặc biệt là trong mùa khô khi các hệ thống 
nước tưới tạo ra một vùng khí hậu ẩm ướt 
nhỏ (quanh chổ trồng).

Các triệu chứng:
Các triệu chứng bắt đầu với các chấm đen 
nhỏ trên lá sau đó phát triển thành các hình 
tròn, màu xám nâu lớn rồi đến các đốm đen 
hay hư phồng. Các đốm lớn hơn có một 
hình ‘tâm’ hay ‘mục tiêu’ tròn. Lâu ngày, 
các đốm sẽ  bị khô và rách, tạo ra các lỗ 
hổng trong lá. Các lổ hư/phồng cũng có thể 
được tìm thấy trên thân cây cũng như vân 
lá, cuống hoa và đầu hạt. Cây con cũng có 
thể bị ảnh hưởng.

Nguồn lây nhiễm bệnh: 
Các tác nhân gây bệnh có thể vẫn còn trong 
cây cỏ sót lại sau vụ mùa và bào tử được lan 
truyền nhờ gió và nước tưới. Điều kiện để bị 
nhiễm trùng là lá bị ẩm ướt suốt từ sáu đến 
tám giờ. Điều kiện ẩm ướt và ấm áp dễ làm 
bệnh phát triển nhất.

Cách quản lý:
Thực hiện luân canh với cây trồng không 
phải là chủ và loại bỏ  cây trái còn lại sau vụ 
mùa mà đã bị nhiễm bệnh. Phun thuốc trừ 
nấm bảo vệ sẽ hỗ trợ việc quản lý bệnh khi 
bệnh dịch này đang hoành hành.
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Bắp cải với các đốm nấm lá  Alternaria.

Cận cảnh các đốm lá bệnh nấm Alternaria. Lá bắp cải với những đốm lá Alternaria.
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Bệnh đốm mục tiêu 
Alternaria target spot

Nguyên nhân:
Do nấm, Alternaria solani.

Cây chủ:
Cà chua và khoai tây.

Tầm quan trọng:
Bệnh đốm mục tiêu đôi khi xảy ra ở Bắc Úc 
và có thể là bệnh khá trầm trọng.

Các triệu chứng:
Các triệu chứng bắt đầu với các đốm nhỏ 
màu nâu  đến đen trên lá thấp và chúng trở 
nên lớn hơn khi bệnh càng nặng thành các 
mẩu hình như có đánh dấu. Các đốm ban 
đầu là hình tròn nhưng khi phát triển lớn hơn 
thì chúng mở rộng hình dạng  trong gân lá 
làm chúng có hình dạng góc cạnh. 

Bệnh này thường ảnh hưởng đến cây trồng 
sau khi ra hoa và khi cây lớn. Trong các giai 
đoạn sau, lá bị bệnh có màu nâu và khô đến 
mức mà toàn bộ cây có thể đều rụng lá.,

Nguồn lây nhiễm bệnh: 
Việc lây lan bệnh là từ các cây bị nhiễm 
bệnh và tàn dư thực vật bị nhiễm bệnh. Các 
bào tử nấm bay đến nhờ gió hoặc nước 
tưới. Các bào tử chỉ có thể nảy mầm nếu bề 
mặt lá bị ẩm ướt.

Cách quản lý:
Cung cấp dinh dưỡng và tưới nước đầy 
đủ sẽ làm giảm stress cho cây và tạo điều 
kiện cho một vụ mùa tốt, khỏe mạnh. Một 
chương trình phun thuốc diệt nấm phòng 
ngừa sẽ giúp chống bệnh khi bệnh đang 
phổ biến.
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TCà chua bị bệnh đốm mục tiêu Alternaria target spot.  
Hình ảnh do bộ sưu tập ảnh Hall và Somerville , UC Davis.

Hình cung cấp do Bộ sưu tập ảnh Hall và Somerville , UC Davis.



Hướng Dẫn  Bảo Vệ Thực Vật  Cho Rau Quả Ở Miền Bắc Úc 144

Bệnh thán bầu bí
Anthracnose - cucurbits

Nguyên nhân:
Do nấm, Colletotrichum orbiculare.

Các cây chủ:
Cây chủ duy nhất được biết trong Lãnh 
thổ Bắc Úc là bầu dài. Ở Queensland, bí 
butternut, dưa hấu, dưa leo/chuột và các 
cây họ bầu bí khác cũng là cây chủ.

Tầm quan trọng:
Bệnh thán bầu bí  đôi khi là bệnh có tầm 
quan trọng đối với các loại bầu dài trong 
Lãnh thổ Bắc Úc. Nếu hạt giống sạch được 
sử dụng để trồng thì bệnh này thường 
không thành vấn đề.

Các triệu chứng:
Các triệu chứng xuất hiện trên lá  như những 
đốm nhỏ, tròn, màu nâu bao quanh bởi một 
quầng sáng màu vàng. Khi bệnh phát triển, 
các đốm thành lớn hơn và kéo dài, màu nâu 
sẫm đến đen và thường được nhìn thấy dọc 
theo mạng lưới các vân lá. Bệnh trên các 
dây bí có màu nâu nhạt với các điểm dài hơi 
trủng xuống. 

Các đốm trên quả thường là trên nửa phần 
dưới; chúng có hình tròn,  màu nâu nhạt và 
lỏm xuống với viền chung quanh nhô lên. 
Khi bệnh nặng hơn, các đốm lớn ra và có 
thể gộp lại, bao che cả phần lớn của trái. 
Trong thời tiết ẩm ướt, bào tử nấm màu 
hồng được thấy trên các đốm đen. Bệnh 
này không thâm nhập vào bên trong thịt 
của trái, tuy nhiên tác nhân gây bệnh này có 
thể làm suy yếu trái khiến các tác nhân gây 
bệnh khác làm hại hơn nữa.

Nguồn lây nhiễm bệnh: 
Các loại nấm có thể tồn tại trong cây cỏ sót 
lại sau vụ mùa hoặc trong hạt. Bào tử trên 
các bộ phận bị nhiễm của cây có thể được 
rửa sạch bởi mưa hoặc nước tưới. Thiết bị 

nông nghiệp, quần áo và giày dép bị nhiễm 
bệnh có thể chuyển mầm bệnh thán đến các 
khu vực không bị nhiễm bệnh khác.

Cách quản lý:
Phun thuốc diệt nấm phòng ngừa sẽ giúp 
quản lý bệnh. Hạt dùng để trồng phải là hạt 
không có mầm bệnh.   
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Vết bệnh thán trên lá bầu dài.   

Cận cảnh các tổn thương của bệnh thán trên lá cây bầu dài.



Hướng Dẫn  Bảo Vệ Thực Vật  Cho Rau Quả Ở Miền Bắc Úc 146

Bệnh thán ớt, ớt tây, măng tây, cà, đậu bắp 
Anthracnose -Chilli, capsicum, asparagus, eggplant and okra

Nguyên nhân:
Do nấm,  Colletotrichum  gloeosporioides và 
Colletotrichum species.

Các cây chủ:
Ớt cay, ớt chuông capsicum, măng tây, cà 
và đôi khi  trên đậu bắp.

Tầm quan trọng:
Bệnh này thường có trên ớt cay hơn trên 
ớt chuông capsicum. Mặc dù tác nhân gây 
bệnh thường xảy ra trên lá cà tím, điều này 
thường không dẫn đến thiệt hại nghiêm 
trọng. Bệnh thán đã gây thiệt hại quan trọng 
cho cây măng tây asparagus ở Bắc Úc.

Các triệu chứng:
Trên ớt cay và ớt tây, trái có thể bị nhiễm 
nấm ở  bất cứ giai đoạn nào, tuy nhiê, các 
triệu chứng  thường xuất hiện khi trái bắt 
đầu chín. 

Triệu chứng ban đầu là các đốm nhỏ màu 
vàng, hình tròn, hơi xẹp xuống và đen. Khi 
bệnh tiến triển trên quả, các đốm có thể lan 
tiếp vào nhau . Trái bắt đầu có màu đen, 
phát triển từ trung tâm các đốm và được 
sắp xếp theo vòng tròn đồng tâm. Lông màu 
đen có thể mọc trên các đốm tùy thuộc loại 
nấm Colletotrichum nào. Trong thời tiết ẩm 
ướt, bào tử màu hồng có thể hiện ra trên các 
đốm. Trong khi hư thối tiếp tục phát triển, 
bệnh dịch có thể lây lan vào trong khoang 
hạt và ảnh hưởng đến hạt. 

Ở măng tây, những vết hỏng (lesions) màu 
đen/tối, hình bầu dục, có chứa nước xuất 
hiện trên thân cây hoặc hình cái ‘giáo’ có 
thể làm thân cây như bị ‘cạo vòng quanh’ 
(girding) và cuối cùng cây sẽ chết.

 

Nguồn lây nhiễm bệnh: 
Bệnh thán có thể còn trong tàn dư cây trái 
còn sót sau vụ mùa hoặc hạt. Bào tử nấm 
bệnh trên trái cây bị bệnh có thể lây lan sang 
các cây khỏe mạnh trong thời tiết ẩm ướt và 
nhiều gió.

Cách quản lý:  
Phun thuốc diệt nấm phòng ngừa sẽ giúp 
quản lý bệnh. Nên trồng bằng hạt giống 
sạch, không có bệnh.
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Trên trái ớt cho thấy một chổ bị hư chìm xuống do bệnh thán.

Trái ớt cay bị bệnh thán với đốm bị lỏm.  
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Bệnh nấm rỉ đậu
Bean rust

Nguyên nhân:
Do nấm, Uromyces vignae.

Cây chủ:
Đậu đủa và đậu lùn cowpea.

Các cây chủ:
Khí hậu ở Lãnh thổ Bắc Úc coi như thuận lợi 
cho bệnh nấm rỉ đậu và bệnh này có thể xảy 
ra trong suốt mùa trồng trọt.

Các triệu chứng:
Các triệu chứng đầu tiên xuất hiện là một vài 
đốm màu xanh lá cây nhạt mà sau đó biến 
thành các nốt mủ màu cam đến đỏ như có 
bột, bên trong có chứa các bào tử nấm. Các 
đốm hoặc nốt mủ dài đến 2 mm đường kính 
và xảy ra trên bề mặt trên và mặt dưới của 
lá cũng như trên vỏ trái. Một vệt màu vàng 
có thể được nhìn thấy xung quanh các nốt 
mủ lớn.

Nguồn lây nhiễm bệnh: 
Bệnh nấm rỉ đậu lây lan qua các bào tử nấm 
do gió thổi từ cây trồng già bị nhiễm bệnh 
qua cây non. Phải mất khoảng 7-14 ngày 
bệnh này mới phát ra. 

Cách quản lý:
Đậu đủa có hột màu nâu là loại đậu dễ bị 
bệnh nấm rỉ nhất trong khi các giống hạt 
màu đen hoặc trắng thường có sức đề 
kháng hơn. Vì vậy, người trồng nên mua 
trồng loại đậu hạt trắng hoặc màu đen. 

Loại bỏ hoặc cày vào đất các cây cỏ tàn dư 
của vụ mùa sau khi thu hoạch để không có  
tàn dư thực vật chứa nguồn bệnh. Phun 
thuốc diệt nấm thích hợp sẽ giúp quản lý 
bệnh. Thuốc diệt nấm có chứa lưu huỳnh 
nên được sử dụng thận trọng trong thời tiết 
nóng ấm.
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Lá đậu đũa cho thấy các vết hư màu rỉ sét nâu đỏ.
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Bệnh nấm Etch nâu
Brown etch

Nguyên nhân:
Do nấm Fusarium spp.

Cây chủ:
Bí đỏ Butternut pumpkin và đôi khi các loại 
bí khác.

Tầm quan trọng:
Điều kiện ẩm ướt ấm là thuận lợi cho mầm 
bệnh và các điều kiện như vậy có thể có 
trong những tán lá rau cải trồng trong mùa 
khô.

Các triệu chứng:
Các triệu chứng xảy ra trên vỏ của trái trong 
đó có các chổ màu  đồng theo các hình vòng 
đồng tâm mà sau này chuyển sang màu nâu 
xám. Bệnh Etch nâu thường là ở mặt dưới 
của trái và có thể trở nên to và nứt ra. Nhiễm 
trùng thứ phát khác (secondary infections) 
có thể xảy ra qua da nứt và gây thối hỏng 
bên trong trái.

Nguồn lây nhiễm bệnh: 
Các loại nấm gây bệnh etch nâu sống trong 
đất và xâm nhập trái nơi  trái tiếp xúc mặt 
đất.

Cách quản lý:
Có nhiều yếu tố khác nhau có thể làm giảm 
tỷ lệ mắc bệnh ở cây trồng chẳng hạn như 
sử dụng giống ít nhạy cảm với bệnh (như 
bí Kent), tránh sử dụng cách phun nước 
tưới qua khỏi đầu (overhead irrigation), thực 
hành luân canh với cây không phải họ bầu 
bí và bón bổ sung chất canxi cho cây để 
giúp cải thiện độ đàn hồi của da trái cây và 
giảm các vết nứt da. 

Trái cây nên được rửa sạch bằng một chất 
rửa/khử trùng phù hợp sau khi thu hoạch để 
giảm mức độ nấm lây lan gây bệnh.
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151151
Quả bí butternut với các triệu chứng nấm etch nâu trên phần có tiếp xúc với đất.
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Bệnh nấm đốm lá
Cercospora leaf spot

Nguyên nhân:
Do nấm, Cercospora spp. và 
Pseudocercospora spp.

Các cây chủ:
Ớt chuông Capsicum - Cercospora capsici

Khổ qua, bầu dài và dưa hấu - Cercospora 
apii

Rau quế và quế Thái  - Cercospora 
guatemalensis

Bắp cải, dưa rockmelon  và cà hạt nhỏ Thái  
pea - Cercospora spp.

Đậu bắp - Pseudocercospora abelmoschi 

Đậu đủa - Pseudocercospora cruenta 

Cà chua - Pseudocercospora fuligena

Tầm quan trọng:
Bệnh nấm đốm lá Cercospora là một bệnh 
rau phổ biến ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt 
đới, tuy nhiên, nó thường chỉ là một căn 
bệnh nhỏ nếu vụ mùa được quản lý tốt.

Các triệu chứng:
Các triệu chứng đầu tiên được thấy là chổ 
hư có đầy nước trên lá, cuống và thân cây. 
Khi chổ bị hư hình tròn phát triển, chúng 
phát triển một trung tâm màu nâu hoặc xám  
sáng bao quanh bởi các viền đỏ nâu sẫm. 
Trong điều kiện phát triển lý tưởng, và xem 
qua ống kính phóng đại cầm tay, bào tử nấm 
màu đen giống như kim có thể được thấy ở 
trung tâm nâu xám sáng của đốm. Các vòng 
tròn đồng tâm được hình thành khi các chổ 
hư mọc rộng ra và với thời gian, các chổ hư 
sẽ trở nên khô và nứt. Khi các vòng đai mở 
rộng, chúng có thể giáp lại với nhau và tạo 
thành các vệt  dài nên phần lớn hoặc toàn 
bộ lá có thể bị ảnh hưởng. Bệnh thường bắt 
đầu ở lớp lá già  và sau đó đến các lá và 

thân non hơn.

Trong thời tiết ấm áp, ướt hoặc ẩm, bệnh sẽ 
làm lá úa héo, chết dẫn đến rụng lá.

Nguồn lây nhiễm bệnh: 
Nhiễm khuẩn được truyền từ cây trái còn sót 
lại của vụ mùa cũ vào cây trồng mới. Trong 
điều kiện ướt (hoặc có nhiều sương), bào tử 
nấm có thể nảy mầm và sợi nấm có thể xâm 
nhập vào khí khổng của lá dẫn đến nhiễm 
nấm bệnh. Các bào tử nấm thường được 
lan truyền bởi gió, mưa hoặc nước tưới.

Cách quản lý:
Thực hành phương pháp trồng cây luân 
canh sẽ giúp giảm mức độ lây bệnh nấm 
trong nông trại. Sử dụng hạt giống sạch để 
trồng. Phun thuốc diệt nấm để bảo vệ cây 
cũng rất hữu ích.
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Lá rau húng quế cho thấy các đốm hư do hoại tử Cercospora.

Bệnh nấm đốm lá Cercospora trên lá dưa hấu.



Field guide to Pests, Beneficials, Diseases and Disorders of Vegetables 154

Bệnh thối trái Choanephora
Choanephora fruit rot (thối ướt, Choanephora blight)

Nguyên nhân:
Do nấm, Choanephora cucurbitarum.

Cây chủ:
Bí butternut , bí squash và bí  zucchini.

Tầm quan trọng:
Bệnh trái thối Choanephora ảnh hưởng 
đến hoa và trái. Bệnh này phổ biến hơn khi 
có thời tiết ấm áp (trên 25° C), độ ẩm cao 
và mưa. Trái cây gần với mặt đất có nhiều 
khả năng bị nhiễm bệnh hơn. Mặc dù tác 
nhân gây nhiều hư hại, nó không tồn tại lâu 
và không nhất thiết sẽ tiếp tục qua các giai 
đoạn ra trái tiếp theo, trừ khi điều kiện thuận 
lợi cho bệnh nấm phát triển.

Các triệu chứng:
Nhiễm khuẩn bắt đầu từ hoa và phía cuối 
của trái như một thứ thối ướt mềm khi bị 
mưa ướt. Quá trình thối rữa xảy ra rất nhanh 
và toàn bộ trái có thể bị thối hoàn toàn trong 
vòng 24-48 giờ. Trong khi trái thối, nhiều 
‘lông’ nấm mọc ra có thể nhìn thấy trên trái 
với nhiều bào tử màu đen xuất hiện là ‘đầu’ 
gắn liền với trái bằng một thân nhỏ giống 
sợi tóc. Các bào tử  giống như bào tử của 
nấm Rhizopus stolonifer, tuy nhiên, trong 
nấm Choanephora,  các đầu mang bào tử 
có phân nhánh ra (nhìn thấy với ống kính 
lúp tay x20).

Nguồn lây nhiễm bệnh: 
Trong thời gian không trồng rau cải, bệnh có 
thể tiếp tục hiện diện trên các cây cỏ  chết 
ngoai đồng với các bào tử ‘ngủ yên’ không 
hoạt động. Các bào tử được lan truyền đến 
bông hoa qua gió, qua nước tưới văng  hoặc 
qua côn trùng (như ong và các côn trùng 
hoa khác). Nhiễm trùng bắt đầu ở hoa và 
sau đó chuyển sang trái và gốc của trái. Mặc 
dù các loại rau cải được trồng trong mùa 
khô, bệnh có thể trở thành một vấn nạn khi 
nào có trời mưa.

Cách quản lý:
Một số kỹ thuật canh tác có thể giúp giảm tỷ 
lệ mắc bệnh ở cây bầu bí, chúng bao gồm 
việc lên liếp đất cao (như vậy sẽ làm giảm 
độ ẩm của đất) và ngăn ngừa không cho trái 
tiếp xúc với đất bằng cách sử dụng lớp phủ 
bằng nhựa (mulch) hoặc làm giàn cho dây 
bầu bí leo lên (trellising). Thuốc diệt nấm có 
thể làm giảm tỷ lệ mắc bệnh, tuy nhiên, rất 
khó có thể bảo vệ hoa trong suốt thời gian 
trồng vì có nhiều hoa mới nở mổi ngày. 
Nên áp dụng cách tưới nước nhỏ giọt (drip) 
thay vì  tưới phun qua khỏi đầu (overhead 
irrigation).
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Quả dưa hấu bị suy yếu do ảnh hưởng bệnh nấm Choanephora.

Lá bí zucchini bị hư thối ở bìa vì bệnh nấm thối  Choanephora.
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Bệnh đốm lá Corynespora 
Corynespora leaf spot

Nguyên nhân:
Do nấm, Corynespora cassiicola.

Các cây chủ:
Cà chua, dưa leo/chuột, các loại bầu bí khác, 
các cây trồng khác (kể cả  cây mè) và cỏ dại.

Tầm quan trọng:
Bệnh đốm lá Corynespora  là một bệnh nấm 
có ảnh hưởng đến lá của cây chủ nhưng 
không phải là trái (trừ trường hợp của cây 
mè). Điều kiện để bệnh dể phát sinh gồm  
thời tiết ấm áp, mưa và không khí ẩm ướt. 
Mặc dù nhiều loại rau cải bao gồm cà chua 
và dưa chuột được trồng trong mùa khô, 
độ ẩm cao hoặc độ ẩm trong tán lá của cây 
trồng cũng có thể đủ cho sự phát triển của 
bệnh nấm này.

Các triệu chứng:
Triệu chứng đầu tiên xuất hiện là những 
đốm hay chổ hư nhỏ, có nước và sau đó  
lớn ra thành các đốm tâm điểm tròn lớn có 
màu nâu đen. Khi bệnh trở nên nặng hơn, lá 
chuyển sang màu vàng và chết.

Nguồn lây nhiễm bệnh: 
Nấm có thể tồn tại trên tàn dư thực vật sau 
vụ mùa, các cây trồng khác và cỏ dại. Cây 
bị nhiễm bệnh khi bào tử được truyền đến 
nhờ gió và nước tưới văng hoặc nước mưa.

Cách quản lý:  
Nếu cây được trồng ở những nơi có điều 
kiện khí hậu thuận lợi cho sự phát triển của 
bệnh này, thuốc phun để diệt nấm nên được 
áp dụng khi bệnh xảy ra.
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Bệnh đốm lá Corynespora trên lá dưa leo.
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Bệnh cây con héo rủ 
Damping-off diseases of seedlings

Nguyên nhân:
Do các nấm, Pythium spp., Rhizoctonia 
solani, Phytophthora, Fusarium và các loại 
khác.

Cây chủ:
Cây con của hầu hết các loại rau, trái cây, 
cây kiểng và cây công nghiệp.  

Tầm quan trọng:
Các nấm Pythium spp. và Rhizoctonia solani 
ảnh hưởng đến hạt hoặc cây con và hai tác 
nhân gây bệnh rất phổ biến trong đất ở các 
vùng nhiệt đới và ôn đới.

Các triệu chứng:
Trước khi có bệnh héo rủ  là sự nhiễm trùng 
hoặc thối hạt  (hay thối cây con) trước khi 
bệnh héo rủ chính thức xuất hiện. Bệnh héo 
rủ xảy ra sau khi cây con nhô lên khỏi mặt 
đất. Cây bị bệnh sẽ héo và ngã rủ xuống tại 
hoặc gần với mặt đất và chết ngay sau khi 
mọc lên. Điều này là do một phần rể đã bị 
ung thối. Cây nào sống sót thì bị còi cọc. Cây 
con nào lớn hơn nhờ có thân cây cứng cáp 
hơn hoặc mạnh hơn như bắp cải thì không 
ngã rủ nhưng thân cây có thể bị mỏng, đổi 
màu hoặc xoắn đi nên được gọi là ‘thân dây 
kẻm – wire stem’ . Thân cây cuối cùng bị cắt 
tiện ngang   (girdled) và chết.

Nguồn lây nhiễm bệnh: 
Cây con hoặc hạt giống bị nhiễm bệnh chỉ 
sau khi được gieo trồng trong đất  hoặc trong 
hợp chất để ươm hạt hay cây trong các hủ 
pot. Các tác nhân gây bệnh lây truyền qua 
mưa, nước tưới, máy móc nông cơ bị ô 
nhiễm, thực vật bị nhiễm bệnh, và đất hoặc 
các hợp chất để ươm cây (potting mix).

Cách quản lý:
Trồng cây con trong hỗn hợp chất ươm cây 
potting mix (còn nguyên trong bao) trên băng 

ghế cao, sử dụng các hủ/bình ươm cây 
sạch. Ngăn ngừa tiếp xúc với các cây, đất 
hoặc các thiết bị, nông cụ  bị nhiễm khuẩn.

Xử lý nguồn nước nếu nghi ngờ rằng  nước 
này là một nguồn gây nhiễm khuẩn. Nhổ cây 
con cho thưa ra để làm  không khí lưu thông 
tốt và tránh tưới nước quá nhiều. Nên xử lý 
hạt giống bằng thuốc trừ nấm được khuyến 
cáo trước khi gieo.
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Cây cà rốt con bị chết bởi bệnh cây con héo rủ ẩm nước ở nơi trồng ngoài đồng.
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Bệnh mốc sương mai
Downy mildew

Nguyên nhân:
Do các nấm,  Pseudoperonospora  cubensis 
và  Bremia lactucae.

Cây chủ:
Mướp khía, dưa leo, dưa rockmelon, mướp 
hương, bí squash, bí zucchini (tác nhân 
Pseudoperonospora cubensis) và cải xà 
lách (tác nhân Bremia lactucae).

Tầm quan trọng:
Mặc dù bệnh đã được ghi nhận trong nhiều 
loại bầu bí, nó phổ biến nhiều hơn ở dưa 
chuột/dưa leo và dưa đá rockmelons.

Các triệu chứng:
Bệnh sương mai đầu tiên xuất hiện như 
những đốm góc cạnh, màu vàng trên lá. Các 
đốm góc này hiện rõ hơn trên dưa chuột, 
và hình tròn hơn ở dưa rockmelon và bí 
zucchini. Ở mặt dưới của lá, có một chất mịn 
như sương mai màu tím đến xám xuất hiện 
trên các đốm. Cuối cùng các đốm chuyển 
sang màu nâu và chết đi. Nếu có nhiều đốm 
trên lá, toàn bộ lá có thể teo lại. Không giống 
như bệnh phấn trắng, bệnh sương mai cần 
điều kiện ẩm ướt để phát triển.

Nguồn lây nhiễm bệnh: 
Các tác nhân gây bệnh tồn tại trên cây bầu 
bí hoặc cỏ dại thuộc gia đình bầu bí. Bệnh  
lây lan qua sự phát tán của bào tử nấm nhờ 
gió hoặc mưa. Bệnh này thường gặp ở giửa 
mùa vụ cây trồng.

Cách quản lý:
Thuốc diệt nấm cần phải được sử dụng nếu 
bệnh tỏ ra trầm trọng. Nếu có thể, nên trồng  
các giống bầu bí có sức đề kháng bệnh.
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Các đốm vàng do bệnh sương mai gây ra trên mặt trên lá dưa leo.

Bệnh sương mai ở cây dưa đá rockmelon cho thấy các chổ bị hư ở các lá thấp (gần mặt đất).
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Bệnh thối gốc và héo rủ Fusarium 
Fusarium base rot and sudden wilt or vine decline

Nguyên nhân:
Điều kiện canh tác bất lợi. Nấm Fusarium 
solani và các loại nấm khác có thể liên quan 
tới bệnh này. Các rối loạn này không phải là 
do nấm Fusarium oxysporum.

Cây chủ:
Hầu hết các cây họ bầu bí bao gồm: dưa đá 
rockmelons, dưa hấu, bí xanh zucchini, dưa 
chuột và bí.

Tầm quan trọng:
Thối gốc Fusarium, còn gọi là bệnh thối 
chân Fusarium, ít khi xảy ra thường xuyên. 
Héo rủ đột ngột, còn được gọi là bệnh suy 
giảm cây dây, thường ảnh hưởng một số 
lượng cây đáng kể trong một mùa vụ đang 
trưởng thành.

Các triệu chứng:
Đối với cây con, bệnh làm lá trở nên nhợt 
nhạt và héo. Gốc cây  bị bệnh có màu nâu 
cam đến đỏ nâu và thường sưng lên. Rễ ban 
đầu khỏe mạnh, nhưng khi bị bệnh nặng sẽ 
chuyển sang màu nâu. Vân lá không biến 
thành màu nâu. Triệu chứng trên cây trưởng 
thành cũng  tương tự như vậy. Một đặc điểm 
của bệnh là mô mềm tại gốc của cây bị phân 
hủy, chỉ còn lại các tế bào sợi xơ dẩn nước 
lên thân  mà chúng thường có màu tối. Bệnh 
này có thể ảnh hưởng đến hầu hết các cây 
họ bầu bí nhưng phổ biến nhất trên dưa đá 
rockmelons và dưa ngọt honeydew. Cây 
non có thể bị ảnh hưởng nhưng thường 
là thân dây leo có vẻ như đang phát triển 
bình thường mà đột nhiên chuyển sang màu 
vàng, héo và chết sớm từ chổ ra trái trở đi. 
Bệnh này có thể dẫn đến cái chết hoàn toàn 
trong chưa đầy hai tuần, gây thiệt hại hoàn 
toàn cho vụ mùa. 

Nguồn lây nhiễm bệnh: 
Vấn đề có liên quan đến stress của cây 
trồng xảy ra lúc đang có trái.

Trong thời gian trái đang lớn, nếu nhu cầu 
nước cao không thể đủ đáp ứng, các thân 
cây sẽ héo. Những điều kiện này sẽ xảy ra 
nếu như cấu trúc đất là nghèo nàn (ít chất 
hửu cơ) và đất bị nén chặt, đặc biệt là trong 
vùng rễ.

Cách quản lý:
Đất phải được quản lý tốt và  không nên tưới 
quá nhiều nước.
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Gốc  cây.
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Bệnh héo Fusarium và thối gốc rau quế 
Fusarium  wilt and base rot of  basil

Nguyên nhân:
Do nấm, Fusarium oxysporum f. sp. 
basilicum

Cây chủ:
Rau quế Basil.

Tầm quan trọng:
Bệnh héo Fusarium và thối gốc là một bệnh 
chính của rau quế ở bắc Bắc Úc, cả rau 
trồng ngoài đồng và trồng bằng phương 
pháp thủy canh (hydroponics).

Các triệu chứng:
Các triệu chứng xuất hiện trên cây con như 
các đốm có nước màu đen trên lá và thân 
cây. Khi thân và rễ được cắt ra, các mạch 
mô dẩn nước có màu xám nâu. Triệu chứng 
trên cây trưởng thành bao gồm còi cọc, héo 
và rụng lá. Các mô thân bên ngoài cây bị 
đổi màu và các nhánh ngang thân có thể 
chết kể từ đầu ngọn non. Trong một mặt cắt 
ngang của thân và rễ cây, mạch mô  có màu 
xám đen đến nâu đỏ. Nếu bệnh nặng hơn, 
các triệu chứng gồm phần cốt lõi thân cây bị 
hư và gốc sẽ bị thối ra.

Nguồn lây nhiễm bệnh: 
Bệnh này đầu tiên đã lây lan vào nước Úc 
qua hạt giống bị nhiễm bệnh và hiện nay 
đang lây lan tại địa phương thông qua đất bị 
nhiễm khuẩn. Sau khi lây lan vào một nông 
trại,  bệnh héo Fusarium có thể tồn tại trong 
đất trong nhiều năm. Bào tử nấm có thể lây 
lan bởi các luồng không khí, gió và nước.

Cách quản lý:
Trồng loại rau kháng bệnh và sử dụng  hạt 
giống được chứng nhận không có bệnh để 
trồng. Tránh di chuyển thiết bị từ các trang 
trại bị nhiễm bệnh đến các trang trại không 
bị nhiễm bệnh. 

Nếu canh tác bằng phương pháp thủy canh 
hydroponics thì tất cả các khay và chậu/hủ 
trồng phải được khử trùng bằng một chất 
khử trùng xài trong nông nghiệp.

. 
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Rau quế lành mạnh,  bệnh Fusarium wilt thời kỳ đầu và cuối cùng cây bị chết héo từ ngọn.
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Bệnh héo rủ Fusarium ở đậu đủa 
Fusarium wilt of snake beans

Nguyên nhân:
Do nấm, Fusarium oxysporum f.sp.
tracheiphilum.

Cây chủ:
Đậu đủa.

Tầm quan trọng:
Bệnh héo rủ Fusarium là một căn bệnh 
nghiêm trọng cho đậu đủa trong khu vực 
Darwin. Bệnh lần đầu tiên được báo cáo vào 
năm 1999 và hiện nay đã lan rộng đến hầu 
hết các nông trại trồng đậu đủa.

Các triệu chứng:
Các cây bị nhiễm bệnh bị héo ngay lập 
tức và rủ đổ xuống, thường trong vòng 1-3 
ngày. Các triệu chứng thường xuất hiện 
khi cây bắt đầu ra hoa và có trái. Để chẩn 
đoán bệnh, dùng dao cắt ở giửa, dọc theo 
chiều dài thân, cành và rể chánh của cây 
đậu. Cây đậu bị nhiễm bệnh có các mô dẩn 
nước  (vascular tissues) trên thân, về phía 
trung tâm của thân hoặc gốc được cắt, có 
màu nâu đỏ. Trong một số trường hợp, việc 
biến đổi màu cũng được nhìn thấy trong các 
cành.

Nguồn lây nhiễm bệnh: 
Nấm bệnh này có trong đất và lây nhiễm cây 
trồng qua rễ, nhất là khi chúng bị có bị tì vết/
hư hỏng do nông cơ cụ hoặc do sưng rễ vì 
nhiễm tuyến trùng nematode. Nấm cũng có 
thể lây nhiễm các hạt.

Cách quản lý:
Bệnh có thể được quản lý bằng cách thực 
hành các biện pháp vệ sinh để ngăn chặn 
căn bệnh này không xâm nhập vào được 
một trang trại không bị nhiễm bệnh. Sử 
dụng hạt giống sạch và sử dụng cây kháng 
bệnh. Điều này đạt được bằng cách ghép 
(grafting) cây đậu đủa vào một gốc của cây 

đậu lùn cowpea có khả năng kháng bệnh.

Cây ghép như vậy có thể trồng ở đất có 
nhiểm bệnh héo rủ Fusarium. Loại  đậu 
lùn cowpea có khả năng kháng bệnh héo 
Fusarium là đậu cowpea ‘sắt’. Cowpea  ‘sắt’ 
này cũng có khả năng kháng lại tuyến trùng 
nematode và có một hệ thống rễ cứng chắc, 
phát triển mạnh mẽ.
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Đậu đủa trồng ngoài đồng chết vì bệnh héo rủ Fusarium.

Các mô tế bào (dẩn nước).
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Bệnh héo rủ Fusarium ở dưa hấu
Fusarium wilt of watermelon

Nguyên nhân:
Do nấm, Fusarium oxysporum f. sp. 
niveum.

Cây chủ:
Dưa hấu.

Tầm quan trọng:
Bệnh héo rủ Fusarium dưa hấu đã được 
phát hiện ở Lãnh thổ Bắc Úc ở cây con và 
cây trưởng thành năm 2011. Bệnh này là 
nghiêm trọng đối với dưa hấu nhưng không 
ảnh hưởng đến các cây họ bầu bí khác như 
dưa đá rockmelons và dưa leo/chuột. Các 
tác nhân gây bệnh được coi là một căn bệnh 
ở vùng ôn đới mát mẻ và sẽ phát triển mạnh 
ở nhiệt độ tối ưu là 27° C nhưng sẽ phát 
triển từ 20 đến 30° C. Bệnh này hiện diện 
trong tất cả các tiểu bang và các vùng lãnh 
thổ ở Úc, nơi nào có trồng dưa hấu. Một số 
loại dưa hấu có hạt có khả năng chống lại 
bệnh này, tuy nhiên, các loại dưa không có 
hạt thì không.

Các triệu chứng:
Các triệu chứng của bệnh héo rủ Fusarium 
ở cây con là tương tự như bị thiếu nước với 
lá bị cháy và bị bệnh chết mầm non bắt đầu 
từ ngọn xuống. Ở cây trồng ngoài vườn, các 
triệu chứng đầu tiên xảy ra là héo  lá già và 
thường thấy ở một bên của dây dưa, ví dụ: 
một hoặc hai lá hoặc một nhánh ở một bên 
là bị héo. Khi bệnh trở nặng, cuối cùng cây 
sẽ chết . Không giống như héo rủ Fusarium 
ở đậu đủa và chuối, bệnh héo rủ Fusarium ở 
dưa hấu không có màu nâu ở các mạch dẩn 
nước trên thân dây.

Nguồn lây nhiễm bệnh: 
Nấm bệnh này lây lan qua hạt giống bị 
nhiễm khuẩn, đất bị ô nhiễm (dính  trên máy 
móc, thiết bị, cây cỏ), các cây bị nhiễm bệnh 
và nước. Nấm bệnh có thể tồn tại trong đất 

trong mười năm trở lên vì  nó tạo ra bào tử 
nấm có thể sống lâu dài (chlamydospores).

Cách quản lý:
Ghép dây dưa hấu vào gốc  các loại cây  
có sức kháng bệnh này như bầu dài (long 
melons) hoặc bầu chai (bottle gourds)  là 
chiến lược được đề nghị hiện nay để quản 
lý căn bệnh này.
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Cây con của dưa hấu không hạt bị bệnh Fusarium với các mức độ bị hại khác nhau.

Cây dưa hấu trồng với tấm phủ nhựa ngoài đồng bị bệnh héo rủ Fusarium.
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Bệnh mốc sương mai ở bắp
Maize downy mildew

Nguyên nhân:
Do nấm, Peronosclerospora maydis/ 
Peronosclerospora australiensis.

Cây chủ:
Bắp ngọt và bắp hạt.

Tầm quan trọng:
Bệnh mốc sương mai bắp (còn gọi là sương 
mai Java) lần đầu tiên được phát hiện ở 
Úc năm 1980 tại Katherine và sau đó ở 
Douglas Daly  ở Lãnh thổ Bắc Úc và sau 
đó tại Kununurra ở phía bắc Tây Úc. Bệnh 
cũng đã được tìm thấy tại Sunday Creek 
(phía nam Katherine). Sau đó nó đã được 
phát hiện ở Queensland. Bệnh có thể gây ra  
thiệt hại nghiêm trọng trong bắp ngọt và bắp 
hạt. Những vùng mà bệnh đã được phát 
hiện thường là các vùng khô hơn.

Các triệu chứng:
Thiệt hại trên lá xuất hiện trên lá cây như 
các ‘vết vằn’ màu xanh lá cây nhạt đến vàng 
nhạt với làn biên rõ rệt giữa các vùng có 
bệnh và không bệnh. Gốc lá của cây bắp 
non có thể biến ra màu vàng khi lá mọc ra 
hoặc mở ra. 

Cây bắp trưởng thành hay bị méo mó với 
thân cây bắp hoặc bị rút ngắn hoặc bị kéo 
dài, các cờ bắp bị biến dạng, sanh ra nhiều 
trái bắp  hoặc trái bắp bị biến dạng. Rể bắp 
như bị dính chặc do bệnh gây ra.

Nguồn lây nhiễm bệnh: 
Bệnh xuất hiện trên lúa miến chùm và có lẽ 
hiện hữu rộng đều ở miền bắc nước Úc . 
Bắp hạt và bắp ngọt  thường bị nhiễm bệnh 
từ cây lúa miến chùm mọc gần đó. Sự lây 
lan của bệnh này là do bào tử, chúng phát 
triển vào ban đêm và chỉ sống trong một thời 
gian ngắn ngủi, vì vậy, sự lây nhiễm chỉ có 
thể lây lan trong một khoảng cách ngắn.

 

Cách quản lý:
Tại các vùng nào mà bắp ngọt dễ bị bệnh, 
những hạt giống nên được xử lý bằng thuốc 
trừ nấm trước khi trồng.
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Khuếch tán triệu chứng vằn xanh chlorotic của nấm sương mai bắp trên một lá bắp.
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Bệnh nấm hồng
Pink disease

Nguyên nhân:
Do nấm, Erythricium salmonicolor.

Cây chủ:
Ớt cay, cà Thái tròn cũng như nhiều loại cây 
gổ nhiệt đới khác.    .

Tầm quan trọng:
Bệnh này ảnh hưởng đến các cây trồng 
cứng/có gỗ nhiệt đới, khi chúng tiếp tục 
mọc trong suốt mùa mưa. Rau mềm (không 
gỗ) như rau xà lách, rau muống v.v. không 
bị ảnh hưởng. Bệnh này hay xảy ra khi có 
sương mù, mưa, tưới nước trên cao khỏi 
đầu (overhead irrigation) và các điều kiện 
khác dẫn đến độ ẩm cao.

Các triệu chứng:
Triệu chứng bệnh bao gồm nhiều chổ bị 
sưng hoặc lõm trên thân và nứt hoặc tách 
vỏ. Cây cũng có thể chết vì thân cây có chổ 
bị hư xung quanh (girdling).

Nguồn lây nhiễm bệnh: 
Bệnh nấm hồng thâm nhập vào vỏ cây còn 
nguyên vẹn hoặc bị thương và cuối cùng 
giết chết các tầng phát sinh gổ.

Cách quản lý:
Các chổ cây bị bệnh nên được cắt tỉa, đảm 
bảo rằng tất cả các chổ bị nhiễm được loại 
bỏ. Sử dụng thuốc diệt nấm có thể giúp kiểm 
soát bệnh này. Nên nhổ bớt làm cho số cây 
thưa ra  để tăng cường sự lưu thông của 
không khí và tỉa cành lá dư thừa quá nhiều.
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Phấn nấm hồng trên một thân cây.     

 - Nấm
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Bệnh phấn trắng
Powdery mildew

Nguyên nhân:
Do nấm, Podosphaera xanthii.

Cây chủ:
Bí zucchini, bí marrow, bí rợ, dưa leo/chuột, 
dưa đá rockmelon, dưa hấu, bí squash, khổ 
qua và các loại bầu bí khác cũng như đậu 
bắp và đậu đủa.    

Tầm quan trọng:
Bệnh phấn trắng có ảnh hưởng đến tất 
cả các cây họ bầu bí, thường nhất là bí 
zucchini, bí marrow và bí rợ. Bí Kent (Jap) 
có khả năng kháng lại bệnh hơn các loại bí 
khác. Trong trường hợp nghiêm trọng, các 
cây bí có thể  rụng lá; điều này làm trái bị 
cháy nắng và có thể dẫn đến hư thối thứ 
cấp.

Các triệu chứng:
Triệu chứng bệnh là như có bột phấn trắng 
xuất hiện trên thân cây và lá. Các đốm 
vàng phát triển ra và cuối cùng toàn bộ lá 
bí chuyển sang màu vàng và teo lại. Không 
giống như nhiều bệnh nấm khác, nấm mốc 
phấn trắng có thể phát triển dễ dàng trong 
thời tiết khô. Độ ẩm từ sương là coi như đủ 
cho sự khởi đầu của bệnh.

Nguồn lây nhiễm bệnh: 
Bệnh thường phát triển khi có các điều kiện 
thuận lợi như trời ấm áp, khô và nhiều mây.

Cách quản lý:
Để giảm nguy cơ nhiễm trùng ở cây trồng, 
tất cả các cây trái còn sót lại sau vụ mùa cần 
được tiêu hủy. Việc áp dụng các chất bảo 
vệ và diệt trừ nấm có thể có ích trong việc 
quản lý bệnh. Nên trồng các giống cây có 
khả năng kháng bệnh.
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Lá bị bệnh phấn trắng cho thấy nhiều bột trắng của nấm.

Cận cảnh của bệnh nấm phấn trắng trên một lá đậu đũa.
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Bệnh thối gốc Rhizoctonia 
Rhizoctonia base rot

Nguyên nhân:
Do nấm, Rhizoctonia solani.

Cây chủ:
Đậu, bắp cải, cải hoa, mồng tơi, dưa leo/
chuột, xà lách, dưa đá rockmelon, rau quế 
Thái và nhiều loại cây trồng khác.  

Tầm quan trọng:
Ở Bắc Úc, bệnh thối gốc là đặc biệt quan 
trọng và phổ biến ở rau xà lách lettuce. 
Rhizoctonia solani cũng là một trong những 
loại nấm gây ra chết  rủ ở cây con cũng như 
thối rễ, thối thân, thối trái và thân cây bị loét 
canker.

Các triệu chứng:
Ở  rau xà lách, mầm bệnh ảnh hưởng đến 
lá già nào tiếp xúc với đất.  Các chổ bị hư 
có màu nâu được thấy trên lá và cuống lá. 
Bệnh thối làm cây héo và chết. Trong các 
loại cây mà thân có thịt và củ, tác nhân gây 
bệnh có thể  gây ra các chổ bị thối màu nâu 
hoặc bị loét sâu và chúng có thể được bao 
bọc bởi các sợi nấm. Trái cây như dưa đá 
rockmelon tiếp xúc với đất có thể bị nhiễm 
khuẩn. Các chổ bị bệnh có những điểm hư 
đầy nước, bị  lỏm xuống và nứt.

Nguồn lây nhiễm bệnh: 
Bệnh thối gốc Rhizoctonia có nhiều hơn 
trong đất vừa ướt, chứ không phải là đất 
khô hoặc ngập úng nước. Bệnh có thể tồn 
tại trong đất vô thời hạn và thường được tìm 
thấy trong độ sâu 20 cm của đất mặt hoặc 
trong các chất hữu cơ. Mầm bệnh lây lan 
qua đất, nước, nông cơ cụ, cây hay hạt 
giống bị nhiểm khuẩn.

Cách quản lý:
Phương cách làm giảm rủi ro mắc bệnh 
bao gồm: sử dụng lớp phủ nhựa mulch(để 
trái cây không chạm đất) khi trồng dưa như 
rockmelons, sử dụng  hỗn hợp chất ươm 
trồng cây (potting mixes) không có bệnh 
và tránh gây thương tổn cho các cây trồng 
mà qua đó nấm sẽ lây lan. Hạt giống cần 
phải được xịt/trộn thuốc diệt nấm theo như 
khuyến cáo trước khi trồng.
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Bệnh thối gốc Rhizoctonia ở xà lách. 

Bệnh thối gốc Rhizoctonia ở trái dưa leo.
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Bệnh thối trái ở dưa đá Rockmelon  
Rockmelon fruit rot

Nguyên nhân:
Do các nấm, Fusarium semitectum, 
Geotrichum candidum và Rhizopus 
stolonifer.

Cây chủ:
Dưa đá rockmelon.

Tầm quan trọng:
Các bệnh này thường xảy ra với trái dưa 
sau khi thu hoạch và đang trong quá trình 
được vận chuyển (ra chợ) hoặc được lưu 
trữ.

Các triệu chứng:
Thối Fusarium rot, Fusarium semitectum

Chổ bị bệnh hư có các kích cỡ khác nhau 
hiện ra trên da của trái. Các mô dưới chổ bị 
hư trở nên giống như nút chai (cork) hoặc 
đổi màu. Nấm mọc  thường có màu trắng 
và cũng có thể có màu hồng hoặc màu tím.

 Thối chua, Geotrichum candidum

Thối chua là một bệnh thối khá phổ biến 
sau khi thu hoạch trên dưa đá rockmelons. 
Nhiễm trùng bắt đầu ở cuống của trái. Các 
tác nhân gây bệnh làm cho thịt của trái thối 
chứ không phải là da. Mô bệnh thường có 
phủ một lớp nấm trắng trông giống như pho 
mát camembert.

Thối mềm Rhizopus, Rhizopus stolonifer

Bệnh thối này xuất hiện như một chổ trên 
da của trái có nước ngâm mềm. Vết nứt 
thường xuất hiện và sợi nấm trắng bắt đầu 
mọc trên da và sau đó thành các đám bào tử 
màu đen (bọc bào tử). Thịt của trái trở nên 
mềm và nhủng nước.

Cách quản lý:
Tránh thu hoạch trong thời tiết ẩm ướt/
mưa. Cần thận trọng trong quá trình thu 
hoạch và đóng gói để giảm thiểu hoặc tránh 
thiệt hại cho trái mà qua đó trái có thể bị 
nhiễm trùng. Trái nên được làm lạnh nhanh 
chóng sau khi thu hoạch. Nên sử dụng các 
loại thuốc diệt nấm như được khuyến cáo  
sau khi  trái được thu hoạch.
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Hình được cung cấp bởi  Hall and Somerville photographic collection, UC Davis.

Dưa đá rockmelons bị bệnh thối trái Fusarium.
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Bệnh thối thân, gốc Sclerotium 
Sclerotium stem and base rot

Nguyên nhân:
Do nấm Sclerotium rolfsii.

Cây chủ: 
Cà, cà chua, dưa hấu, bí chuông capsicum, 
bí butternut, dưa hấu, ngò, khoai tây, các rau 
cải khác, cây công nghiệp và cây cảnh.

Tầm quan trọng:
Các tác nhân gây bệnh là một loại nấm có 
trong đất, phổ biến rộng rãi trong vùng nhiệt 
đới và cận nhiệt đới. Cây bị bệnh bị thối ở  
phần thân dưới, rễ và đầu trái. Trái nào có 
tiếp xúc với đất dể bị nhiểm bệnh và thối. 
Bệnh ảnh hưởng đến trái và các thân dây họ 
bầu bí bò trên đất.

Các triệu chứng:
Các triệu chứng xuất hiện như chổ bị thối 
màu nâu đến đen tại vùng gốc cây. Chổ bị 
bệnh có  mọc những sợi nấm (mycelium) 
với hình cầu trắng sau chuyển sang màu 
nâu, 1-2 mm đường kính. Trái có tiếp xúc 
với đất có thể bị nhiễm và thối. Thân cây bị 
bệnh trở nên bị co thắt lại (girdled) và cây 
đổi màu vàng đột ngột, héo và chết trong vài 
ngày.

Nguồn lây nhiễm bệnh: 
Nấm có thể tồn tại như các ‘hạch nấm’  
(sclerotia) trong đất hoặc trong tàn dư cây 
cỏ trong nhiều năm. Sự lây lan của bệnh 
thường là qua các sợi nấm hoặc hạch nấm 
dính trên máy móc thiết bị, đất hoặc cây 
giống di chuyển đến. Trồng cây trong điều 
kiện kém thuận lợi thường bị bệnh bởi nấm 
Sclerotium.

Cách quản lý:
Tránh đưa đất,  thiết bị, nguyên liệu thực vật 
bị nhiễm bệnh vào nông trại của mình.

Luân canh cây trồng có thể giúp giảm mức 

độ bệnh trong đất bằng cách xen vụ với một 
loại rau kháng bệnh như khoai lang. Việc 
loại bỏ hoặc cày lấp sâu của tàn dư thực 
vật bị nhiễm bệnh sẽ giúp giảm mức độ nấm   
tiếp xúc với các vụ mùa tiếp theo. Cỏ dại 
cũng có thể là một cây chủ cho bệnh và nên 
được chú ý làm sạch. Bổ sung vôi vào đất 
để nâng cao độ pH đến 7 cũng có thể giúp 
quản lý căn bệnh này.
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Gốc cây với hạch nấm lớn bằng cái đầu kim màu trắng và nâu.
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Bệnh phồng trắng
White blister

Nguyên nhân:
Do nấm, Albugo ipomoeae-aquaticae.

Cây chủ:
Rau muống.

Tầm quan trọng:
Bệnh phồng trắng là một bệnh thường gặp 
ở rau muống và có rất ít bệnh nào khác ảnh 
hưởng đến cây rau này.

Các triệu chứng:
Các triệu chứng xuất hiện như các mụn 
nước màu trắng hoặc các túi bào tử ‘sori’ 
trên mặt dưới của lá và thân cây. Các mục 
phổng này chứa bào tử và mọc dưới lớp 
biểu bì. Khi lớp biểu bì cuối cùng bị phá vỡ, 
bào tử bột trắng được tung ra và phân tán 
đi. Khi bệnh nặng, các đốm màu xanh lá cây 
nhạt đến các điểm vàng được nhìn thấy trên 
bề mặt trên của lá và bào tử cũng có trên 
các đốm. Mụn phổng có thể lan rộng ra. Khi 
bị nhiễm trùng nặng, lá trở nên méo mó, héo 
và chết đi.

Nguồn lây nhiễm bệnh: 
Bào tử từ cây bị nhiễm bệnh và tàn dư thực 
vật có thể lây lan bằng nước hoặc gió.

Cách quản lý:
Điều quan trọng là nên thực hành vệ sinh 
cây trồng thích hợp và cẩn thận không đem 
nguồn bệnh vào nông trại bằng cách sử 
dụng thiết bị và các nguồn giống bị nhiễm 
khuẩn. Cần ap dụng thuốc diệt nấm theo 
như khuyến cáo khi dịch bệnh xảy ra.
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Bệnh phồng trắng do nhiễm nấm Albugo ở phía dưới lá rau muống.
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Bệnh sưng rễ do giun tròn nematodes
Root knot nematodes

Cause:
Có ba loài tuyến trùng sưng rễ (nematodes), 
Meloidogyne javanica, M. incognita và M. 
arenaria đều có phổ biến rộng rãi ở miền 
bắc nước Úc. Hai loại đầu tiên đã được ghi 
nhận ở Lãnh thổ Bắc Úc.

Các cây chủ:
Các loại đậu (tròn, dẹp), khổ qua, dưa leo, 
đậu bắp, dưa đá rockmelon, đậu đủa bí 
squash, rau quế Thái, cà chua, dưa hấu,  
rau dền, mồng tơi(cũng có thể lây bệnh cho 
các loại rau khác: ớt chuông capsicum, cà, 
gừng, xà lách, khoai tây), nhiều loại trái cây, 
nhiều cây công nghiệp và cây cảnh khác.

Tầm quan trọng:
Bệnh rể quấn do tuyến trùng nematode có 
tầm quan trọng đặc biệt ở vùng khí hậu ấm 
hoặc nóng. Thiệt hại thường là nghiêm trọng 
nhất trong đất cát và đất thịt pha đất sét.

Các triệu chứng:
Cây bị nhiễm giun tròn sưng rễ nematode 
thường có triệu chứng bị còi cọc, héo và 
vàng. Trong hầu hết các trường hợp, con số 
giun tròn nematodes gia tăng với mùa vụ và 
các triệu chứng có thể thấy được ở cây khi 
chúng trưởng thành, ra hoa và trái. Ở giai 
đoạn này, các cây bị héo và chết dần kể từ 
ngọn nên việc phát triển của trái bị trì hoãn 
hoặc giảm. 

Sự hiện diện của giun tròn nematode trong 
rễ kích thích các mô xung quanh phân hóa 
và nở rộng, tạo thành các nốt sưng và 
chúng có thể phát triển trên tất cả các rễ. 
Các nốt sưng có thể từ dạng rể  hơi lớn ra 
cho đến các khối u 5-10 mm đường kính. 
Rễ bị nhiễm khuẩn nặng sẽ chết và hệ thống 
rễ sẽ suy yếu với chỉ với một vài rễ còn lại 
với các u lớn. Không nên nhầm lẫn các nốt 
sưng do giun tròn  với các nốt nhỏ trên rễ 
của cây họ đậu mà đã được phát triển bởi 
sự hiện diện của vi khuẩn có lợi có khả năng 
hấp thụ khí nitơ.

Nguồn lây nhiễm bệnh: 
Cây trồng trên vùng đất mới thường ít có 
chứng bệnh này, tuy nhiên khi cây được 
trồng nhiều năm kế tiếp trên cùng một mảnh 
đất, số tuyến trùng sưng rễ thường gia tăng 
và gây ra các triệu chứng bệnh đáng chú ý.

Sinh học:
Giun tròn cái trưởng thành đẻ hàng trăm 
trứng trên bề mặt của các gốc rễ hoặc trong 
các mô rễ. Con giun con nở ra từ trứng và 
bò lên cái đuôi rễ để từ đó xâm nhập cây. 
Giun con dài khoảng 0,5 mm. Hầu hết các 
loài giun tròn là con cái, mặc dù đôi khi con 
đực cũng được sản xuất. Lúc trưởng thành, 
con cái có một cơ thể hình quả cầu hoặc 
quả lê trong khi con đực vẫn còn dạng con 
sâu. Chu kỳ sống từ trứng đến con lớn được 
hoàn tất trong 4-6 tuần trong thời tiết ấm và 
10 tuần hoặc lâu hơn trong thời tiết lạnh. 

Cây đã bị lây nhiễm bởi nhiều thế hệ của 
loài giun tròn thường có nốt sưng lớn trên rễ 
được thấy vào cuối mùa vụ.

Cách quản lý:
Tuyến trùng sưng rễ nematodes có thể 
được quản lý một cách hiệu quả trên đất 
trồng bằng cách kết hợp một lượng lớn chất 
thực vật hữu cơ vào đất dưới dạng cây phân 
xanh hoặc chất thải thực vật trước khi trồng 
cây theo tỷ lệ: ít nhất 8 tấn chất khô thực vật 
cho mỗi ha. Đối với khu vực rộng lớn hơn, 
trồng một vụ cây phân xanh và sau đó cày 
nó vào đất  là cách hửu hiệu hơn. 

Tại một số vùng ở Phi Luật Tân, cây trồng 
bẫy (trap crop), Crotalaria spectabilis đã 
được sử dụng rộng rãi nhằm quản lý một 
cách hiệu quả tuyến trùng sưng rể. Điều này 
đã được thử nghiệm một lần ở Darwin và có 
thể hữu ích đối với vườn nhà hoặc  trồng ở 
quy mô nhỏ, nơi mà sự kết hợp của các chất 
hữu cơ số lượng lớn là không thực tế.
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Bệnh sưng rễ do giun tròn nematodes trên cây đậu đũa với các u sưng ở rể.
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Bệnh dịch tương thực vật
Phytoplasmas

Nguyên nhân:
Dịch tương thực vật Phytoplasma.

Cây chủ:
Ớt chuông capsicum, ớt cay, cà, khoai 
lang, đậu đủa, các đậu khác, cà chua, dưa 
rockmelon, bí zucchini và nhiều loại cây 
trồng và cỏ dại.

Tầm quan trọng:
Bệnh Phytoplasma không phải là bệnh quan 
trọng cho cây trồng thương mại ở Lảnh thổ 
Bắc Úc.    

Các triệu chứng:
Các triệu chứng thay đổi tùy thuộc vào cây 
chủ. Các triệu chứng phổ biến nhất của bệnh 
phytoplasma là bị vàng, còi cọc, mầm non bị 
chết, lá nhỏ, đâm nhiều chồi (như cây chổi 
của phù thủy), hoa giống như lá (phyllody), 
cánh hoa hóa xanh (virescence) và ra hoa 
‘khủng” (nụ rất lớn).

Nguồn lây nhiễm bệnh: 
Bệnh phytoplasmas được lan truyền do rầy/
bọ (leafhoppers). Hai bệnh phytoplasmas 
thường được thấy trong Lãnh thổ Bắc Úc 
thường liên hệ với hiện tượng cà chua ‘nụ 
lớn’ và khoai lang ‘lá rất nhỏ’. Bệnh này 
được truyền bởi một loại bọ/rầy, Orosius 
argentatus, mà chúng sinh sản chủ yếu 
trong cỏ dại. Các bọ/rầy này thường chuyển 
sang cây trồng khi thời tiết khô làm cỏ dại bị 
khô, thiếu nước. Khi cây bị nhiễm, bệnh có 
thể lây lan không đều trong cây. Trong một 
số trường hợp, một số cành có thể có triệu 
chứng bị bệnh trong khi những cành khác 
thì vẫn khỏe mạnh. 

Cách quản lý:
Nên trở nên quen thuộc với việc xác định 
các loại bọ/rầy và tìm hiểu để theo dỏi các 
véc tơ mang bệnh trong cây trồng. Nên hủy 
bỏ cỏ dại mọc xung quanh cây trồng.

Các bệnh phytoplasmas khác:
Bệnh chết ngọn ở đu đủ ‘Candidatus 
phytoplasma australiense’ (papaya dieback): 

Cây trồng bị ảnh hưởng gồm: bí Jarrahdale 
và bí butternut. Đây là một bệnh phytoplasma 
hiếm và được gọi là bệnh lá vàng cuốn của 
bí.  Bệnh Phytoplasma này đã được tìm thấy 
ở đu đủ ở Bắc Úc, nó liên hệ với bệnh vàng 
lá ở nho, cánh hoa có màu xanh lá cây ở 
dâu tây và bệnh vàng gây chết của dâu tây 
ở các tiểu bang miền Nam. Con côn trùng 
nào truyền bệnh phytoplasma này thì hiện 
chưa được biết.
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Cà tím nhiễm bị bệnh phytoplasma với nhiều lá chlorotic nhỏ hơn so với lá lành mạnh trên cà 
tím không bị nhiễm bệnh.

Bệnh này cũng làm đu đủ chết từ ngọn.
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Bệnh khuẩn đốm bầu bí 
Mosaic viruses of cucurbits

Nguyên nhân:
Hai loại vi rút thuộc nhóm potyvirus, chủng 
vi rút gây bệnh đốm vòng bầu bí đu đủ 
(PRSV-W) và  vi rút vàng khảm của bí 
zucchini (ZYMV).

Cây chủ:
Bí zucchini, bí squash, dưa leo, bầu dài, 
mướp hương, dưa hấu, dưa đá rockmelon, 
bí gramma, và các loại bí khác như bí 
butternut and bí Kent (Jap).

Tầm quan trọng:
Vi rút đốm của cây họ bầu bí có thể gây ra 
thiệt hại nghiêm trọng với toàn bộ cây trồng 
có thể bị nhiễm trùng. Ở Bắc Úc, loại vi rút 
gây bệnh cho bí  xuất phát từ vi rút  đốm 
vòng đu đủ lần đầu tiên được phát hiện 
vào năm 1977. Các vi rút bí đốm vàng ở bí 
zucchini  lần đầu tiên được phát hiện vào 
năm 1989.

Các triệu chứng:
Lá của cây bị nhiễm bệnh có vằn màu hoặc 
lốm đốm của màu xanh nhạt và xanh đậm 
thay vì màu xanh đậm bình thường. Lá cũng 
có thể bị méo mó, có bọt phồng hoặc rất 
hẹp (đặc biệt là ở bí zucchini). Trái có màu 
xanh lá cây/đen và bí butternut bị nhiễm vi 
rút thường bị méo mó với bọt phòng nên 
không bán được. Ở bí squash vàng và bí 
zucchini vàng bị nhiểm khuẩn, có sự thay 
đổi màu sắc mà màu vàng (bình thường) 
được thay thế phần nào bằng màu xanh lá 
cây (bị bệnh).

Nguồn lây nhiễm bệnh: 
Những loại vi rút này chỉ lây lan do rầy 
aphids. Các côn trùng khác và nhện ăn các 
thực vật không thể truyền vi rút cho cây lành 
mạnh. Con rầy aphids có thể dính vi rút  trên 
phần miệng của  khi nó ăn và sau đó chích 
vào cây lành mạnh mà nó ăn tiếp theo. Vi rút  
được giữ lại trong cơ thể con rệp chỉ trong 

một thời gian ngắn, thường là một vài phút 
đến vài giờ.

Rầy aphids thường chỉ truyền vi-rút đi  trong 
vòng khoảng cách ngắn từ cây bị nhiễm 
bệnh, tuy nhiên, rầy aphids có cánh thì có 
thể truyền vi-rút đi xa hơn, đến vài km, nếu 
có gió. 

Ở miền bắc Bắc Úc, bất kỳ loài rệp nào cũng 
có thể truyền vi-rút, nhưng tác nhân chính là 
Aphis gossypii, là một loại rệp phổ biến nhất 
trên bầu bí.

Cách quản lý:
Vì vi rút lây truyền qua rệp nên điều quan 
trọng là phải theo dõi rệp cũng như các triệu 
chứng của vi rút. Việc sử dụng thuốc xịt để 
kiểm soát rầy aphids có thể giúp ngăn ngừa 
bệnh lây lan, tuy nhiên, chỉ cần một con rệp 
(còn sót lại) là vi-rút đã có thể được truyền đi

Bất kỳ cây nào có triệu chứng bị vi-rút cần 
được loại bỏ ngay để chúng không trở 
thành nguồn nhiễm khuẩn mới. Nhiễm vi-rút 
thường bắt đầu với một hoặc một vài cây 
trong một vụ, vì vậy thường xuyên theo dõi 
và loại bỏ các cây bị nhiễm bệnh là rất quan 
trọng. Nên trồng các cây một cách không 
liên tục (non-sequential) để đảm bảo có sự 
cách khoảng, giúp làm giảm số lượng vi-rút. 
Nên liên lạc và hợp tác với các nhà vườn 
láng giềng để thông báo cho nhau nhằm 
đảm bảo rằng tất cả các loại cây trồng được 
theo dõi thường xuyên và không bị vi-rút.
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Bí Jarrahdale bị nhiễm bệnh ZYMV nên bị còi cọc, có lốm đốm vàng, lá bị  nhăn và biến dạng.

Dưa hấu nhiễm ZYMV cho thấy những chổ sần sùi/sủi bọt và những vết lốm đốm 
trên quả.
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Bệnh vi-rút đốm lông ở khoai lang 
Sweet potato feathery mottle virus

Nguyên nhân:
Do các vi-rút: potyvirus, vi-rút đốm lông khoai 
lang (sweet potato feathery mottle virus).

Cây chủ:
Khoai lang và các loại cây lá có khía sâu 
Ipomoea.

Tầm quan trọng:
Vi-rút làm giảm  năng suất và kém chất 
lượng của củ khoai. Vi-rút này là một vi-
rút phổ biến rộng rãi và mức độ thiệt hại ở 
khoai lang tùy thuộc vào loại khoai, điều kiện 
trồng và độ tuổi của cây khoai (lúc bị nhiểm 
khuẩn).

Các triệu chứng:
Các triệu chứng bao gồm những vết lốm 
đốm trên lá non, những đốm vàng rải rác 
bất thường với bìa màu tím cũng như ố 
vàng dọc theo vân lá giữa. Ở lá già, các 
triệu chứng có thể thấy được rõ ràng hơn. 
Khi khoai mới được trồng, dây khoai bị yếu 
sức. Bệnh này làm củ khoai trở thành dài ra, 
mỏng đi và củ sẽ tệ hơn nếu khoai bị bệnh 
lại được sử dụng làm giống để trồng trong 
tương lai. Bên ngoài của củ thường có các 
vết nứt cạn, ngắn màu nâu và thịt của giống 
khoai lang màu cam thì có màu nhạt hơn.

Nguồn lây nhiễm bệnh: 
Vi-rút này lây lan qua rầy aphids  và qua việc 
sử dụng vật liệu trồng bị nhiễm bệnh.

Cách quản lý:
Chỉ nên xài củ/dây khoai giống không bị 
nhiểm vi rút. Theo dỏi cây trồng thường 
xuyên và nên loại bỏ và tiêu hủy bất kỳ cây 
nào bị nhiễm khuẩn.

. 
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Khoai lang có triệu chứng bệnh đốm lông trên lá.

Hình cung cấp bởi Hall and Somerville photographic collection, UC Davis. 

 - Vi-rút
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Bệnh vi-rút cuộn lá ở cà chua  
Tomato leaf curl virus Australian strain (also known as tomato leaf roll)

Nguyên nhân:
Vi-rút  cuộn lá cà chua Tomato leaf 
curl virus (TLCV-Au) – chủng loại Úc  
(Australian strain, a gemini virus).

Cây chủ:
Cà chua và cà.

Tầm quan trọng:
Bệnh cuộn lá là một trong những bệnh 
nghiêm trọng nhất của cà chua ở bắc Bắc 
Úc. Bệnh có tầm quan trọng đặc biệt ở các 
vùng duyên hải.

Các triệu chứng:
Cây cà chua bị bệnh cuộn lá không mọc 
tốt và trở thành còi cọc hoặc nhỏ lùn. Lá 
mới bị cuộn lên và vào bên trong còn các 
lá già thường bị cuộn cúi xuống và cứng. 
Lá dày hơn bình thường, có kết cấu dày 
như da và thường có một ánh tím ở gân 
lá ở mặt dưới. Lá mới có bệnh nói chung 
là nhạt màu. Nếu cây có trái, trái thường 
nhỏ hơn so với bình thường, thịt bị khô và 
không bán được. Cây bị nhiễm bệnh nặng 
sẽ không có trái.

Nguồn lây nhiễm bệnh: 
Vi-rút có thể được truyền từ cà chua này 
qua cà chua khác qua ghép, cũng như qua 
các cây họ cà khác. Tác nhân gây bệnh có 
thể lây sang cây cà chua do ruồi trắng khoai 
lang bản địa, Bemisia tabaci. Người ta nghi 
rằng vi-rút TLCV-Au hiện diện ở một số cây 
cỏ hoang/bản địa và được truyền từ những 
cây này đến cây cà chua. 

Các thử nghiệm cho thấy rằng mức rủi ro có 
bệnh cuộn lá cà chua là cao hơn vào   đầu 
năm và giảm xuống vào cuối năm. Ví dụ, 
cây trồng vào tháng Hai có một tỷ lệ mắc 
bệnh cao hơn so với cây trồng vào tháng 
Ba.

Khi ghép cà chua lên cà tím Mã Lai hoang 
để kiểm soát bệnh héo rủ do vi khuẩn, cần 
lưu ý rằng cà tím là một cây chủ của bệnh 
nhưng không có triệu chứng . Thông qua 
việc ghép, cà tím nhiễm bệnh sẽ lây nhiễm 
vi-rút TLCV-Au qua mắt ghép cây cà chua.

Cách quản lý:
Không có giống cà chua kháng vi-rút.  Nếu 
thuốc trừ sâu được sử dụng để kiểm soát 
ruồi trắng, điều này sẽ làm giảm tỷ lệ vi-rút. 
Dưa chuột hoặc bí squash là cây mà  ruồi 
trắng ưa thích hơn là cà chua, do đó có thể 
được sử dụng như các loại cây trồng làm 
mồi khi trồng xen với cà chua. 

Để giảm tỷ lệ bệnh trong cà chua, nhà vườn 
được khuyến cáo là nên gieo trồng vào cuối 
tháng Ba chứ không nên trồng trước đó.
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Lá cà chua bị bệnh vi-rút cuộn lá (TLCV-Au) với lá nhỏ và bị cuộn cong.

Cây còi cọc do bị nhiễm vì-rút lá cà chua cong (TLCV-Au).

 - Vi-rút
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Các Rối loạn của Rau cải 
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Thối đuôi trái
Blossom end rot

Nguyên nhân:
Rối loạn sinh lý, thiếu hụt canxi và mất cân 
bằng độ ẩm.

Cây chủ:
Cà chua, dưa hấu và ớt chuông capsicum.

Tầm quan trọng:
Nguyên nhân trực tiếp của bệnh thối đuôi 
trái là không đủ canxi để trái cây phát triển. 
Điều này không nhất thiết có nghĩa rằng 
thiếu canxi trong đất nhưng có nhiều khả 
năng là canxi trong đất không có sẵn (trong 
trạng thái có thể hấp thụ được) cho cây 
hoặc có vấn đề với sự hấp thu canxi của rễ. 
Ngoài ra, có thể có canxi trong cây nhưng 
trái không hấp thụ được để phát triển. 

Canxi là cần thiết cho sự tăng trưởng của 
cây và để cũng cố màng tế bào nhằm giữ 
các tế bào thực vật dính với nhau. Trong 
các bộ phận của cây, nơi có sự tăng trưởng 
nhanh chóng, chẳng hạn như trái cây đang 
phát triển, có một nhu cầu đặc biệt về canxi. 
Không giống như các yếu tố cần thiết khác, 
canxi không thể được lưu trữ trong các 
mô cũ của cây và sau đó vận chuyển đến 
các mô mới phát triển, nơi đang cần canxi.  
Không đủ nguồn cung cấp canxi có thể dẫn 
đến cái chết của tế bào và phân rả mô thực 
vật. Điều này xảy ra trong thối đuôi hoa/trái 
là nơi xa nguồn canxi và ‘nơi tồn trử’ canxi 
yếu nhất.

Các triệu chứng:
Trong cà chua và ớt chuông, dấu hiệu đầu 
tiên của bệnh là một chổ trên đuôi trái như 
có nọng nước rồi sau đó chuyển thành màu 
nâu và bị khô, lỏm xuống và da dày ra. Ở 
dưa hấu, phía đít trái dưa bị khô và sau đó 
chuyển sang màu nâu và đen. Mốc meo có 
thể mọc ở các chổ  bị ảnh hưởng và đôi khi 
nhầm lẫn là trái bị mốc.

Cách quản lý:
Nếu nghi ngờ là cây có chứng thối đuôi trái, 
nên kiểm tra xem nếu cây bị thiếu canxi  để 
điều chỉnh sự mất cân bằng hoặc điều kiện 
làm cây không hấp thụ được canxi . 

Các điều kiện có thể dẫn đến một nguồn 
cung cấp canxi không đầy đủ gồm có:  
không đủ nước, tưới nước không đều, thời 
tiết khô nóng và có gió , hàm lượng canxi  
trong đất thấp, độ pH quá thấp, sử dụng quá 
nhiều phân đạm, quá nhiều muối trong đất 
và đất bị ngập úng.
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Trái cà chua bị nhiễm bệnh thối đuôi trái blossom end rot.
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Bầu bí bị còi cọc
Cucurbit stunting disorder

Nguyên nhân:
Điều kiện đất bất lợi. Người ta cho rằng đất 
cát nhưng có các vùng ‘chảo cứng’ (hard 
pan) trong đất là nguyên nhân gây chứng 
rối loạn này.

Cây chủ:
Dưa đá rockmelons, bí squash và bí 
butternut.

Tầm quan trọng:
Các rối loạn ảnh hưởng đến bầu bí trồng 
trên đất nhiều cát trong vùng Katherine và 
vùng Mataranka ở  Bắc Úc.  

Các triệu chứng:
Cây bị ảnh hưởng  bị còi cọc rõ rệt, với dưa 
đá rockmelon và bí butternut  có số thân dây 
giảm nhiều. Cây bầu bí không héo và không 
có triệu chứng thối gốc hoặc thối rễ. Hệ 
thống rễ bị giảm về kích thước, chiều dài, và 
rể thường cong lên như ‘hình chữ ‘J’. Không 
có triệu chứng của bệnh sưng rễ do tuyến 
trùng nematodes hoặc thiệt hại do các loại 
giun tròn khác.

Nguồn lây nhiễm bệnh: 
Đây là một rối loạn sinh lý chứ không phải 
là một bệnh.

Cách quản lý:
Nhà vườn được đề nghị là nên cày sâu 
(deep ripping) đất trong khu vực bị ảnh 
hưởng của rối loạn này vào đầu mùa mưa 
(trước khi trồng một loại cây phân xanh có 
rể sâu) hoặc là vào cuối mùa mưa (cùng lúc 
với cày cây phân xanh vào đất) để có thể 
phá vỡ bất kỳ đất ‘chảo cứng’ nếu có nhằm 
giúp rễ phát triển tốt hơn.



 - Nấm
CÁC  RỐ

I  LO
ẠN

  

199

Bầu bí bị rối loạn với cây bị còi cọc, lá chlorotic và hoại tử giữa một hàng  bí butternut 
trên đất cát.
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Chứng lá quăn như lổ tai con
Wallaby ear

Nguyên nhân:
Bởi một độc tố chích vào cây do con bọ hút 
lá leafhopper, Cicadulina bimaculata.

Cây chủ:
Bắp ngọt, bắp hạt, lúa miếng và hạt kê millet.

Tầm quan trọng:
Các triệu chứng trên bắp ngọt, bắp hạt là 
do một độc tố do rầy/bọ hút lá chích vào 
cây. Rối loạn này đã từng được cho là vi-rút 
nhưng thực ra các triệu chứng hiện ra là do 
phản ứng của cây đối với độc tố.

Các triệu chứng:
Lá bị ảnh hưởng bị ngắn đi, màu xanh đậm 
và có vân nổi bật ở mặt dưới. Cây có thể 
bị còi cọc, đặc biệt là nếu chúng đã bị ảnh 
hưởng độc tố của con bọ/rầy trong lúc còn 
non. Cây non dễ bị rối loạn và có những triệu 
chứng rõ ràng hơn.

Nguồn lây nhiễm bệnh: 
Con rầy/bọ, Cicadulina bimaculata, có màu 
màu vàng hay xanh lá cây sáng, hình dạng 
cái nêm và dài 3 mm. Con lớn có cánh và 
nhảy nhanh. Các con rầy/bọ leafhoppers 
sinh sản trong cỏ dại và có thể chuyển sang 
bắp hoặc bắp ngọt để hút nhựa. Bệnh trạng 
lây lan và mức độ thiệt hại phụ thuộc vào 
mật độ dân số của rầy/bọ.

Cách quản lý:
Theo dỏi con rầy/bọ leafhoppers và quản lý 
dân số chúng sẽ giúp giảm tỷ lệ bị rối loạn 
đối với các cây trồng dể mắc chứng này. Nên 
trồng các giống cây nào ít bị ảnh hưởng, nếu 
như chứng cong quăn lổ tai Wallaby là một 
vấn đề trong vùng của bạn.
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Trông giống như lổ tai con Wallaby.  
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Glossary

A
Abdomen – Bụng Phần bụng của con côn trùng, rệp/bọ hay nhện. 

Adult – Con lớn Con côn trùng lớn, trưởng thành.  

Alate Ấu trùng ở thời kỳ có cánh.  

Annual – hàng năm Xảy ra một lần một năm. Mùa vụ thường niên.

Antenna – Cặp râu Cặp râu (để sờ mó, cảm nhận) của các loài côn trùng, loài có chân khớp.  

Anther – Bao phấn Bao phấn của hoa - Male part of the flower.

Arthropod – 
Loài chân khớp

Sinh vật không xương sống của loài chân khớp Arthropoda, có cơ thể 
phân đoạn, chân nối từng khớp, và thường có bộ vỏ cứng ngoài che cơ 
thể, phát triển qua các giai đoạn lột xác. Ví dụ: côn trùng, bọ/rệp, nhện, 
động vật giáp xác và myriapods.

B
Bacterium – Vi trùng (nói về nhện). Phân tán đi bằng cách nương bám theo sợi tơ chúng nhả 

ra rồi bay lên theo gió.  

Ballooning – Phồng ra (in reference to spiders). Dispersing by catching the breeze with silk 
strands.

Beneficial – Có lợi Một sinh vật (côn trùng, bọ/rệp, nhện hoặc tác nhân gây bệnh) mà săn/ăn 
hoặc ký sinh các sâu bọ làm hại cây trồng. Sinh vật giúp thụ phấn (mặc 
dù họ không nhất thiết ăn con mồi hoặc ký sinh sâu bệnh) cũng đã được 
kể như là sinh vật có lợi bởi vì chúng có lợi cho cây trồng.
Phương pháp kiểm soát một sâu bệnh cây trồng bằng cách sử dụng một 
sinh vật khác có lợi.

Biological control 
(or biocontrol)

Một tác nhân sinh học được sử dụng để kiểm soát một sâu bệnh.

Biological control agent 
– Tác nhân sinh học

Một loại thuốc trừ sâu sinh học như vi trùng hoặc vi-rút đã được sản xuất 
hàng loạt và được điều chế để trị một sâu bệnh cây trồng.

Biopesticide 
– Thuốc trừ sâu sinh học

Một loại thuốc trừ sâu sinh học như vi trùng hoặc vi-rút đã được sản xuất 
hàng loạt và được điều chế để trị một sâu bệnh cây trồng.

Blight – Bệnh thối Một bệnh thực vật gây ra cái chết nhanh chóng và rộng rãi của mô thực 
vật. Các triệu chứng bao gồm các đốm rộng, đổi màu, lá/hoa/thân bị héo 
hoặc suy thoái.

Brassica – Họ cải Các cây trong họ Brassica (gia đình Brassicaceae). Được gọi chung là 
các thành viên của gia đình rau họ cải.
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C
Calyx – Đài hoa Các lá đài của một bông hoa. Các đài cũng được nhìn thấy ở cuối gốc của 

một số trái cây như cà chua, cà tím.

Cambium – Tầng gổ (vân cây phát sinh gỗ). Mô phân sinh (meristem) giữa mô gổ xylem và mô 
mềm phloem để tạo mô mạch thứ cấp là xylem thứ cấp (gỗ) và vỏ cây thứ 
cấp (vỏ bên trong). Các tầng phát sinh gỗ bần (cork) là một lớp mô phân 
sinh tạo ra gổ bần (một phần của vỏ cây).

Camouflage – Hóa 
trang

Diện mạo bên ngoài của một sinh vật giúp nó trốn hoặc pha lẩn vào phông 
nền.

Canker - Loét Một chổ hư và thường lỏm vào thân hoặc nhánh của một cây trồng.

Cannibalism - Ăn thịt Chỉ việc  một sinh vật ăn các con sinh vật khác cùng loài  (ăn thịt đồng loại).

Canopy – Tán cây Tàng cây hình thành bởi các nhánh và lá của cây.

Carapace – Mai, giáp Bộ xương ngoài kitin bao gồm phần lưng trước của con nhện.

Carrion – Xác chết Thịt chết và thối rửa của một con vật.

Castes – Thứ, bậc Các dạng hình khác nhau của các cá nhân trong một loài quần thể côn 
trùng. Mỗi đẳng cấp có hình thái khác nhau để làm các chức năng khác 
nhau.

Cast skins – Da lột Lớp vỏ được lột ra do tăng trưởng và lột xác.

Cephalothorax Phần đầu và cổ dính liền nhau của con nhện.

Chelicera (số nhiều: chelicerae ). Các chelicerae là cơ phận của miệng (ở nhện và 
các loài nhện khác) được sử dụng để nắm bắt con mồi.

Chlamydospore Một bào tử vô tính (asexual) với vách dày hình thành qua biến đổi từ một 
tế bào sợi nấm.

Chlorosis Partial or complete absence of normal green colour. Affected organs 
become pale green, yellow green, yellow or white.

Coalesce – Hợp sinh Cùng phát triển để tạo ra một khối lớn hoặc để pha trộn nhau.

Cocoon - Kén Cái kén tơ hoặc lớp tơ phủ tạo bảo vệ cho côn trùng trong giai đoạn nhộng.

Colony – Tập đoàn Nhiều cá nhân của cùng một loài sống chung với nhau. Thường chỉ các loài 
côn trùng sống thành quần thể như mối hoặc kiến.

Corolla – Tràng hoa Tên gọi chung cho những cánh hoa của một bông hoa.

Cruciferous vegetables 
– Cải

Các rau trong gia đình Brassicaceae (chẳng hạn như bắp cải, cải bắc thảo, 
cải  ngọt, tần ô).

Cucurbit - Dưa Chỉ loại rau quả trong họ Cucurbitaceae, chẳng hạn như bí rợ, dưa chuột, 
bí squash hoặc các loại dưa.
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D
Debris – Tàn dư Phần còn lại của bất cứ cái gì đã được dọn dẹp đi. Thường đề cập đến 

phần còn lại của nguyên liệu thực vật hoặc chất khác trên đất.

Defoliate – Rụng lá Bị rụng hoặc bị ăn/tước mất lá.

Desiccate – Làm khô Làm khô đi.

Dicotyledon – Cây hai lá Phần còn lại của bất cứ cái gì đã được dọn dẹp đi. Thường đề cập đến 
phần còn lại của nguyên liệu thực vật hoặc chất khác trên đất.

Dieback – Chết từ ngọn Chổ bị hư chết bắt đầu từ đỉnh (trên ngọn cây) và lan rộng xuống  các mô 
thân cây bên dưới. Cây có thể chết.

Discolour/ discolouration 
– Mất màu 

Chổ bị hư chết bắt đầu từ đỉnh (trên ngọn cây) và lan rộng xuống  các mô 
thân cây bên dưới. Cây có thể chết.

Disease – Bệnh tật Bất kỳ trục trặc nào của các tế bào/các mô  cây chủ do sự kích thích liên tục 
của các tác nhân gây bệnh (hoặc các yếu tố môi trường) và dẫn đến các 
triệu chứng bệnh.

Disorder – Rối loạn Một tình trạng bất thường của cây gây ra bởi các yếu tố dinh dưỡng, sinh 
lý hoặc môi trường.

Disperse – Phân tán Phân tán rộng ra.

Diversity – Đa dạng Đa dạng.

Dorsal - Lưng Ở phía trên cơ thể.   

Dung – Phân súc vật Phân.

E
Ectoparasitoid Một ký sinh trùng sống bên ngoài và ăn bám/ký sinh vào sinh vật mà nó sẽ 

giết chết.

Egg – Trứng Trứng hình tròn, bầu dục hoặc thon dài được đẻ bởi con cái và sẽ nở thành 
ấu trùng (côn trùng, rệp/bọ) hoặc nhện con (nhện). 

Elytron – Cánh cứng (số nhiều: elytra ). Cặp cánh trước cứng của bọ hung nhằm tạo ra một lớp 
bảo vệ cho cánh bay.

Endoparasitoid Ký sinh trùng sống trong cơ thể, ăn bám vào một sinh vật mà nó sẽ giết chết.

Enzyme - Enzym Một chất đạm (protein) có khả năng tạo ra những thay đổi hóa học trong các 
chất hữu cơ, ví dụ như trong tiêu hóa.

Epidermis – Lớp vỏ, da Các lớp ngoài của ‘da’ cây, bao gồm lá, hoa, thân cây non và rễ.and roots.

Eukaryotic cells – Tế bào 
có nhân điển hình

Gồm tế bào với nhân và màng tế bào, ràng buộc với các cấu trúc phức tạp 
khác. Sinh vật eukaryote bao gồm nấm, thực vật, côn trùng và các động vật.

Exoskeleton – Xương 
ngoài

Bộ xương ngoài cứng (lớp biểu bì, lớp bọc hoặc vỏ) mà cơ bắp được gắn 
từ bên trong.

Exudate - Ứa giọt Một chất lỏng chảy ra từ một lỗ chân lông hoặc một lỗ nhỏ.
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F
Flower – Hoa Bông/hoa của cây.

Foliage – Tán lá Toàn thể lá của cây.  

Forage – Săn mồi Đi săn mồi, kiếm ăn.

Frass Phân rắn của côn trùng (thường được sản xuất bởi các ấu trùng).

Fruit - Trái Cấu trúc/bộ phận được hình thành sau khi hoa thụ phấn.

Fungicide – Thuốc 
diệt nấm 

Một loại nấm có thể gây ra một căn bệnh trong một cây.

Fungicide Một sản phẩm được sử dụng để tiêu diệt hoặc ức chế nấm hoặc bào tử 
nấm. 

Fungus – Nấm (số nhiều: fungi). Sinh vật có nhân thật (eukaryotic) gồm: mốc (moulds), 
sương mai (mildews), mốc đen (smuts), rỉ sắt (rusts), nấm và men nấm.

G
Generalist predator Một loại côn trùng, rệp/bọ hoặc nhện tấn công ăn nhiều loại con mồi.

Generation – Thế hệ
(one generation)

Một chu kỳ đời sống (một thế hệ).

Germinate – Nẩy mầm Nói về hạt giống và bào tử. Bắt đầu mọc hoặc phát triển.

Grub – Con sùng Ấu trùng của bọ hung beetles.

H
Habitat – Chổ ở Môi trường tự nhiên của một sinh vật.

Halo Một dấu tròn hoặc vòng tròn (nói về dấu hiệu triệu chứng bệnh).

Hatch – Nở ra Sự xuất hiện của ấu trùng (ở côn trùng và rệp) và nhện con spiderling (ở 
nhện) từ trứng.

Honeydew – Mật Chất ngọt tiết ra do các  côn trùng hút cây như rệp, rầy, rệp sáp và các con 
bọ leafhoppers.

Host – Con/cây chủ Một cây sống, côn trùng, bọ/rệp hoặc nhện mà bị ăn bám (parasitised) 
hoặc bị sử dụng như một nguồn thực phẩm bởi một loại sâu hoặc tác nhân 
gây bệnh.

Humus – Hửu cơ mục Chất hữu cơ đậm màu trong đất, là sản phẩm của sự phân hủy của các 
chất thực hoặc động vật. 

Hypha (số nhiều: hyphae). Hình dạng ống tròn như sợi tóc. Một khối lượng lớn 
của các sợi nấm làm thành những thành phần cấu trúc của một cây nấm.
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I
ICA Chứng nhận Bảo đảm Xuyên Tiểu bang  -  Interstate Certification Assurance  

Immature - Ấu trùng  Ấu trùng, chưa trưởng thành.

Inoculum - Thuốc tiêm 
chủng

(số nhiều: inocula ). Một tác nhân gây bệnh hoặc một phần của tác nhân 
gây bệnh có thể gây bệnh nếu gặp điều kiện thuận lợi.

Insect – Côn trùng Một sinh vật trong lớp Insecta. Một con côn trùng là một động vật có chân 
đốt, có bộ xương ngoài kitin, ba phân đoạn cơ thể (đầu, ngực và bụng), 
ba đôi chân nối (trong giai đoạn trưởng thành), mắt kép và một cặp râu có 
phân đoạn.

Instar Giai đoạn tăng trưởng (của ấu trùng) giữa hai lần lột xác (moults) liên tiếp.

Invertebrate – Động vật 
không xương sống 

Sinh vật nào không có một cột sống (xương sống).

K
Kairomones Một chất hóa học phát ra bởi một sinh vật (ví dụ như một con côn trùng 

hoặc rệp) mà có lợi ích tốt cho một loài vật khác (nhưng không có lợi cho 
con phát ra chất này).

L
Larva - Ấu trùng (số nhiều: larvae). Giai đoạn chưa trưởng thành của loài côn trùng biến thái 

hoàn toàn (complete metamorphosis).

Lateral root – Rể phụ Các rể phụ mọc ngang từ rể chánh.

Leaf - Lá Một cơ quan thực vật (thường màu xanh lá cây) thường được gắn liền 
với thân cây.

Life cycle – Chu kỳ sống Một loạt các giai đoạn trong quá trình lớn và phát triển của côn trùng, rệp 
và nhện.

M
Maggot – Con giòi Con giòi ruồi, thân mềm, không có chân.

Mandible – Răng để 
cắn 

Một cơ phận của miệng (côn trùng), thường dùng để cắn.  

Mature – Con lớn Con lớn, đã trưởng thành.

Membrane – Lớp màng Một lớp màng/vân mỏng của sinh vật hay cây.  

Membranous Giống như một lớp màng.

Meristem Mô trong các vùng của cây nơi  tăng trưởng có thể xảy ra.

Midrib (of leaf) – Vân 
giửa 

Vân giửa của lá.

Mimic – Giả vờ Giả vờ.

Miticide – Thuốc trừ rệp Một chất để giết rệp/bọ(miticide). 
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Monitor – Theo dỏi Theo dỏi/quan sát thường xuyên.

Monocotyledon - Đơn 
tử diệp

Một loại cây lá hẹp trong lớp Liliopsida.

Monoculture – Độc 
canh

Độc canh. Trồng một loại cây.

Moult – Lột vỏ Lột vỏ hoặc lớp bên ngoài trong quá trình tăng trưởng.

Mulch – Lớp phủ Một lớp che/trải  với: chất hữu cơ, nguyên liệu thực vật, tấm trải nhựa hoặc 
vật liệu khác xung quanh gốc cây để giảm bốc hơi nước, thêm chất dinh 
dưỡng và giảm cỏ dại.

N
Native – Bản địa Có nguồn gốc bản-địa.

Natural enemy – Kẻ thù 
tự nhiên

Một động vật ăn thịt hay ký sinh/ăn bám nhằm kiểm soát mức độ (dân số) 
của sâu bệnh của cây.

Necrosis – Hoại tử Cái chết và sự đổi màu của các mô thực vật.

Nectar – Mật Chất ngọt do hoa tiết ra để thu hút côn trùng thụ phấn..

Nematode – Tuyến 
trùng

Thường là vi sinh vật giống như sâu, chúng ăn vi khuẩn, hoặc là ký sinh 
trùng của cây cỏ và động vật.

Nocturnal – Ban đêm Hoạt động ban đêm. 

NPV Nucleopolyhedrovirus.

Nucleopolyhedrovirus Một loại vi-rút ảnh hưởng đến côn trùng và được sử dụng làm thuốc trừ 
sâu để diệt trừ sâu (ấu trùng) của bướm ngài.

Nymph - Ấu trùng Giai đoạn ấu trùng của loài côn trùng có biến thái không hoàn toàn cũng 
như con rệp/bọ.

O
Ootheca (số nhiều: oothecae ). Một vỏ bảo vệ hoặc viên nang bên trong có chứa 

trứng.

Opportunists Chỉ về loại sinh vật ăn thịt mà có khả năng ăn nhiều thứ thức ăn, bất cứ 
nguồn nào sẵn có.

Organism –Sinh vật Một hình thức sống như: côn trùng, thực vật, vi trùng, nấm/khuẩn và những 
thứ khác.

Ovipositor Bộ phận dùng đẻ trứng. 

Ovule – Noãn Tế bào mầm cái mà sau khi thụ phấn sẽ phát triển thành hạt giống.

P
Parasite – Ký sinh trùng Một sinh vật sống ăn bám vào con vật chủ.

Parasitic – Ký sinh Về một đặc tính của một con ký sinh trùng.
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Parasitoid Một ký sinh trùng mà sẽ giết chủ của nó.

Pathogen – Mầm bệnh Một loại nấm, vi trùng, vi-rút hoặc sinh vật khác có khả năng gây bệnh.

Pearlescent – Sáng 
trong 

Một ánh sáng bóng tương tự như của một viên ngọc (phát ra).

Pedicel – Cuống Thân/cuống của một cái hoa.

Pedipalps Trong loài nhện, một cặp chân phụ phía sau chân kìm (chelicerae), có 
chức năng để nắm bắt con mồi và ở nhện đực trưởng thành, để chuyển 
tinh trùng cho nhện cái.

Perennial – Đa niên Để chỉ cây nào sống hơn 2 năm.    

Pesticide – Thuốc sâu Một hóa chất để tiêu diệt sâu bọ (côn trùng-thuốc trừ sâu và rệp-thuốc trừ 
rệp), nấm (thuốc trừ nấm) hoặc cỏ dại (thuốc diệt cỏ). Đôi khi được sử 
dụng như một danh từ chung để chỉ các thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm và 
thuốc diệt cỏ.

Petiole – Cuống Cuống lá.

Photosynthesis – Sự 
quang hợp

Ở cây, sử dụng chất diệp lục và các sắc tố liên hệ, sự hình thành của các 
chất hữu cơ phức tạp như chất bột (carbohydrate) từ carbon dioxide, nước 
và muối vô cơ với ánh sáng mặt trời là nguồn năng lượng. (Sự quang hợp).

Phytoplasma Vi sinh vật prokaryote có trong vỏ cây và được truyền sang cho các cây 
khác do côn trùng ăn vỏ cây.

Pollen – Phấn hoa Đối với cây có hoa, các hạt (thường màu vàng) hoặc bột mịn (trong đó có 
các tế bào phấn/tinh trùng) được sản xuất trong các bao phấn anther được 
sử dụng trong quá trình thụ phấn (chuyển hạt phấn từ bao phấn đến núm 
nhụy stigma).

Pollination – Thụ phấn Việc chuyển hạt phấn từ bao phấn đến nhụy hoa.

Pollinator – Vật giúp thụ 
phấn 

Một vật môi giới (vector) chuyển phấn hoa từ bao phấn đến nhụy hoa để 
thụ phấn.

Polymorphic – Đa dạng Nhiều hình thức trong các giai cấp như ở kiến gừng nâu thì  có kiến thợ 
nhỏ, lớn, và kiến chuyên sinh sản.

Polyphagous – Ăn tạp Có thể ăn nhiều loại đồ ăn khác nhau.  

Predator – Vật ăn thịt Côn trùng, rệp/bọ, hay nhện mà săn các con mồi là các sinh vật khác.

Prey – Con mồi Một côn trùng, rệp/bọ hoặc nhện đang bị theo đuổi hoặc bắt giữ bởi một 
sinh vật ăn thịt.

Primary root – Rể chính Rể chính phát triển từ hạt.  

Proboscis Phần miệng của một con côn trùng được thích nghi để hút và đâm chích.

Prokaryotic Các tế bào không có nhân (nucleus). Sinh vật không có nhân điển hình 
(prokaryote) bao gồm vi khuẩn và các nguyên sinh thực vật (phytoplasma).

Prosternum groove Một rãnh ở phía bụng của ngực.
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Pupa – Nhộng (số nhiều: pupae). Giai đoạn không hoạt động sau khi ấu trùng phát triển 
và trước khi qua giai đoạn trưởng thành.

Pupate – Hóa nhộng Phát triển thành con nhộng.

Pupation – Sự hóa 
nhộng

Quá trình để trở thành một con nhộng.

Q
Quiescent – Bất động Giai đoạn mà sự hấp thụ và phát triển đã chậm lại.

R
Refuge – Nơi ẩn náu Cây cỏ nơi có chỗ ở, đồ ăn và được bảo vệ từ môi trường (chung quanh).

Reproductives (primary 
and secondary)

Các cá nhân thuộc một đẳng cấp có thể sản xuất con cái.

Resistance (pesticide 
resistance)

Một loại thuốc trừ sâu hóa học có thể không được 100% hiệu quả trong 
việc tiêu diệt sâu bọ mục tiêu, do đó một số con sống sót sẽ sinh sản ra 
con. Con của ‘những con sống sót’ này có thể kế thừa những đặc điểm 
đề kháng với các loại thuốc trừ sâu và sau đó sẽ truyền lại cho các thế hệ 
tương lai, mỗi thế hệ có thể phát triển hơn nữa tính đề kháng thuốc trừ sâu.

Rootstock – Cây giống Một loại cây có nguồn gốc kháng bệnh hay sau bọ thích hợp hoặc rễ được 
lựa chọn đặc biệt (đối với các điều kiện môi trường hoặc khí hậu nhất định 
nào đó) được sử dụng làm giống trong việc nhân giống cây.

Rostrum – Mỏ Phần miệng nhô ra.

Runners – Dây leo Đối với cây dây hoặc thân dây đang phát triển của một loài cây dây leo như 
cây đậu hoặc cây bầu bí.

Rust – Bệnh rỉ Một bệnh nấm ở cây có dạng như  bị ‘rỉ sét’ và gây ra bởi một trong những 
Uredinales (nấm rỉ). Các bào tử sinh ra có màu sắc khác nhau.

S
Sap – Nhựa cây Chất dịch lưu hành trong cây.

Scavenger Một con côn trùng hoặc rệp/bọ ăn chất hữu cơ đã chết.

Sclerotium – Hạch nấm (số nhiều: sclerotia). Một giai đoạn nghỉ dưỡng đề kháng của một loại nấm 
mà nó có một khối lượng nhỏ các sợi nấm cứng chứa  lương thực dự trữ 
và nó có khả năng tồn tại trong điều kiện môi trường không thuận lợi.

Seed – Hạt Các noãn đã thụ phấn và đã trưởng thành  của một loại cây có hoa có 
chứa phôi thai.

Seedling – Cây con Cây non phát triển từ hạt giống. 

Seta - Ria (số nhiều: setae). Một cái lông/ria.

Shoot – Thân non Thân cây non với lá.  
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Signs – Dấu hiệu Bất kỳ dấu hiệu nào của bệnh trên cây chủ do quan sát trực tiếp các tác 
nhân gây bệnh hoặc từ các bộ phận của cây (bào tử, sợi nấm, dịch rỉ vv.) 
Cũng giống như các triệu chứng.

Silk - Tơ Một sợi mềm được sản xuất bởi vài loại côn trùng và nhện. 

Siphunculus (số nhiều: siphunculi ). Bộ phận hình ống tròn, cặp đôi trên bụng của rầy 
aphids.

Skeletonised – Lá trơ 
vân

Thiệt hại trên lá vì bị sâu ăn và chỉ còn mạng vân lá còn được nguyên vẹn.

Soldiers – Mối/kiến lính Ở mối và kiến, các con kiến trong đẳng cấp này là để bảo vệ ổ của chúng.

Sooty mould –Hóng 
đen

Một loại nấm màu đen thường được thấy trên tán lá, nơi có mật ngọt. 

Sorus – Cụm bào tử (số nhiều: sori).Một khối cô đọng của túi bào tử.

Spiderling – Nhện con Nhện con.

Spinnerets Bộ phận nhả ra tơ của con nhện.

Sporadic – Bất thường Xuất hiện hay xảy ra không thường xuyên. 

Sporangium (số nhiều: sporangia). Bao hoặc túi trong đó có chứa và sản xuất bào tử.

Spore – Bào tử Một tế bào sinh sản có khả năng phát triển thành một cá nhân mới bằng 
cách sinh sản vô tính. Bào tử (spore) được sản xuất bởi vi trùng, nấm và 
cây cỏ.

Stem – Thân cây Thân của một cây trên đó có lá, hoa, quả.

Stigma – Nhụy hoa Nhụy của hoa cái.

Sting mark – Dấu chích Gây ra do ruồi đẻ trứng vào trái. Chổ da bị đâm trông giống như bị ‘kim 
chích’. 

Stoma – Khí khổng (số nhiều: stomata). Một lỗ chân lông trong lớp biểu bì của lá hoặc thân 
được sử dụng để trao đổi khí. Các lỗ được bao bọc bởi hai tế bào đặc biệt 
gọi là tế bào bảo vệ. Các lỗ khí  stomata thường được gọi là các tế bào lỗ 
chân lông và bảo vệ.

Symptoms – Triệu 
chứng

Dấu hiệu bị bệnh hoặc sâu bọ do phản ứng của cây chủ. Những tác động 
bên ngoài hay bên trong có thể thấy được là do sự hiện diện của một tác 
nhân gây bệnh hoặc sâu bọ gây ra. Cũng liên hệ đến các triệu chứng.

T
Tap root - Rể chính Rể chính (thường mọc xuống dưới) phát triển từ gốc chính. Rễ phụ mọc 

dọc theo rể chính. Trong một số cây (monocotyledons), rễ chính ít rõ ràng 
như rễ phụ và chúng tạo thành một hệ thống rễ xơ.

Targeted prey Loại côn trùng hoặc rệp nào đó  được coi như là một nguồn thức ăn ưa 
chuộng cho một loài động vật ăn thịt và loài ký sinh trùng.

Tendril – Râu dây leo Một cơ quan không có lá, giống như sợi dây và thường tạo thành các vòng 
xoắn ốc để hỗ trợ sự phát triển của một loài dây leo như đậu (râu của cây 
có dây).

Glossary



229

Thorax – Ngực Phần giữa của ba bộ phận cơ thể chính của một con côn trùng.

Toxin – Chất độc Một ‘độc tố’ sản xuất bởi một động vật hoặc thực vật thường là một cơ chế 
bảo vệ để đẩy lùi hoặc ngăn chặn các động vật ăn thịt.

Translucent – Trong mờ Cho ánh sáng đi qua nhưng không thấy rõ ràng (giống như qua kính mờ).

Transparent – Trong 
suốt

Cho ánh sang đi qua và có thể thấy rõ ràng.  

Tubercles – Nốt Một chổ nhô tròn nhỏ nhìn thấy trên cơ thể của côn trùng hoặc rệp nào đó.  

V
Vascular plants Cây có mô hóa gổ lignified (lignin kết hợp với xenlulo là phần chính của 

các mô gỗ woody tissue) nhằm làm thành các mô dẩn nước, khoáng sản 
và các sản phẩm quang hợp đi qua khắp cây.

Vascular tissue Các mô vận chuyển nước, khoáng sản và các sản phẩm quang hợp trong 
thực vật có vân mạch. Bao gồm các chất gỗ xylem, vỏ cây phloem và hai 
mô phân sinh meristems (các tầng phát sinh vân mạch và phát sinh gỗ 
nứa).

Vigour – Sức tốt Tăng trưởng lành mạnh, có sức tốt.

Virus – Vi khuẩn Một tác nhân lây nhiễm siêu vi (ultramicroscopic) với nhân lõi có axit 
ribonucleic (RNA) hay deoxyribonucleic acid (DNA) và một lớp vỏ chất 
đạm protein giúp tái tạo các tế bào của vật chủ sống.

Voracious – Ăn tạp Ăn tạp, ăn nhiều thứ.

W
Web – Mạng nhện Các sợi tơ mỏng được nhện nhả ra để làm bẫy bắt mồi.

Webbing – Làm mạng Một mạng nhện được nhện hoặc một số ấu trùng côn trùng xe ra thường 
bằng tơ, được sử dụng như một nơi trú ẩn hoặc một nơi để hóa nhộng.

Window effect Thiệt hại do sâu ăn trên lá nơi bề mặt đã bị ăn nhưng không bị cắn nát nên 
các vân lá còn lại như được ‘nhìn xuyên qua’ (see-through).

Workers – Mối/kiến thợ Một đẳng cấp trong ổ mối và kiến, chúng có vai trò tìm kiếm thức ăn cũng 
như săn sóc ấu trùng và bảo trì ổ.
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Mục lục - Index
Abelmoschus esculentus ...........................................................................16
Aculops lycopersici ...............................................................................78–79
Agromyzidae ...............................................................................................66
Alates – có cánh .........................................................................................28
Albugo ipomoeae-aquaticae ....................................................................182
Aleurodicus dispersus ..........................................................................88–89
Aleyrodidae ..........................................................................................86, 88
Allium cepa .................................................................................................16
Allium fistulosum ........................................................................................17
Allium tuberosum ........................................................................................14
Alpinia galanga ...........................................................................................15
Alternaria brassicicola ..............................................................................140
Alternaria cucumerina ..............................................................................136
Alternaria leaf blight - Bệnh nấm cháy lá ....................................... 136–137
Alternaria porri ..........................................................................................138
Alternaria purple blotch – Bệnh nấm đốm tím ............................... 138–139
Alternaria solani ........................................................................................142
Alternaria spot – Bệnh nấm đốm .................................................... 140–141
Alternaria target spot – Bệnh đốm mục tiêu................................... 142–143
Alternaria tenuissima ................................................................................140
Alydidae ......................................................................................................50
Amaranthus – Rau dền.............................................. ......... 12, 84, 134, 184
Amaranthus tricolor ....................................................................................12
Angled loofah – Mướp khía    ..........................................12, 36, 68, 84, 160
Anthocoridae ............................................................................................106
Anthracnose – Bệnh thán ớt, ớt capsicum, măng tây, cà tím, đậu bắp 146
Anthracnose – Thán bầu bí cucurbits .....................................................144
Ants – Kiến............................................................ ......28, 30, 32, 33, 34, 35
Aphelinidae ......................................................................................126, 127
Aphididae ....................................................................................................30
Aphids – Rầy/bọ................................................ ......28, 29, 30, 31, 190, 192
Aphis craccivora ...................................................................................28–29
Aphis gossypii ........................................................................................30-31
Arachnida – Họ nhện .................................................................................23

A
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Araneidae .........................................................................................120, 121
Asilidae …………….......................................................................... 114, 115
Asparagus - Măng tây...................................................................12, 44, 146
Asparagus officinalis ..................................................................................12
Aspidomorpha ......................................................................................38–39
Assassin bugs – Bọ sát thủ ............................................................ 102–103
Aulacophora abdominalis ...................................................................36, 37
Aulacophora hilaris ..............................................................................36, 37
Bacterial leaf spots – Bệnh khuẩn đốm lá ...................................... 132–133
Bacterial wilt – Bệnh khuẩn héo lá ................................................. 134–135
Bactrocera sp. nr. cucumis....................................................................68-–9
Bactrocera tryoni ..................................................................................70–71
Bamboo shoots – Măng tre .......................................................................12
Base rot of basil  - Bệnh thối gốc rau quế ...................................... 164–165
Basella alba ................................................................................................13
Basil – Rau quế................................................. 12, 132, 152, 153, 164, 165
Bean – Đậu.. ..........................................................17, 84, 86, 176, 184, 185
Bean fly – Ruồi đậu..................................................................... .........66, 67
Bean podborer – Sâu trái đậu .............................................................54–55
Bean rust – snake bean – Bệnh rỉ đậu đủa ................................... 148–149
Bean yellow mosaic virus – Bệnh vi-rút vàng đốm ở đậu ........................28
Bemisia tabaci ........................................................................... . 86–87, 186
Benincasa hispida ......................................................................................18
Benincasa hispida var. chiehqua ...............................................................15
Big-eyed bug –Bọ mắt to  ......................................................  . 28, 104–105
Bitter melon – Khổ qua ........................... 12, 48, 60, 84, 134, 152, 174, 184 
Blossom end rot –  Bệnh thối đuôi trái ........................................... 196–197
Braconidae .............................................................................. 126, 127, 129
Brassica juncea ..........................................................................................16
Brassica oleracea .......................................................................................13
Brassica rapa .................................................................................12, 14, 16
Bremia lactucae on lettuce.......................................................................160
Brentidae.....................................................................................................40
Brevipalpus californicus .............................................................................76
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Brevipalpus phoenicus  ..............................................................................76
Broad mite – Rệp bản rộng     .............................................................72–73
Brown etch – Bệnh nấm rỉ  Etch nâu .............................................. 150–151
Brown lacewing – Bọ cánh vân lacewing.....................................  .. 116, 117
Buk choy – Cải ngọt ...........................................................................12, 62
Butternut pumpkin – Bí butternut.................................................... ...16, 180
Cabbage – Bắp cải........  . 13, 56, 58, 62, 86, 132, 133, 140, 141, 152, 176
Calacarus sp. .......................................................................................74, 75
Calcium deficiency – Bị thiếu Can-xi ....................................................19   6
Candidatus Phytoplasma australiense ....................................................186
Capsicum -Ớt chuông .. .13, 30, 64, 70, 72, 76, 78, 84, 86, 88, 132, 134, 135
..........................................................................................146, 152, 180, 196
Capsicum annuum .....................................................................................13
Capsicum frutescens .................................................................................13
Carabidae ...................................................................................................94
Cauliflower – Bông cải     .........................................................................176
Cercospora apii ........................................................................................152
Cercospora guatemalensis ......................................................................152
Cercospora leaf spot – Nấm đốm lá ............................................... 152–153
Cercospora spp. .......................................................................................152
Ceylon spinach – Mồng tơi .....................................................  13, 176, 184
Chelyletidae ..............................................................................................118
Chilli - Ớt   ...................... 13, 70, 72, 76, 82, 84, 86, 88, 134, 146, 147, 172
Chinese broccoli – Bông cải tàu ................................................................13
Chinese cabbage – Cải bắc thảo..... ............................... ...... . 13, 134, 140
Choanephora blight – Bệnh héo rủ Choanephora ........................ 154–155
Choanephora cucurbitarum .....................................................................154
Choanephora fruit rot – Bệnh thối trái ............................................ 154–155
Choy sum  - Cải xanh ……………………………………………… . …….14
Chrysanthemum coronarium .....................................................................15
Chrysomelidae ....................................................................................36, 38
Chrysopidae .................................................................................... 116, 117
Cicadulina bimaculata ..............................................................................200
Cicindela sp. ...............................................................................................95
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Citrullus lanatus ..........................................................................................18
Chlaenius flaviguttatus ...............................................................................95
Chlamydospores ......................................................................................168
Cluster caterpillar – Sâu chùm.............................................................56–57
Coastal brown ant – Kiến nâu vùng duyên hải ...................................32–33
Coccinella ............................................................................................98, 99
Coccinellidae .................................................................................42, 96, 98
Colletotrichum gloeosporioides ...............................................................146
Colletotrichum orbiculare .........................................................................144
Colletotrichum species .............................................................................146
Colocasia esculenta ...................................................................................18
Coreidae .....................................................................................................46
Coriander -  Ngò .................................................................................14, 134
Coriandrum sativum ...................................................................................14
Corn earworm – Sâu bắp......................................................................58, 59
Corynespora cassiicola ............................................................................156
Corynespora leaf spot – Bệnh đốm lá Corynespora ..............................156
Cowpea aphid – Rầy đậu lùn cowpea aphid ......................................28–29
Cryptolaemus montrouzieri ..................................................................96–97
Cucumber – Dưa leo...... 13, 30, 36, 42, 44, 48, 52, 60, 68, 84, 86, 92, 144
................................................................. 156, 160, 162, 174, 176, 184, 192
Cucumber fly – Ruồi dưa leo ...............................................................68–69
Cucumber mosaic virus – Vi-rút đốm dưa ................................................28
Cucumber moth – Sâu bướm ngài dưa ..............................................60–61
Cucumis melo .............................................................................................17
Cucumis sativus .........................................................................................13
Cucurbit strain of papaya ringspot virus (PRSV-W) ...............................192
Cucurbit stunting disorder – Chứng bầu bí bị còi cọc ................... 198–199
Cucurbita maxima ......................................................................................16
Cucurbita moschata ............................................................................16, 17
Cucurbita pepo ....................................................................................17, 18
Cucurbits – Bầu bí.......................36, 92, 136, 144, 156, 160, 168, 174, 198
Cunaxidae ........................................................................................ 118, 119
Cylas formicarius ................................................................................. 40, 41
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Cymbopogon citratus .................................................................................15
Dalotia .......................................................................................................100
Damping-off diseases of seedlings – Bệnh cây con héo rủ .......... 158–159
Dendrocalamus latiflorus ...........................................................................12
Diamondback moth – Sâu cải Diamonback .......................................62–63
Diaphania indica ...................................................................................60–61
Downy mildew – Bệnh nấm sương mai ......................................... 160–161
Eggfruit caterpillar – Sâu cà .................................................................64–65
Eggplant – Cà tím.............14, 42, 44, 52, 64, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 86, 88,
..................................................................................134, 146, 172, 180, 188
Encarsia ....................................................................................................127
Encyrtidae .................................................................................................126
Epilachna vigintioctopunctata .............................................................42, 43
Eriophyidae ..........................................................................................74, 78
Eryngium foetidum .....................................................................................14
Erythricium salmonicolor ..........................................................................172
Eulophidae ................................................................................................126
Exoskeleton ................................................................................................22
Fabrictilis gonagra ................................................................................46–47
False spider mites - Rệp giả nhện .......................................................74–75
Formicidae ...........................................................................................32, 34
Fusarium base rot and sudden wilt – Bệnh thối gốc, héo rủ ......... 162–163
Fusarium oxysporum f. sp. basilicum on basil – Thối gốc, héo rủ quế ..164
Fusarium oxysporum f. sp. niveum on watermelon - ở dưa hấu ...........168
Fusarium oxysporum f. sp. tracheiphilum on snake bean - ở đậu đủa .166
Fusarium rot (rockmelon) – Thối gốc ở dưa đá rockmelon....................178
Fusarium semitectum ...............................................................................178
Fusarium spp. (brown etch) .....................................................................150
Fusarium wilt and base rot of basil - Thối gốc, héo rủ ở quế ........ 164–165
Fusarium wilt of snake beans - Thối gốc, héo rủ ở đậu đủa ......... 166–167
Fusarium wilt of watermelon - Thối gốc, héo rủ ở dưa hấu .......... 168–169
Galangal – Củ  ghiền (gừng thái) ..............................................................14
Garland chrysanthemum  - Rau tần ô .......................................................15
Garlic chives  - Hẹ ......................................................................................15
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Geocoris .......................................................................................... 104, 105
Geotrichum candidum ..............................................................................178
Giant northern termite  - Mối lớn Bắc Úc ............................................82–83
Ginger ant  - Kiến gừng nâu ................................................................34–35
Gnathaphanus pulcher...............................................................................95
Graptostethus servus ...........................................................................48–49
Green lacewing – Bọ Lacewing xanh....................................... 30, 116, 117
Green vegetable bug – Bọ xích xanh rau cải......................................44–45
Ground beetles (Carabidae) – Bọ hung đất ........................................94–95
Hairy melon ..........................................................................................15, 84
Harmonia ....................................................................................................98
Helicoverpa armigera ..........................................................................58, 59
Helicoverpa punctigera ..............................................................................58
Hemerobiidae ...........................................................................................116
Henosepilachna vigintioctopunctata (see Epilachna vigintioctopunctata)
Honeydew – mật ngọt (do sâu bọ tiết ra)............................................ 28, 30
Hot mint – rau hún/rau răm cay .................................................................15
Hover fly – Ruồi lướt Rover.............................................................. 110, 111
Hover fly larvae - Ấu trùng ruồi lướt Rover................. ...............30, 110–111
Ichneumonidae  ................................................................................126, 129
Insect structure – Cấu trúc côn trùng ........................................................22
Insecta  - Họ côn trùng ...............................................................................22
Integrated pest management  - Bảo vệ thực vật tổng hợp ........................6
Ipomoea aquatica .......................................................................................15
Ipomoea batatas .........................................................................................18
Java downy mildew  .................................................................................170
Kang kong  - Rau muống ......................................................................15,38
Lacewing larvae  - Ấu trùng của con Lacewing ........................................28
Lacewings  - Con cánh vân mạng Lacewings ................................116–117
Lactuca sativa .............................................................................................15
Ladybirds – Bọ Ladybirds.......  ................................................... ........28, 30
Lagenaria siceraria .....................................................................................15
Laphria ......................................................................................................114
Large brown bean bug (see pod sucking bug) – Bọ đậu nâu lớn 
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Lebanese cucumber  - Dưa Lebanese .....................................................13
Lebanese eggplant  - Cà Lebanese ..........................................................14
Lemon grass  - Xã ......................................................................................15
Leptogaster ...............................................................................................114
Leptoglossus australis (see Fabrictilis gonagra)
Lettuce – Rau xà lách ...................................................15, 86,132, 160, 176
Long melon – Bầu dài........................................................ 16, 152, 168, 192
Loofah – Mướp.......... .......................................................................... 42, 47
Luffa acutangula .........................................................................................12
Luffa aegyptiaca .........................................................................................17
Lycosidae ..................................................................................................120
Lygaeidae ..........................................................................................48, 104
Maize – Bắp............................................................................. 170, 171, 200
Maize downy mildew – Mốc sương mai ở bắp .............................. 170–171
Mallada signata ........................................................................................116
Marrow – Bí marrow .................................................................................174
Maruca vitrata .......................................................................................54–55
Mastotermes darwiniensis  - Mối lớn Bắc Úc .....................................82–83
Mastotermitidae ..........................................................................................82
Mealybug ladybird  - Bọ rùa mealybug ladybird .................................96–97
Megacephala marginicollis ........................................................................95
Meloidogyne javanica ..............................................................................184
Melon aphid – Rệp dưa aphid .............................................................30–31
Melon thrips – Rệp dưa thrips .............................................................84–85
Menochilus ...........................................................................................98, 99
Mentha arvensis .........................................................................................16
Metamorphosis – Sự biến thái...................................................................24
Micraspis .....................................................................................................98
Micromus ......................................................................................... 116, 117
Micromus tasmaniae ................................................................................116
Migrating seed bug – Bọ di chuyển trên hạt .......................................46–47
Mint – Rau húng, rau răm ..................................................................16, 132
Minute pirate bug – Bọ cướp nhỏ .............................................28, 106–107
Momordica charantia .................................................................................12
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Monitoring – Theo dỏi ..................................................................................6
Mosaic virus of cucurbits – Vi-rút đốm của bầu bí ............................30, 188
Mouthparts (insect)  - Bộ phận của miệng (côn trùng) .............................25
Mustard greens  - Cải đắng .......................................................................16
Native budworm – Sâu budworm bản địa ...........................................58, 59
Nezara viridula ......................................................................................44–45
Noctuidae ..............................................................................................56, 58
Nucleopolyhedrovirus .........................................................................  56, 58
Ocimum basilicum ......................................................................................12
Oechalia schellenbergii ................................................................... 108–109
Okra - Đậu bắp....................................... 16, 30, 84, 86, 146, 152, 174, 184
Ommatius .................................................................................................114
Oncocephalus ..........................................................................................102
Oncocoris spp. .....................................................................................52, 53
Onion – Hành tây ................................................................................16,138
Ophiomyia phaseoli ..............................................................................66–67
Orius .................................................................................................106, 107
Orosius argentatus ...................................................................................186
Oxyopidae ........................................................................................120, 123
Paederus  .........................................................................................100, 101
Pachyrhizus erosus ....................................................................................18
Pak choy – Cải ngọt ...................................................................................16
Papaya dieback – Bệnh chết từ ngọn ở đu đủ .......................................186
Papaya ringspot virus (PRSV-W) cucurbit strain ....................................192
Parasitic flies – Ruồi ký sinh ............................................................112–113
Parasitic wasps – Ong bắp cày ký sinh ............................  28, 30, 126–129
Passionvine bug – Bọ passionvine .....................................................48–49
Peirates .....................................................................................................102
Pentatomidae  ............................................................................  44, 52, 108
Peronosclerospora australiensis .............................................................170
Peronosclerospora maydis ......................................................................170
Persicaria odorata ......................................................................................15
Pheidole megacephala ........................................................................32–33
Phytophthora ............................................................................................158
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Phytoplasma ....................................................................................186, 187
Phytoseiidae .................................................................................... 118, 119
Pink disease – Bệnh nấm hồng ...................................................... 172–173
Plain pumpkin beetle – Bọ cánh cứng bí  ...........................................36, 37
Plant structure – Cấu trúc cây ...................................................................19
Plutella xylostella ..................................................................................62–63
Pod sucking bug – Bọ hút trái ..............................................................50–51
Podosphaera xanthii ................................................................................174
Poinsettia whitefly (see silverleaf whitefly)
Polyphagotarsonemus latus ................................................................72–73
Post-emergence damping-off  - Bệnh cây con mới mọc héo rủ ............158
Potato - Khoai ................................................................16, 42, 78, 142, 180
Potyvirus ...................................................................................................190
Potyvirus group .........................................................................................192
Powdery mildew  - Bệnh phấn trắng .............................................. 174–175
Pre-emergence damping-off  - Bệnh cây con chưa mọc bị hư..... 158–159
Predatory ladybirds (see also Mealybug ladybird) – bọ ăn thịt ..........98–99
Predatory mites – Rệp ăn thịt ..........................................................118–119
Predatory thrips  - Bọ thrips ăn thịt ................................................. 124–125
Pristhesancus ..................................................................................100, 101
Pseudocercospora abelmoschi on okra ..................................................152
Pseudocercospora cruenta on snake bean ............................................152
Pseudocercospora fuligena on tomato ...................................................152
Pseudocercospora spp. ...........................................................................152
Pseudomonas spp. ..................................................................................132
Pseudoperonospora cubensis .................................................................160
Pumpkin – Bí ............  16, 17, 36, 42, 58, 74, 80, 84, 86, 92, 162, 174, 192
Pumpkin beetle – Bọ bí ........................................................................36, 37
Pumpkin (Butternut) ....... 16, 134, 136, 144, 150, 162, 186, 192, 198, 199
Pumpkin (Jarrahdale) ........................................................................16, 186
Pumpkin (Kent) ................................................................. 17, 152, 174, 192
Pumpkin yellow leaf curl disease -  Bệnh lá vàng cuốn ở bí ..................186
Pyralidae ........................................................................................54, 60, 64
Pythium spp. .............................................................................................158
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Ralstonia solanacearum ..........................................................................134
Reduviidae  .......................................................................................102, 103
Rhizoctonia base rot  - Bệnh thối gốc Rhizotonia .......................... 176–177
Rhizoctonia solani  ...........................................................................158, 176
Rhizopus soft rot  - Bệnh thối nhảo Rhizopus ........................................178
Rhizopus stolonifer  ..........................................................................154, 178
Riptortus serripes .................................................................................50–51
Robber flies  - Ruồi ăn cướp ...........................................................114–115
Rockmelon - Dưa đá. 17, 30, 34, 36, 42, 48, 60, 86, 152, 160, 162, 172, 174,
..................................................................................176, 178, 179, 184, 198
Rockmelon fruit rots – Bệnh trái thối ở dưa đá rockmelon............ 178–179
Root knot nematode – Bệnh sưng rể do tuyến trùng nematode .. 184–185
Root system – Hệ thống rể ........................................................................19
Rove beetles (Staphylinidae) – Bọ lang thang .............................. 100–101
Rust mite  - Rệp rỉ sắt ...........................................................................76–77
Salticidae ..........................................................................................120, 121
Sceliodes cordalis ................................................................................64–65
Sclerotium rolfsii .......................................................................................180
Sclerotium stem and base rot – Bệnh thối thân, gốc  .................... 180–181
Scolothrips sexmaculatus ............................................................... 124–125
Scymnus  ..............................................................................................98, 99
Shallots – Hành tây ....................................................................................17
Shield bug – Bọ chắn ...........................................................................52–53
Shoot system  - Hệ thống ngọn/nhánh .....................................................19
Silverleaf whitefly – Ruồi trắng lá bạc ..................................................86-87
Six-spotted thrips – Bọ 6 đốm......................................................... 124–125
Smooth loofah – Mướp hương...........................................................17, 160
Snake bean – Đậu đủa .... 17, 28, 34, 50, 52, 54, 74, 80, 148, 149, 152, 166,
..........................................................................................167, 174, 184, 185
Solanum lycopersicum ...............................................................................18
Solanum melongena ..................................................................................14
Solanum torvum .........................................................................................14
Solanum tuberosum ...................................................................................16
Solanum undatum  .....................................................................................14
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Solanum undatum ......................................................................................14
Solenopsis geminata ............................................................................34–35
Sooty mould – Mốc đen (do rệp bọ) ..........................................................28
Sour rot – Thối chua .................................................................................178
Spiders   - Nhện ............................................................................... 120–123
Spined predatory shield bug – Bọ chắn có gai ăn thịt ................... 108–109
Spiralling whitefly – Ruồi trắng lảo đảo spiralling................................88–89
Spodoptera litura ..................................................................................56–57
Spring onion  - Hành ta ......................................................................17, 138
Squash – Bí squash..17, 30, 36, 84, 86, 136, 154, 160, 174, 184, 192, 198
Staphylinidae ............................................................................................100
Stethorus.....................................................................................................98
Stigmatidae ...............................................................................................118
Stunting disorder (cucurbit) – Chứng bầu bí bị còi cọc ................. 198–199
Sudden wilt – Bệnh héo rủ bất thình lình ....................................... 162–163
Sweet corn – Bắp ngọt..............................................17, 44, 52, 56, 58, 170
Sweet potato  - Khoai lang .........................  18, 38, 40, 82, 86, 88, 190, 191
Sweet potato feathery mottle virus – Vi-rút đốm lông ở khoai lang 190–191
Sweet potato little leaf phytoplasma – Dịch tương thực vật...................186
Sweet potato tortoise beetle – Bọ rùa khoai lang ...............................38–39
Sweet potato weevil – Mọt khoai lang .................................................40–41
Syrphidae .......................................................................................... 110–111
Tachinidae .........................................................................................112–113
Taro – Khoai môn ................................................................... 18, 56, 80, 86
Tarsonemidae ..................................................................................... 72, 73
Tasmanian lacewing .................................................................................116
Tenuipalpidae .............................................................................................76
Tephritidae ...........................................................................................68, 70
Tetranychidae .............................................................................................80
Tetranychus urticae ..............................................................................80–81
Thai basil -  Quế Thái .......................................................  12, 152, 176, 184
Thai coriander – Ngò Thái .........................................................................14
Thai eggplant – Cà Thái .............................................................................14
Thai pea eggplant – Cà Thái nhỏ ..................................................... 14, 152
Thai round eggplant – Cà Thái tròn .........................................................172
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Thomisidae ......................................................................................120, 123
Thripidae ............................................................................................84, 124
Thrips palmi  Bọ thrips palmi................................................................84–85
Tomato  - Cà chua ...  18, 44, 56, 58, 64, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 84, 86, 88,
...............................................  134, 142, 152, 156, 180, 184, 188, 196, 197
Tomato big bud phytoplasma – Dịch tương thực vật phytoplasma cà ..186
Tomato leaf curl virus  - Vi-rút lá xoắn ở cà chua ........................... 192–193
Tomato leaf roll – Lá cuộn tròn ở cà chua ...............................................188
Tomato russet mite – Rệp rỉ ở cà chua ...............................................78–79
Twentysix-spotted potato ladybird – Bọ rùa khoai 26 đốm ................42–43
Two spotted mite – Rệp 2 đốm ............................................................80–81
Uromyces vignae ............................................................................ 148–149
Vigna unguiculata var. sesquipedalis ........................................................17
Vine decline  - Thân dây bị hư ........................................................ 162–163
Wallaby ear  ..................................................................................... 200–201
Water spinach – Rau muống .....................................................................15
Water stress – Cây bị căng stress vì thiếu nước ....................................168
Watermelon – dưa hấu..18, 36,42, 60, 80, 84, 86, 152, 162, 168, 174, 180, 
184, 196
Wax gourd  - Bầu .......................................................................................18
Wet rot – Thối ướt ........................................................................... 154–155
White blister – Bệnh phồng trắng ................................................... 182–183
Winter melon – Bí đau ...............................................................................18
Wombok – Cải bắc thảo ............................................................................13
Xantholinus sp. .........................................................................................101
Xanthomonas campestris pv campestris ................................................132
Xanthomonas campestris pv vesicatoria ................................................132
Xanthomonas campestris pv vitians ........................................................132
Yam bean  ...................................................................................................18
Yponomeutidae ..........................................................................................62
Zea mays ....................................................................................................17
Zucchini – Bí zucchini ....... 18, 30, 36, 58, 60, 84, 86, 92, 134, 136, 154, 160,
.................................................................................................. 162, 174, 192
Zucchini yellow mosaic virus (ZYMV)  - Vi-rút mảng vàng ở bí zucchini ... 192
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