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- Những đóng góp mới của luận án: 

Xác định được khoảng nhiệt độ phù hợp cho sự phát triển của rệp sáp bột 

hồng hại sắn (P. manihoti) là 25 - 30oC. Xác định được khởi điểm phát dục và tổng 

tích ôn hữu hiệu cho các giai đoạn phát dục của rệp, trong đó khởi điểm phát dục 

của cả vòng đời là 8,18oC và tổng tích ôn hữu hiệu là 562,9oC. Đánh giá được 

giống sắn có khả năng chống chịu rệp sáp bột hồng hại sắn là KM981. 

Xác định được ký chủ phù hợp của ong ký sinh Anagyrus lopezi là rệp non 

tuổi 3 và rệp trưởng thành. Xác định được nhiệt độ thích hợp nhất cho ong A. 

lopezi ký sinh rệp sáp bột hồng hại sắn là 27,5oC và ong ký sinh A. lopezi có khả 

năng tiêu diệt rệp sáp bột hồng hại sắn cao nhất vào ngày thứ hai sau vũ hóa. 
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- The new contributions of thesis:   

Determining the suitable temperatures for the development of cassava pink 

mealybug (Phenacoccus manihoti) is 25 - 30oC. Determination of estimated lower 

developmental threshold and thermal constant for development of cassava pink 

mealybugs, in which the starting point of the whole life cycle is 8,18oC and the thermal 

constant total is 562,9oC. Evaluating the cassava variety which has the ability to 

resistance with cassava pink mealybug damage is KM981. 

Determination of suitable hosts of wasp Anagyrus lopezi is third instar nymph and 

adult. Determining the most suitable temperature for wasp A. lopezi parasitic cassava 

pink mealybug is 27,5oC and wasp A. lopezi has the ability to biological control for 

cassava pink mealybug the highest on the second day. 
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