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 LỜI CAM ĐOAN 

 

Tôi xin cam đoan luận án tiến sĩ “Nghiên cứu đặc điểm sinh học của rệp sáp 

bột hồng hại sắn (Phenacoccus manihoti Matile-Ferrero, 1977) và khả năng 

khống chế rệp của ong ký sinh Anagyrus lopezi (De Santis, 1964)” là công trình 

nghiên cứu khoa học của riêng tôi. Đây là kết quả quá trình làm việc nghiêm túc của 

bản thân. Các số liệu, kết quả nghiên cứu được trình bày trong luận án là trung thực, 

khách quan. Các tài liệu tham khảo và kế thừa trong luận án đều được trích dẫn và 

chú thích đầy đủ. Nếu có gì sai sót tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. 

 

Tác giả 

 

 

 

 

 

Hoàng Hữu Tình  
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LỜI CẢM ƠN 
 

Để hoàn thành luận án này, tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến sự 

giúp đỡ quý giá các cá nhân, tập thể, đơn vị, cơ quan.  

Tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới GS.TS. Ngô Đắc Chứng, khoa Sinh 

học, trường Đại học Sư phạm và GS.TS. Trần Đăng Hòa, khoa Nông học, trường 

Đại học Nông Lâm, Đại học Huế là người hướng dẫn khoa học, đã định hướng, tư 

vấn thấu đáo và tận tâm giúp đỡ tôi trong suốt thời gian thực hiện luận án này. 

Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Ban Giám đốc và Ban Đào tạo Sau 

đại học, Đại học Huế; Ban Giám hiệu, phòng Đào tạo Sau đại học, Ban Chủ nhiệm 

khoa, Bộ môn Động vật học cùng quý Thầy, Cô giáo khoa Sinh học, trường Đại học 

Sư phạm, Đại học Huế. Xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu và quý Thầy, Cô 

khoa Cơ bản, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đã tạo điều kiện thuận lợi 

cho tôi trong quá trình học tập và thực hiện luận án.  

Trong quá trình thực hiện luận án, tôi cũng nhận được sự giúp đỡ của các cán 

bộ, giảng viên Bộ môn Bảo vệ thực vật, khoa Nông học, Trường Đại học Nông 

Lâm; chân thành cảm ơn KS. Hoàng Trọng Kháng, ThS. Nguyễn Thị Giang, ThS. 

Hoàng Trọng Nghĩa, ThS. Lê Khắc Phúc và các em sinh viên chuyên ngành Bảo vệ 

thực vật khóa 45, 46, 47, 48, 49; tôi xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ quý báu đó. 

Tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình trong quá trình thu mẫu và thực 

địa của các cấp lãnh đạo Hợp tác xã Nông nghiệp Hương An, phường Hương An, 

thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế; Chi cục Trồng trọt - Bảo vệ thực vật, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị. 

Và tôi cũng xin gửi lời tri ân đến bạn bè, đồng nghiệp, đặc biệt là gia 

đình thân yêu đã luôn quan tâm, động viên và sát cánh bên tôi trong những thời 

điểm khó khăn nhất.  

Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn.  

Thừa Thiên Huế, tháng 01 năm 2019 

Tác giả luận án 

 

 

 

Hoàng Hữu Tình 
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ANOVA :   Analysis of variance: Phân tích phương sai 

BNNPTNT :  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

BVTV :  Bảo vệ thực vật  

CIAT :  International Centre for Tropical Agriculture: Trung tâm Nông 

nghiệp Nhiệt đới Quốc tế 

Cs. :  Cộng sự 

FAO :  Food and Agriculture Organization of the United Nations: Tổ 

chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc 

FAOSTAT :  Ngân hàng dữ liệu trực tuyến của tổ chức Lương thực và Nông 

nghiệp Liên Hiệp Quốc 

IITA :  International Institute of Tropical Agriculture: Viện Nông nghiệp 

Nhiệt đới Quốc tế  

KDTV :  Kiểm dịch thực vật 

LSD :  Least Significant Difference: Sai khác nhỏ nhất có ý nghĩa 

Mummy :  Xác rệp có chứa nhộng ong ký sinh chuyển màu nâu đen 

QCVN :  Quy chuẩn Việt Nam 

SE :  Standard Error: Sai số chuẩn  

TB :  Trung bình 

TCN :  Tiêu chuẩn ngành 

TT :  Trưởng thành 

UBND :  Ủy ban nhân dân 
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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Sắn (Manihot esculenta Crantz) là cây lương thực ăn củ hàng năm, có thể 

sống lâu năm, thuộc họ thầu dầu Euphorbiaceae. Cây sắn có nguồn gốc từ vùng 

đông bắc Brazin [74]. Sắn là cây trồng quan trọng ở các nước có khí hậu nhiệt 

đới và có khả năng sản xuất lượng carbohydrate cao nhất trong số các cây lương 

thực [9]. Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO) xếp cây sắn đứng thứ tư 

trong các loại cây lương thực ở các nước đang phát triển sau lúa gạo, ngô và lúa 

mì. Hiện tại, sắn được trồng trên 100 nước, tập trung nhiều ở châu Phi, châu Á 

và Nam Mỹ, là nguồn thực phẩm của hơn 500 triệu người [150], [151].  

Cây sắn được du nhập vào Việt Nam khoảng giữa thế kỷ XVIII [17]. Sắn 

được trồng phổ biến tại hầu hết các vùng sinh thái của Việt Nam từ Bắc đến 

Nam. Ở nước ta, trước đây sắn là cây nông nghiệp truyền thống, nằm trong bốn 

loại cây lương thực quan trọng nhất. Những năm gần đây, từ một cây lương thực 

sắn trở thành cây hàng hóa phục vụ thị trường nội địa (thức ăn chăn nuôi, cồn 

công nghiệp) và xuất khẩu [20]. Sắn là nguyên liệu chính để chế biến bột ngọt, 

mì ăn liền, bánh kẹo, siro, nước giải khát, bao bì, ván ép, phụ gia dược phẩm, 

màng phủ sinh học và chất giữ ẩm cho đất. Một trong những ứng dụng nổi bật 

nhất hiện nay cũng như trong tương lai của cây sắn là sản xuất xăng sinh học 

dùng cho các động cơ đốt trong, không gây ô nhiễm môi trường [75].  

Cũng như các loại cây trồng khác, sắn bị nhiều loài sâu bệnh tấn công và 

gây hại, đặc biệt là các loại rệp sáp. Rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus 

manihoti) đã gây hại nặng nề ở nhiều vùng trồng sắn lớn trên thế giới. Chúng 

được xem là loài sâu hại nguy hiểm, gây hại ngọn, lá và thân sắn [14]. Ở Việt 

Nam, rệp sáp bột hồng hại sắn xâm nhập vào Tây Ninh năm 2012 và sau đó lây 

lan đến một số tỉnh vùng Đông Nam Bộ, miền Trung và vùng núi phía Bắc qua 

nhiều con đường khác nhau [19]. Quảng Trị là một tỉnh có diện tích trồng sắn 
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khá lớn 11771,5 ha (2014). Cây sắn đang là nguồn thu nhập chính của nhiều hộ 

gia đình trên địa bàn các huyện miền núi của tỉnh. Theo điều tra thì tại đây đã có 

sự xâm nhập của rệp sáp bột hồng (tháng 8 năm 2013) và đã gây hại cho cây sắn 

tại một số huyện như Cam Lộ, Hải Lăng, Hướng Hóa, Triệu Phong [18]. Khi mật 

độ cao, rệp sáp bột hồng hại sắn có thể gây rụng toàn bộ lá và làm giảm năng 

suất củ sắn trung bình từ 52 - 58% [124], những vùng bị nhiễm nặng năng suất 

giảm lên đến 84% [113]. Đã có một số nghiên cứu về rệp sáp bột hồng hại sắn 

trên thế giới, còn ở Việt Nam thì những nghiên cứu về chúng còn hạn chế. Do 

đó, việc cấp thiết cần phải có các nghiên cứu khoa học đầy đủ về đặc điểm sinh 

học của loài rệp sáp bột hồng hại sắn nhằm làm cơ sở khoa học cho việc phòng 

trừ chúng.  

Để phòng trừ rệp sáp bột hồng hại sắn, người dân thường sử dụng thuốc 

hóa học nhưng biện pháp này gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cây trồng, 

thiên địch và sức khỏe con người. Vì vậy, để phòng trừ hiệu quả rệp sáp bột 

hồng hại sắn cần áp dụng tổng hợp nhiều biện pháp, trong đó biện pháp sinh học 

sử dụng ong ký sinh Anagyrus lopezi được các nhà nghiên cứu quan tâm hàng 

đầu. Ong A. lopezi có nguồn gốc từ Nam Mỹ, là loài ký sinh chuyên tính trên rệp 

sáp bột hồng hại sắn. Một số nước như Thái Lan, Cam-pu-chia đã nhân nuôi và 

phóng thích ong A. lopezi ra ngoài ruộng sắn đem lại hiệu quả phòng trừ rệp đạt 

trên 80% [11]. Việc nghiên cứu sử dụng ong ký sinh là một giải pháp quan trọng 

trong việc phòng trừ rệp sáp bột hồng hại sắn ở Việt Nam [12]. Tuy nhiên, có rất 

ít nghiên cứu về đặc điểm sinh học của ong ký sinh A. lopezi ở Việt Nam. Để 

đánh giá được khả năng khống chế rệp sáp bột hồng hại sắn của ong A. lopezi 

cần phải nghiên cứu các đặc điểm sinh học của ong ký sinh, từ đó làm cơ sở xây 

dựng quy trình nhân nuôi ong thích hợp để phòng trừ rệp sáp bột hồng hại sắn.  

Với những lý do trên chúng tôi đã thực hiện đề tài: “Nghiên cứu đặc 

điểm sinh học của rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus manihoti Matile-

Ferrero, 1977) và khả năng khống chế rệp của ong ký sinh Anagyrus lopezi 

(De Santis, 1964)”. 
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2. Mục đích của đề tài 

Xác định được tần suất bắt gặp, mật độ của rệp sáp bột hồng hại sắn 

(Phenacoccus manihoti) cũng như thành phần một số loài côn trùng và nhện hại 

sắn tại tỉnh Quảng Trị, nghiên cứu được đặc điểm sinh học của loài rệp sáp bột 

hồng hại sắn và khả năng khống chế rệp sáp bột hồng hại sắn của ong ký sinh 

Anagyrus lopezi làm cơ sở khoa học cho việc phòng trừ rệp P. manihoti. 

3. Nội dung nghiên cứu 

3.1. Tần suất bắt gặp, mật độ rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus 

manihoti) và các loài chân khớp hại sắn khác tại tỉnh Quảng Trị 

- Tần suất bắt gặp của rệp sáp bột hồng hại sắn (P. manihoti) và các loài 

chân khớp hại sắn khác tại tỉnh Quảng Trị; 

- Mật độ của loài rệp sáp bột hồng hại sắn (P. manihoti) so với các loài 

rệp sáp khác. 

3.2. Đặc điểm sinh học của rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus manihoti)  

Xác định kích thước, khối lượng qua các pha phát dục của rệp sáp bột 

hồng hại sắn (P. manihoti) ở các điều kiện nuôi khác nhau; đặc điểm về thời gian 

phát dục, tỷ lệ sống sót, khả năng sinh sản, tỷ lệ nhân quần thể của rệp sáp bột 

hồng hại sắn (P. manihoti) ở các điều kiện nhiệt độ và thức ăn khác nhau. 

3.3. Khả năng khống chế rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus manihoti)  

của ong ký sinh Anagyrus lopezi 

Nghiên cứu khả năng lựa chọn tuổi ký chủ; thời gian phát dục; đặc điểm 

ký sinh và tỷ lệ nhân quần thể của ong ký sinh A. lopezi trên loài rệp sáp bột 

hồng hại sắn (P. manihoti) ở các điều kiện nhiệt độ khác nhau. 

Nghiên cứu khả năng khống chế rệp sáp bột hồng hại sắn (P. manihoti) 

của ong ký sinh A. lopezi trong điều kiện phòng thí nghiệm. 
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4. Ý nghĩa khoa học, ý nghĩa thực tiễn của đề tài 

Kết quả nghiên cứu của đề tài cung cấp danh sách thành phần cũng như 

tần suất bắt gặp các loài côn trùng và nhện hại sắn tại tỉnh Quảng Trị; cung cấp 

dữ liệu về đặc điểm sinh học của loài rệp sáp bột hồng hại sắn (P. manihoti) làm 

cơ sở khoa học cho việc phòng trừ chúng trong công tác bảo vệ thực vật. 

Đánh giá khả năng khống chế rệp sáp bột hồng hại sắn của ong ký sinh A. 

lopezi làm cơ sở cho việc xây dựng và hoàn thiện quy trình nhân nuôi ong ký 

sinh A. lopezi phòng trừ rệp sáp bằng biện pháp sinh học một cách hiệu quả, 

giảm thiểu ô nhiễm môi trường khi phải sử dụng thuốc hóa học để diệt trừ rệp 

sáp P. manihoti. 

5. Những đóng góp mới của luận án:  

(1) Xác định được khoảng nhiệt độ phù hợp cho sự phát triển của rệp sáp 

bột hồng hại sắn (Phenacoccus 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. 

(2) 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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Chương 1. TỔNG QUAN  

 

1.1. Tổng quan lịch sử nghiên cứu trên thế giới  

1.1.1. Tình hình nghiên cứu côn trùng và nhện hại sắn trên thế giới 

Hiện nay sắn được trồng ở hơn 100 nước có khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt 

đới, tập trung nhiều ở châu Phi, châu Á và Nam Mỹ. Tính đến năm 2016, mười 

quốc gia có sản lượng sắn đạt cao nhất thế giới là Nigeria, Thái Lan, Brazil, 

Indonesia, Ghana, Congo, Việt Nam, Cam-pu-chia, Angola, Mozambique [151]. 

Theo quan điểm của các nhà khoa học, việc tăng năng suất cây trồng chủ yếu dựa 

vào giống, phân bón và kỹ thuật canh tác [60]. Giống được coi là động lực hàng đầu 

để tăng năng suất và sản lượng. Sắn là cây trồng điển hình nhất về sự thành công 

trong việc ứng dụng giống mới và đã tạo được bước đột phá về năng suất sắn của 

thế giới [9]. Tuy nhiên, việc áp dụng các biện pháp thâm canh tăng năng suất cây 

trồng ở các nước là khác nhau. Mặt khác, điều kiện đất đai thổ nhưỡng, khí hậu ở 

các nước cũng khác nhau nên ảnh hưởng đến năng suất cây trồng. Chính vì thế mà 

năng suất và sản lượng sắn có sự chênh lệch giữa các quốc gia. Theo FAO thì cây 

sắn tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong nhiều nước châu Á, đặc biệt là các nước 

vùng Đông Nam Á - nơi cây sắn có tổng diện tích đứng thứ ba sau lúa và ngô, tổng 

sản lượng đứng thứ ba sau lúa và mía [16], [150]. 

Sắn là một loài cây được trồng ở các vùng nhiệt đới nên bị nhiều sâu bệnh 

gây hại. Do đó, đã có nhiều nghiên cứu về sâu bệnh hại sắn của các tổ chức quốc 

tế cũng như nhiều nhà khoa học trên thế giới. Theo công bố của Bellotti (2002), 

có 36 loài chân khớp gây hại trên tất cả các bộ phận của cây sắn được trồng ở ba 

châu lục là châu Mỹ, châu Phi và châu Á. Trong đó, châu Mỹ có nhiều loài gây 

hại nhất là 36 loài, châu Phi là 15 loài, châu Á là 9 loài [36].  

Tại châu Mỹ, những nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Nhiệt 

đới Quốc tế (IITA) trong các năm 1977 - 1981 đã phát hiện thấy một loài rệp sáp 

bột trên cây sắn có triệu chứng gây hại giống với triệu chứng gây hại của loài rệp 

sáp bột hồng hại sắn tại châu Phi và được Cox và Williams năm 1981 mô tả là loài 

mới và đặt tên là Phenacoccus herreni [50]. Đến năm 1981, Trung tâm Nông 
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nghiệp Nhiệt đới Quốc tế (CIAT) mới phát hiện được loài rệp sáp bột hồng hại 

sắn (P. manihoti) có trên cây sắn ở Paraguay. Như vậy, loài P. manihoti được mô 

tả đặt tên dựa vào mẫu vật thu trên cây sắn ở Congo và Zaire, còn quê hương bản 

xứ của nó là Paraguay. Vào năm 2003, rệp sáp bột hồng hại sắn đã xuất hiện ở hai 

vùng đông bắc Châu Mỹ là Bahia và Pernambuco [107]. Brazil là nước sản xuất 

sắn lớn nhất ở Nam Mỹ. Một khảo sát năm 2012 đã thấy có 16 loài gây hại nặng 

cho sắn. Trong các loài mô tả thì Aleurothrixus aepim, Bemisia tuberculata và 

Trialeurodes manihoti đã được xác định là gây hại hầu hết ở các tiểu bang [30]. 

Trong công bố “Quản lý dịch hại trong việc sản xuất sắn và các mối đe dọa tiềm 

ẩn trong môi trường đang thay đổi”, đã nêu ra việc chuyển đổi quy mô sản xuất 

lớn, mở rộng diện tích canh tác và những thay đổi trong quản lý cây trồng kết hợp 

với những ảnh hưởng của nhiệt độ ấm nóng và lượng mưa thay đổi đã làm gia 

tăng sâu bệnh hại sắn ở Đông Bắc Brazil, Bắc Argentina, Nam Trung bộ Bolivia 

và Tây Nam Peru [40]. 

Tại châu Phi, trước đó việc bảo vệ cây sắn tập trung vào việc tạo giống 

kháng bệnh. Nhưng kể từ khi có sự xâm nhiễm của một số loài sâu bệnh ngoại 

lai tàn phá vào những năm 1970, một loạt các giải pháp quản lý sâu bệnh tổng 

hợp đã được nghiên cứu [145]. Một trong những loài sâu hại ngoại lai nghiêm 

trọng nhất đối với cây sắn ở châu Phi là rệp sáp bột hồng hại sắn (P. manihoti). 

Rệp sáp bột hồng hại sắn (P. manihoti) được phát hiện năm 1973 dọc theo sông 

Congo-Zaire ở Trung Phi [115]. Năm 1981, theo nghiên cứu thăm dò và phân 

loại, rệp sáp bột hồng hại sắn đã được tìm thấy có nguồn gốc từ một khu vực giới 

hạn của Nam Mỹ, từ nơi mà nó đã vô tình được đưa vào châu Phi vào cuối 

những năm 1960 hoặc đầu những năm 1970 [71]. Rệp sáp P. manihoti sau khi 

phát hiện ở Foci của Zaire đã lây lan đến các tỉnh khác như Kinshasa (1973), 

Mulandi (1978) và Goma (1982). Cho đến thời điểm đó, diện tích sắn bị nhiễm 

rệp là 560.000 km2 [70]. Như vậy, P. manihoti được ghi nhận lần đầu tiên ở 

Zaire vào năm 1973 và đến năm 1977 đã được mô tả từ các mẫu thu được ở 

Congo và Zaire. Từ đó, P. manihoti đã lây nhiễm đến hầu hết đến vùng trồng sắn 

của các nước châu Phi từ Angola đến Senegan và năm 1983 được ghi nhận ở cả 

Guinea và Zambia [66]. 



 

7 

 

Nigeria là quốc gia có sản lượng sắn đạt cao nhất thế giới [151]. Có nhiều 

loài sâu bệnh gây hại sắn ở Nigeria đã được tìm thấy, trong đó nhện xanh 

Mononychellus tanajoa và rệp sáp bột hồng hại sắn P. manihoti là hai loài bùng 

phát năm 1981 [28]. Các loài sâu hại này xuất hiện ở các vùng sắn của châu Phi, 

đe doạ tiêu hủy sắn, cây lương thực chủ lực của khoảng 200 triệu người [71]. Một 

cuộc khảo sát đã được thực hiện vào năm 2007 ở Rwanda cho thấy nhện xanh (M. 

tanajoa) và bọ phấn trắng (Bemisia tabaci) là những loài sâu hại phổ biến nhất 

[112]. Ghi nhận các loài rệp sáp, các côn trùng và bọ phấn trắng ở Mali và 

Senegal cho thấy có một số loài rệp sáp hại sắn đã có mặt trước đó như Ferrisia 

virgata, P. manihoti, và P. solenopsis. Ngoài ra, có một loài rệp sáp khác lần đầu 

tiên được tìm thấy với số lượng lớn như Icerya sp. (Monophlebidae). Mặt khác 

còn có một số côn trùng khác thuộc họ Coccidae như Ceroplastes rusci, Coccus 

hesperidum và Parasaissetia nigra [102]. 

Trong kết quả nghiên cứu về sự tương tác giữa cây sắn và các nhóm động 

vật gây hại chân khớp, các tác giả đã đưa ra ba nhóm sâu hại chính gồm nhện, 

châu chấu và rệp sáp [89]. Trong đó, các loài rệp sáp gây thiệt hại nghiêm trọng 

nhất. Theo các nghiên cứu cho thấy có hơn 15 loài rệp sáp được báo cáo tấn 

công trên cây sắn ở châu Mỹ, châu Phi và châu Á. Trong đó hai loài P. manihoti 

và P. herreni gây ảnh hưởng nghiêm trọng, làm giảm năng suất cây sắn trên 

đồng ruộng [37], [141]. Loài P. herreni là dịch hại ngoại lai, có nguồn gốc từ 

Nam Mỹ, lần đầu tiên được báo cáo gây thiệt hại nghiêm trọng và tổn thất năng 

suất sắn ở miền Đông Bắc Brazil. Loài P. manihoti được di chuyển đến châu Phi 

vào năm 1973 ở Congo và Zaire. Đến năm 1986 chúng đã gây hại cho hơn 70% 

diện tích trồng sắn toàn châu lục và làm giảm hơn 84% năng suất sắn trên đồng 

ruộng [38]. P. manihoti và P. herreni là hai loài có hình thái ngoài tương tự 

nhau. Chính vì thế đã có lúc việc định danh hai loài này có sự nhầm lẫn [41].  

Không chỉ có sâu hại mà sắn còn có nhiều bệnh hại. Năm 1979, một 

nghiên cứu đã cho biết có hai loại bệnh hại sắn rất nghiêm trọng do vi sinh vật 

gây nên đó là bệnh khảm lá sắn (do vi khuẩn Xanthomonas manihotis) và bệnh 

nấm xanh (do nấm Mononychellus tanajoa) [67]. Như vậy có thể nói sắn có rất 
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nhiều sâu bệnh hại. Trong đó có nhện, rệp sáp và các bệnh do virut và vi khuẩn 

gây nên như khảm lá, nấm xanh, thán thư, chổi rồng… [66]. 

Tại châu Á, sâu bệnh hại sắn cũng đã được nghiên cứu. Năm 1981, điều 

tra ở miền Nam Ấn Độ cho thấy, có 23 loài động vật gây hại trực tiếp trên đồng 

ruộng trong đó có 17 loài ghi nhận lần đầu tiên ở Ấn Độ. Các chiến lược phòng 

chống sâu bệnh hại được đưa ra là sử dụng giống kháng, kiểm soát sinh học, cải 

tiến phương pháp canh tác và quản lý, bao gồm sử dụng hợp lý các loại phân 

bón. Nghiên cứu cũng đã mô tả về đặc điểm của 10 nhóm sâu hại chính gây thiệt 

hại lớn cho các vùng trồng sắn ở Ấn Độ [84]. 

Kết quả nghiên cứu công bố trong năm 2009 đã ghi nhận các loài chân 

khớp hại sắn chung ở Tây Phi và Đông Nam Á gồm các loài rệp sáp Paracoccus 

marginatus, Phenacoccus madeirensis, P. manihoti, P. solenopsis, Pseudococcus 

jackbeardsleyi và bọ phấn Aleurodicus dugesii [101]. Một nghiên cứu khác đã 

mô tả nguồn gốc, các con đường phát tán và lây lan của một số sâu hại sắn ở 

châu Á. Theo đó, giữa các năm 2005 và 2009, P. manihoti được phát hiện ở 

Pakistan và India. Đến năm 2008, nó vào Thái Lan và năm 2009 di chuyển đến 

Cam-pu-chia và Lào rồi xâm nhiễm vào Indonesia năm 2010 [100]. Khảo sát gần 

đây ở châu Á cho rằng, loài P. manihoti gây mất mùa nghiêm trọng ở một số khu 

vực của Thái Lan và lan sang Cam-pu-chia. Các loài bọ phấn A. dispersus đã 

được quan sát thấy ở một số quốc gia Đông Nam Á. Các loài nhện xanh gần đây 

xác định ở Việt Nam và được báo cáo ở Cam-pu-chia  [117]. 

Một trong những người đầu tiên đến Đông Nam Á để nghiên cứu về sâu 

bệnh hại sắn là tiến sĩ Wyckhuys. Ông và cộng sự (cs.) đã có nhiều nghiên cứu về 

rệp sáp bột hồng hại sắn và ong ký sinh A. lopezi ở một số nước như Thái Lan, 

Lào, Cam-pu-chia, Malaysia và Việt Nam. Wyckhuys còn tổ chức các lớp tập 

huấn, các cuộc hội thảo về các biện pháp phòng trừ rệp sáp bột hồng hại sắn ở 

Thái Lan và Việt Nam [143]. Wyckhuys nhờ sự hỗ trợ của CIAT và chính phủ các 

nước cũng như các trường Đại học ở Đông Nam Á, đã thành lập các trung tâm 

nghiên cứu về rệp sáp bột hồng hại sắn (P. manihoti) và ong ký sinh A. lopezi. 

Theo đó đã có bốn trung tâm ở Đông Nam Á được thành lập gồm hai trung tâm ở 
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Bangkok và Rayong ở Thái Lan cùng hai trung tâm tại Việt Nam ở Tây Ninh và 

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế [142]. Tại Cam-pu-chia, nghiên cứu về 

các loài rệp sáp hại cây trồng đã ghi nhận có ba loài rệp sáp hại sắn là P. manihoti, 

P. marginatus, P. jackbeardsleyi. Nghiên cứu cũng cho thấy, có các loài thiên địch 

tự nhiên của các loại sâu bọ hại sắn được tìm thấy ở vùng khảo sát. Theo đó, P. 

manihoti có ba loại thiên địch là ruồi Aenasius advena cùng hai loài ong ký sinh là 

A. lopezi và Prochiloneurus pulchellus; P. marginatus có bốn loài ký sinh nhất 

gồm Acerophagus papayae, P. pulchellus, Anagyrus sp. và Pseudoleptomastix sp. 

Còn P. jackbeardsleyi chỉ có một loài ký sinh là A. advena [144].  

Những nghiên cứu khác cho thấy, có 27 nhóm chân khớp hại sắn đã được 

xác định lây nhiễm vào Đông Nam Á [63], [64], [73]. Trong đó, rệp sáp bột 

hồng hại sắn là loài mới được ghi nhận. Ở Indonesia, ngoài rệp sáp bột hồng hại 

sắn (P. manihoti) còn có một số loài gồm F. virgata, P. marginatus. Trong đó, 

rệp sáp bột hồng hại sắn đã lan rộng tới một số vùng sắn ở miền trung của 

Indonesia như Lampung và Đông Java [138]. Tại Malaysia, lần đầu ghi nhận P. 

manihoti vào năm 2014 [122]. Như vậy, tính đến năm 2017 rệp sáp bột hồng hại 

sắn đã xâm nhập và lây lan đến rất nhiều nước ở châu Á nói chung và Đông Nam 

Á nói riêng. Nghiên cứu đưa ra các mô hình thích hợp để có những dự tính dự báo 

sự lây lan của loài rệp sáp nguy hiểm này là rất cần thiết. Một nhóm tác giả đã sử 

dụng công cụ CLIMEX để xây dựng và cập nhật, sắp xếp lại sự phân bố của P. 

manihoti dựa trên việc xem xét về dữ liệu phân bố địa lý và các tài liệu liên quan. 

Mặt khác, nhóm cũng đã cập nhật tình hình sản xuất, phân phối các sản phẩm từ 

cây sắn để dự đoán khả năng lây lan của P. manihoti. Điều này cho phép xác định 

các mối đe dọa an ninh sinh học tiềm ẩn và các biện pháp kiểm soát sinh học rệp 

sáp bột hồng hại sắn [146].  

Có thể thấy, sâu bệnh hại sắn đa dạng về thành phần, khả năng lây lan, 

gây hại và diễn biến phức tạp. Mỗi vùng, mỗi quốc gia có các loài sâu hại sắn 

khác nhau và diễn biến khác nhau. Chính vì thế cần có các điều tra, nghiên cứu 

thường xuyên ở các vùng, các quốc gia khác nhau với mục đích nắm bắt và dự 

đoán được diễn biến sâu hại sắn. Từ đó có thể đưa ra được các biện pháp phòng 

trừ sâu hại sắn một cách có hiệu quả.  
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1.1.2. Tình hình nghiên cứu về rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus 

manihoti) trên thế giới 

1.1.2.1. Đặc điểm phân loại, hình thái và sinh học của rệp sáp bột hồng hại 

sắn 

Rệp sáp bột hồng hại sắn là loài sâu hại nguy hiểm đối với cây sắn. Từ khi 

xuất hiện đến nay, loài rệp sáp này đã được quan tâm nghiên cứu của nhiều nhà 

khoa học. Về mô tả và định loại rệp sáp bột hồng hại sắn có một số công bố của 

Matile-Ferrero (1977) [97];  Cox & Williams (1981) [50]; Parsa et al. (2012) 

[117]... Theo đó, rệp sáp bột hồng hại sắn đã được Matile-Ferrero mô tả và đặt 

tên là Phenacoccus manihoti, tên tiếng Anh là “Cassava pink mealybug” [97], 

[98], [148]. Khóa định loại rệp đã được xây dựng ở Tây Phi gồm 6 loài rệp sáp 

Ferrisia virgata; Pseudococcus longispin; Dismicoccus brevipes; Plannococcus 

citri; P. manihoti và P. madeiensis [140]. Trong đó loài rệp P. manihoti được 

xem là rệp sáp đáng lo ngại nhất thời điểm hiện tại. Cox & Williams (1981) đã 

căn cứ vào các tài liệu trình bày về lịch sử và đặc điểm sinh học của rệp P. 

manihoti ở châu Phi ghi chép lại sự phân bố của P. manihoti ở châu Phi với mục 

đích phục vụ cho việc kiểm soát sinh học loài rệp này. Đồng thời, một loài mới 

liên quan đến P. manihoti là Phenacoccus herreni cũng đã gây hại nghiêm trọng 

cho cây sắn. Mặt khác, loài P. surinamensis cũng có hình dạng tương tự nhưng 

không gây hại cho sắn cũng được mô tả. Từ đó, tác giả đã đưa ra khóa định loại 

để phân biệt ba loại rệp này [50]. Đến năm 2012, công bố của Parsa et al. đã đưa 

ra khóa định loại 29 loài rệp sáp (Pseudococcidae) được ghi nhận ở Châu Á, 

trong đó có rệp sáp bột hồng hại sắn (P. manihoti) [117]. 

Về đặc điểm hình thái của P. manihoti được Nwanze mô tả gồm có các 

giai đoạn trứng, rệp non và trưởng thành. Trứng rệp có dạng thuôn hình chữ 

nhật, màu hồng vàng, trong các túi trứng bao phủ bằng lông mịn và nằm ở điểm 

cuối phía sau của trưởng thành cái. Kích thước trứng: chiều dài 0,3 - 0,75 mm; 

chiều rộng 0,15 - 0,3 mm. Rệp non có ba tuổi, tuổi một di chuyển mạnh hơn các 

tuổi khác. Râu đầu của rệp non tuổi một có sáu đốt, rệp non các tuổi tiếp theo có 

chín đốt. Chiều dài và chiều rộng của rệp tương ứng 0,40 - 0,75 mm và 0,20 - 

0,30 mm cho rệp tuổi một; 1,00 - 1,10 mm và 0,50 - 0,65 mm cho rệp non tuổi 
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hai; 1,10 - 1,50 mm và 0,50 - 0,60 mm cho rệp tuổi ba. Trưởng thành rệp cơ thể 

hình bầu dục, chiều dài khoảng 1,8 - 2,3 mm, có màu hồng. Toàn thân được bao 

phủ bởi lớp bột trắng mỏng nên màu sắc có thể nhìn thấy được. Có nhiều sợi 

ngắn bên, một cặp sợi phát sinh từ đầu bụng dài hơn sợi bên, có sống sọc nổi 

trên lưng [113]. 

Nhiều nghiên cứu tập trung vào đặc điểm sinh học của rệp ở các điều kiện 

nhiệt độ khác nhau. Tại Nigeria, nghiên cứu của Iheagwam (1981) về ảnh hưởng 

của ba mức nhiệt độ 25, 28 và 31oC đến sự phát triển của P. manihoti đã được 

thực hiện. Kết quả tỷ lệ sống sót trung bình qua các tuổi là 62%, thời gian từ 

trứng khi trứng nở đến trưởng thành là 11 ngày ở nhiệt độ 31oC và 29 ngày ở 

25oC. Rệp trưởng thành đẻ trứng trung bình 3,9 ngày ở nhiệt độ 31oC và 6,5 

ngày ở 25oC sau khi vũ hóa. Ở 28oC rệp sinh sản cao nhất vào ngày thứ 6 sau khi 

bắt đầu đẻ trứng còn các nhiệt độ khác trung bình ở ngày thứ 3. Con cái thường 

chết sau khi đẻ quả trứng cuối cùng. Tỷ lệ gia tăng tự nhiên của rệp là 0,149 ở 

25oC; 0,172 ở 28oC và 0,204 ở 31oC [76]. Nghiên cứu Lema & Herren (1985) về 

ảnh hưởng của nhiệt độ đến sự phát triển của quần thể rệp sáp bột hồng hại sắn 

(P. manihoti) được tiến hành ở điều kiện nhiệt độ là 20; 23,5; 27 và 30,5oC; ẩm 

độ từ 83-97%, ánh sáng là 12 giờ tối: 12 giờ sang, cho thấy tỷ lệ gia tăng tự 

nhiên của rệp từ 0,1 ở nhiệt độ 20oC đến 0,2 ở 27 và 30,5oC. Tỷ lệ đẻ trứng trung 

bình lần lượt là 37,3; 21,4; 18,6 và 17,0 trứng/trưởng thành/ngày ở nhiệt độ 20; 

23,5; 27 và 30,5oC. Tỷ lệ sống sót trung bình của rệp là 50% sau 37,5; 21,5; 19,0 

và 19,0 ngày tương ứng với các nhiệt độ 20; 23,5; 27 và 30,5oC. Kết quả cho 

thấy rệp sáp bột hồng hại sắn có thể tồn tại và tăng số lượng trong khoảng nhiệt 

độ từ 20 đến 30,5oC [85]. 

Nghiên cứu về ảnh hưởng của các nhân tố nhiệt độ, chất lượng lá và các 

giống sắn đến sự phát triển của rệp sáp bột hồng hại sắn (P. manihoti) được 

Schulthess et al. tiến hành trong phòng thí nghiệm ở Nigeria. Ngưỡng phát triển 

của rệp từ những nghiên cứu được công bố là 14,7°C. Ở 35°C tất cả rệp sáp bột 

hồng hại sắn đều chết trước khi đến giai đoạn trưởng thành. Các rệp sáp nuôi 

trên lá ở các độ tuổi khác nhau cho thấy có sự khác biệt nhỏ về tốc độ gia tăng tự 

nhiên. Theo đó rm của P. manihoti cao hơn ở lá già, thấp dần ở lá non, và thấp 

nhất trên ngọn cây sắn [125]. 
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Nghiên cứu của Renard và cs. (1997) về tập tính của rệp đã được tiến 

hành trong phòng thí nghiệm ở nhiệt độ 25 ± 2°C và độ ẩm 70 ± 5%. Nghiên cứu 

tập trung vào hành vi của rệp khi được nuôi trong ba loại cây khác nhau là sắn, 

cao su và sâm mồng tơi. Kết quả cho thấy hành vi ký sinh của rệp non tuổi 1 và 

rệp trưởng thành ở sắn và cây cao su là như nhau [121]. Đến năm 2006, xuất bản 

của Calatayud and Le Rü đã cho thấy, thời gian phát dục của rệp P. manihoti từ 

trứng đến trưởng thành là 21 ngày với các giai đoạn: trứng là 8 ngày, rệp non 

tuổi 1 là 4 ngày, rệp non tuổi 2 là 4 ngày, rệp non tuổi 3 là 5 ngày  [47]. 

Trong nghiên cứu của Minko (2009) về ảnh hưởng của các nhân tố sinh 

thái đến sự phát triển của rệp cũng cho thấy rằng, khi nhiệt độ càng tăng thì thời 

gian phát dục càng giảm, vòng đời càng ngắn. Nghiên cứu này đã thực hiện ở 4 

mức nhiệt độ là 20; 25; 27 và 30oC cho kết quả vòng đời của rệp lần lượt là 

48,83; 30,74; 27,24 và 23,99 ngày [99]. Công bố của Jackson (2010) cho thấy, ở 

28oC thời gian sống của rệp có thể kéo dài đến 50 ngày. Chiều dài rệp trưởng 

thành từ 1,1 - 2,6 mm, chiều rộng từ 0,5 - 1,4 mm, có màu hồng [79]. Barilli et 

al. (2014) đã tiến hành nghiên cứu trên giống sắn Santa Helena ở nhiệt độ trung 

bình 25°C với 90 lần lặp lại. Kết quả cho thấy, thời gian sống từ giai đoạn trứng 

đến trưởng thành là 25,2 ngày; trong đó dài nhất là giai đoạn trứng (7,7 ngày), kế 

đến là rệp non tuổi 1 ( 6,9 ngày), rệp non tuổi 2 (4,9 ngày), rệp non tuổi 3 (5,7 

ngày) và giai đoạn trưởng thành (10,7 ngày). Trung bình, tổng chu kỳ sống là 

45,22 ngày, và mỗi con cái có thể sinh sản tổng cộng 247,00 quả trứng. Tốc độ 

tăng trưởng (Ro) và tốc độ gia tăng tự nhiên (rm) lần lượt là 223,64 cá thể 

rệp/trưởng thành cái và 0,145 con/ngày [35].  

Bên cạnh nghiên cứu về ảnh hưởng của nhiệt độ, còn có một số nghiên 

cứu về ảnh hưởng của thức ăn đến sự phát triển của rệp sáp bột hồng hại sắn. 

Trong cuộc điều tra về các loài ký chủ của P. manihoti ở Ibadan, Nigeria 

cho thấy rệp có thể ký sinh trên 13 loài ký chủ khác nhau. Sau đó, Essien et al. 

(2013) đã sử dụng 3 loài thực vật gồm sâm mồng tơi (Talinum triangulare); cây 

cỏ hôi (Ageratum conyzoides) và cây ký chủ chính là sắn (M. esculenta) để tiến 

hành nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Kết quả cho thấy kích thước ấu trùng 

của P. manhoti trên A. conyzoides nhỏ hơn và thời gian phát triển lâu hơn so với 
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ký sinh trên T. triangulare và M. esculenta (P <0,05). Tổng thời gian sống của P. 

manihoti trên A. conyzoides là ngắn hơn và tỷ lệ tử vong của nó cao hơn khi ký 

sinh trên T. triangulare và M. esculenta. Có sự tương đồng giữa tỷ lệ tăng trưởng 

của P. manihoti trên T. triangulare (5.40) và M. esculenta (5.10) trong khi trên 

A. conyzoides có tỷ lệ thấp hơn (3.10). Khả năng đẻ trứng của rệp trên A. 

conyzoides là 140 trứng/trưởng thành cái, thấp hơn so với khi ký sinh trên T. 

triangulare (393 trứng/trưởng thành cái) và M. esculenta (370 trứng/trưởng 

thành cái). Như vậy trong số hai cây ký chủ thay thế, T. triangulare là vật chủ 

thay thế hấp dẫn nhất của P. manihoti trong khu vực Ibadan. Nghiên cứu này cho 

thấy rằng một số cỏ dại có thể làm thức ăn cho rệp P. manihoti. Do đó, cỏ dại và 

một số loại rau, đặc biệt là T. triangulare không được phép trồng ở các ruộng 

trồng sắn [58]. 

 Những nghiên cứu ở Thái Lan về quan hệ giữa mức độ gây hại của P. 

manihoti với các giống sắn đã được tiến hành. Kết quả sau 4,4 ngày, giống 

Rayong 72 cho thấy lá đã bị nhiễm rệp và uốn cong, tiếp theo là Rayong 9, 

Kasetsart 50 và Huaybong 60 ở 6,2 ngày, 6,4 ngày và 6,8 ngày. Rayong 72 đã có 

thời gian ngắn nhất với sự xuất hiện của tất cả các mức độ cuộn lá trong khi 

Huaybong 60 kéo dài nhất. Rõ ràng, Huaybong 60 đã có tính kháng với những 

thiệt hại do rệp sáp bột hồng hại sắn hơn so với Kasetsart 50, Rayong 9 và Rayong 

72 [134]. Nghiên cứu trên các giống sắn  UJ-5 (có hàm lượng cyanide cao > 100 

mg/kg) và Adira-1 (có hàm lượng cyanide thấp 27,5 mg/kg) cho thấy, giai đoạn 

trứng của P. manihoti là 7,93 và 8,33 ngày, thời gian của rệp non qua các tuổi là 

12,32 và 15,67 ngày tương ứng trên UJ-5 và Adira-1. Số trứng trung bình một 

con cái đẻ ra là 386,37 trứng trên UJ-5 và 318,67 trứng trên Adira-1. Tỉ lệ gia 

tăng tự nhiên của rệp (rm) là 0,26 đối với UJ-5 và 0,22 đối với Adira-1. Thời gian 

trung bình của một thế hệ trên UJ-5 và Adira-1 lần lượt là 22,79 và 25,53 ngày. 

Nghiên cứu cũng cho rằng, giống sắn UJ-5 thích hợp hơn cho sự phát triển và sự 

tăng trưởng số lượng của rệp sáp bột hồng hại sắn [139]. 

Nghiên cứu khác nhằm mục đích tìm ra sự biến đổi di truyền và cấu trúc 

di truyền trên quần thể của P. manihoti ở Thái Lan. Nghiên cứu sử dụng phương 

pháp phân tích dựa trên chuỗi ty thể và hạch nhân. Các mẫu của P. manihoti 

được thu thập từ 28 vùng trồng sắn chủ yếu trong 18 tỉnh của Thái Lan. Kết quả 
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khảo sát hiện trường cho thấy vùng Đông Bắc và Đông Thái Lan đã bị nhiễm P. 

manihoti. Phân tích về đặc điểm phát sinh loài cho thấy sự biến đổi di truyền khá 

thấp. Điều này cho thấy P. manihoti có tiềm năng lây lan mạnh mẽ khắp các 

vùng trồng sắn ở Thái Lan. Vì vậy, cần thiết phải nghiên cứu sâu hơn để phát 

triển các chương trình dự phòng và giám sát tỷ lệ thuận với việc phát hiện sớm 

và đáp ứng nhanh. Ngoài ra, cần nghiên cứu cấu trúc di truyền và tính đa dạng 

của quần thể P. manihoti từ các nước láng giềng [119]. 

Như vậy, đã có nhiều nghiên cứu về quá trình sinh trưởng và phát triển 

của rệp sáp bột hồng hại sắn (P. manihoti). Trong đó, tập trung vào nghiên cứu 

về ảnh hưởng của nhiệt độ và thức ăn đến thời gian phát dục, khả năng sinh sản 

và vòng đời của loài rệp này. Ở Việt Nam, mới chỉ có các nghiên cứu về sự xâm 

nhập và lây lan của rệp sáp bột hồng hại sắn mà chưa có nghiên cứu nào về đặc 

điểm sinh học của loài rệp này. Vì vậy, cần có một nghiên cứu tổng hợp và đầy 

đủ hơn về đặc điểm sinh học của rệp sáp bột hồng hại sắn trong điều kiện nhiệt 

độ và thức ăn ở Việt Nam, làm cơ sở cho việc phòng trừ chúng. 

1.1.2.2. Sự gây hại của rệp sáp bột hồng hại sắn trên cây sắn 

Rệp sáp bột hồng hại sắn chích hút nhựa trong cây sắn, làm cho cây bị 

xoắn ngọn, lá vàng héo và khô; thúc đẩy nấm mốc phát triển, làm cho thân cây 

sắn bị đen; cây ngừng sinh trưởng và chết; từ đó làm cho sản lượng củ sắn giảm 

sút [45], [82]. Vì vậy, đã có nhiều cuộc điều tra, khảo sát và ghi nhận những thiệt 

hại do rệp sáp bột hồng hại sắn gây nên. 

Tại Châu Phi, sự bùng phát của P. manihoti trên cây sắn ở Congo diễn ra 

vào năm 1979 đã được ghi nhận. Dữ liệu được đưa ra về diễn biến mật độ và tỷ lệ 

nhiễm bệnh trên sắn của rệp trong suốt một năm. Mật độ tính trên một ngọn sắn 

trung bình từ 300 - 400 cá thể rệp vào mùa mưa và 600 - 700 cá thể rệp vào mùa 

khô. Tỷ lệ nhiễm rệp của sắn tăng lên qua thời gian từ 16/6 chỉ 24%, đến 30/7 tăng 

lên 66%, 29/8 là 83%, 29/9 là 96% và đến 14/10, 100% các cây đều bị rệp gây hại 

[59]. Một thử nghiệm của Nwanze (1982) trên đồng ruộng kết hợp nhiều giống, 

ngày trồng và ngày bắt đầu gây hại của rệp sáp bột hồng hại sắn đã được tiến 

hành; kết quả cho thấy, sự giảm sản lượng củ sắn lên tới 84,4% đối với các ruộng 

sắn trồng muộn và 54,4% đối với các ruộng sắn trồng sớm [114]. Các nghiên cứu 
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ở Congo cho thấy mùa khô ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng của sắn vì thiếu 

nước nên khả năng kháng sâu bệnh cũng giảm. Điều này tạo điều kiện để cho rệp 

sáp sinh trưởng phát triển tốt và gia tăng nhanh về số lượng [46], [88]. Ở Nigeria, 

kết quả điều tra cho thấy quần thể rệp sáp bột hồng hại sắn tăng lên từ 600 lên 

3700 cá thể/cây. Sự tăng lên của rệp P. manihoti về số lượng đã làm tăng diện tích 

sắn bị nhiễm bệnh và làm giảm năng suất củ sắn. Ghi nhận cho thấy tỷ lệ nhiễm 

rệp của sắn tăng từ 9% đến 46% trong suốt mùa khô và sau 12 tháng thu hoạch 

năng suất củ sắn đã bị giảm từ 52 đến 58% [124], [126]. Trong một nghiên cứu 

của Ayanru (1978) về ảnh hưởng của rệp P. manihoti đến năng suất và chất 

lượng mô của sắn, cho thấy những cây bị nhiễm rệp bị rụng lá và giảm đi (23%) 

trong chiều cao tán. Các tế bào gốc của các cây bị nhiễm bệnh ít mọng nước hơn 

những cây không bị nhiễm bệnh. Trong khi thành phần tổng carbohydrate trong 

thân và củ bị giảm so với cây không bị nhiễm (28,41 so với 19,06% và 70,72 so 

với 65,13%). Mặt khác, các mô của cây bị nhiễm bệnh chứa hàm lượng protein 

cũng bị giảm hơn 88% [34].  

Một cuộc khảo sát về sự có mặt của rệp sáp bột hồng hại sắn (P. manihoti) 

ở một số tỉnh của Sierra Leone (ở Tây Phi) đã được tiến hành. Kết quả cho thấy 

tình trạng nhiễm rệp ở các tỉnh là khác nhau. Trong đó, Freetown có nhiều diện 

tích nhiễm đến 100%, Kambia và Port Loko là 22%, Chiefdoms là 12%. Như 

vậy, rệp sáp bột hồng hại sắn (P. manihoti) đã dần dần trở thành sâu bệnh hại 

chính trên cây sắn ở Sierra Leone [80]. Vào hai mùa năm 1985/1986 và 

1986/1987, một nghiên cứu về sự phát triển của quần thể rệp sáp bột hồng hại 

sắn trên cánh đồng sắn rộng khoảng 0,6 ha ở Freetown, Sierra Leone đã được 

tiến hành. Kết quả cho thấy mùa khô số lượng rệp nhiều hơn so với mùa mưa. 

Trong mùa mưa, quần thể rệp sáp chủ yếu là các cá thể trưởng thành. Kích thước 

của P. manihoti ở các giai đoạn phát dục như rệp non tuổi 2, rệp non tuổi 3 và 

rệp trưởng thành lần lượt là 1,2 - 2,0 mm, 2,1 - 2,7 mm, và 2,8 - 3,5 mm [81]. 

Công bố năm 2002, đã thống kê thiệt hại năng suất sắn do một số loài sâu hại 

chính gây ra. Theo đó thì sự gây hại của rệp sáp bột hồng hại sắn gây ra so với các 

loài sâu hại khác là nghiêm trọng hơn. Dịch rệp sáp bột hồng hại sắn cuối những 

năm 70 và đầu thập niên 80 đã gây thiệt hại làm năng suất giảm xấp xỉ 80%. Kết 
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quả cho thấy mức độ ảnh hưởng đến năng suất phụ thuộc vào loài, mật độ dịch hại, 

giai đoạn phát triển của cây trồng và các điều kiện ngoại cảnh tác động [36].  

Nghiên cứu của Graziosi et al. năm 2014, được tiến hành trên 429 cánh đồng 

của 5 quốc gia Đông Nam Á gồm Thái Lan, Lào, Cam-pu-chia, Myanma và Việt 

Nam. Kết quả đã ghi nhận sự có mặt của các nhóm chân khớp hại sắn gồm rệp sáp 

bột; nhện; bọ phấn trắng và một số côn trùng khác. Trong đó tỷ lệ bắt gặp trên các 

điểm điều tra của rệp và nhện là 70% và 54%. Còn tỷ lệ cây sắn bị nhiễm rệp và 

nhện lần lượt là 27% và 16%. Tại Thái Lan và Myanma, đã phát hiện rệp sáp với tỷ 

lệ rất cao, với 100% và 95% cây sắn trong ruộng bị rệp sáp gây hại. Trong nhóm 

rệp sáp, P. manihoti là loài phổ biến nhất, được tìm thấy ở 37% diện tích điều tra. Tỉ 

lệ nhiễm P. manihoti trên mỗi cây là cao hơn đáng kể (14 cá thể/cây) so với các rệp 

đuôi ngắn và đuôi dài (tương ứng 11 và 6 cá thể/cây). Sự xuất hiện, mức độ nhiễm 

rệp sáp bột hồng hại sắn, rệp sáp đuôi ngắn và rệp sáp đuôi dài của sắn cũng khác 

nhau giữa các quốc gia. Tỷ lệ các cánh đồng bị nhiễm với cả ba nhóm rệp sáp cao 

nhất ở Thái Lan. Tỷ lệ nhiễm rệp sáp bột hồng hại sắn (P. manihoti) tại các cánh 

đồng điều tra cao nhất ở Việt Nam, trong khi tỷ lệ rệp sáp ngắn và đuôi dài cao nhất 

ở Thái Lan. Mức độ gây hại thực vật của rệp sáp đuôi ngắn và đuôi dài cũng cao 

nhất ở Thái Lan [64]. 

1.1.2.3. Những nghiên cứu về các biện pháp phòng trừ rệp sáp bột hồng hại sắn  

Theo một nghiên cứu năm 2012, P. manihoti là một trong những loài sâu 

hại nghiêm trọng nhất của sắn trên toàn thế giới, cũng như ở Châu Á. Để hỗ trợ 

việc quản lý loài rệp nguy hiểm này, nhóm nghiên cứu đã sử dụng mô hình 

CLIMEX. Kết quả cho thấy, nguy cơ lây lan rệp cao nhất là ở phía nam 

Karnataka ở Ấn Độ, phía đông của tỉnh Ninh Thuận ở Việt Nam và phần lớn ở 

Tây Timor ở Indonesia. Mô hình cũng cho thấy P. manihoti có thể bị hạn chế bởi 

áp lực lạnh ở các vùng phía Bắc của Việt Nam và toàn bộ tỉnh Quảng Tây ở 

Trung Quốc, và do lượng mưa lớn trên các vùng nhiệt đới ẩm ướt ở Indonesia và 

Philippines [117]. Tuy nhiên, việc dự đoán này có thể bị thay đổi bởi các biến 

đổi rất phức tạp của thời tiết. Nếu thời tiết thuận lợi, thì rệp sáp bột hồng hại sắn 

có thể lây lan rất nhanh và khó kiểm soát. Vì vậy, để kiểm soát, phòng trừ rệp có 

hiệu quả thì cần phối hợp nhiều biện pháp với nhau.  
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Trong các biện pháp canh tác thì bón phân hợp lý và đầy đủ sẽ tăng cường 

sức đề kháng cho cây sắn, giúp chống lại sự gây hại của sâu bệnh. Nghiên cứu 

của Schulthess et al. (1997) về tương tác đa yếu tố như dinh dưỡng trong đất, 

phân bón (NPK), thiên địch đến sự phát triển của sắn đã kiểm soát được sự gây 

hại của rệp sáp ở Tây Phi [127]. Kết quả nghiên cứu của Mutsaers et al. (1993) 

về ảnh hưởng của dinh dưỡng đến sắn cùng với biện pháp canh tác đã giúp sắn 

có thể kháng lại được một số sâu bệnh hại [103]. Trong những nghiên cứu khác 

cũng cho biết, việc sử dụng màng phủ và phân bón hữu cơ làm tăng sức đề 

kháng và tăng cường các tính chất kháng sinh chống lại sự gây hại của rệp sáp 

bột hồng hại sắn [125], [136]. Nghiên cứu ảnh hưởng của các loài cây ký chủ 

đến sự phát triển của rệp P. manihoti đã được tiến hành trong phòng thí nghiệm 

ở Congo. Kết quả, diện tích lá tất cả mười loại cây thí nghiệm bị rệp ký sinh đều 

giảm so với các cây đối chứng. Trong đó giảm nhiều nhất là các giống sắn 

Moudouma, M’pembé và Dicotoma; các cây trạng nguyên và sâm mồng tơi giảm 

ít nhất [91]. Một nghiên cứu khác của Tertuliano et al. (1993) về tính kháng của 

các loài cây chủ đối với sự gây hại của rệp P. manihoti cho thấy, Incoza là giống 

có tính kháng mạnh nhất đối với sự gây hại của rệp, tiếp theo là Moudouma và 

Zanaga, các giống có tính kháng kém là Dikonda,, Kataoli, 3M8 và 1M20 [136]. 

Như vậy, sự đáp ứng tính kháng của các giống sắn đối với rệp sáp bột hồng hại 

sắn giữa các giống sắn khác nhau thì khác nhau. Vì vậy cần có nhiều nghiên cứu 

để có thể tìm được các giống sắn kháng được sự xâm nhiễm và gây hại của rệp 

mà năng suất và chất lượng vẫn được đảm bảo. 

Nghiên cứu về sử dụng thuốc hóa học để tiêu diệt rệp sáp bột hồng hại sắn 

đã được tiến hành ở nhiều nơi trên đất nước Nigieria [32], [33]. Việc sử dụng 

thuốc hóa học để phun trừ rệp sáp bột hồng hại sắn thường đem lại hiệu quả 

không cao vì rệp thường sống ở những vị trí kín trên cây sắn như trong ngọn lá 

non, dưới bề mặt lá. Mặt khác, rệp có lớp sáp và bột trắng bao phủ trên thân làm 

thuốc không bám dính hết vào cơ thể [96]. Các nhà khoa học đã khuyến cáo 

người dân ngâm hom giống sắn bằng thuốc hóa học trước khi trồng và sử dụng 

biện pháp sinh học để giảm thiểu ô nhiễm môi trường cũng như phát triển sắn 

bền vững. 
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 Biện pháp sinh học là sử dụng các loài thiên địch để kiểm soát và tiêu diệt 

sâu hại. Đây là biện pháp thân thiện với môi trường, đồng thời đạt hiệu quả kinh 

tế cao. Việc kiểm soát sinh học sử dụng thiên địch đối với các loại sâu hại đã 

được nghiên cứu từ những năm 1880 tại California [53]. Có nhiều tổ chức đã sử 

dụng các biện pháp để kiểm soát dịch hại sắn ở châu Phi như IITA, CIAT và cho 

thấy tỷ lệ lợi ích - chi phí để kiểm soát sinh học lên đến 740 : 1 [29]. Lợi ích của 

việc kiểm soát sinh học sử dụng thiên địch để phòng trừ sâu bệnh hại đã được 

khẳng định. Sau 40 năm, việc kiểm soát rệp sáp của ong ký sinh ở 21 nước châu 

Phi trồng sắn đã tiết kiệm được 9.400 triệu USD với tỷ lệ lợi ích/chi phí là 149:1 

[147]. Trên thực tế, việc sử dụng các biện pháp như kiểm dịch thực vật, canh tác 

hay sử dụng thuốc hóa học để phòng trừ rệp không mang lại hiệu quả. Vì vậy, đã 

có nhiều tổ chức và nhiều nhà khoa học tiến hành nghiên cứu về các loại thiên 

địch của rệp sáp bột hồng hại sắn.  

Theo các nghiên cứu cho biết có hơn 130 loài thiên địch có khả năng tấn 

công P. manihoti. Tuy nhiên chỉ có 20 loài phổ biến, trong đó sử dụng ong ký 

sinh Epidinocarsis lopezi là thành công nhất [65], [111]. Nghiên cứu của Nadel 

& Van Alphen (1987) cho thấy vai trò của ký chủ và ký chủ bậc một đối với ký 

chủ bậc hai là quan trọng thể hiện tính hấp dẫn của ký chủ. Nghiên cứu này 

không chỉ nói lên vai trò của rệp mà còn chỉ ra rằng sắn cũng có khả năng hấp 

dẫn ong nhờ mùi vị của nó [104]. Năm 1981, ong ký sinh E. lopezi đã được đưa 

vào Nigeria để kiểm soát rệp sáp bột hồng hại sắn (P. manihoti). Loài ong này đã 

được nhân nuôi tại viện Quốc tế Nông nghiệp Nhiệt đới (IITA) và lần đầu tiên 

phóng thích ra đồng ruộng năm 1981-1982. Sau 3 năm, ong ký sinh đã phân tán 

đến hơn 200.000 km2 ở Tây Nam Nigeria, chiếm từ 70 đến 98% các vùng trồng 

sắn. Vào tháng 12/1985, tại 12 quốc gia châu Phi có tổng cộng 50 điểm ở 34 khu 

vực đã được phóng thích E. lopezi. Sau một thời gian ngắn, quần thể E. lopezi đã 

được hình thành tại 28/34 khu vực, và trong một số trường hợp E. lopezi lây lan 

qua biên giới giữa các nước [72]. Một nghiên cứu của Neuenschwander  

& Hammond (1988) về hiệu quả của ong ký sinh E. lopezi trong việc kiểm soát 

rệp P. manihoti ở Tây Nam Nigeria cho thấy khi có ong ký sinh, mức độ phá 

hoại của rệp đối với sắn biểu hiện triệu chứng gây hại ở chồi giảm từ 88% vào 

cuối mùa khô đầu tiên (tháng 3 năm 1983) giảm xuống còn 23% trong cùng thời 

http://www.researchgate.net/researcher/84067428_P_Neuenschwander
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kỳ này năm sau [109]. Sau năm 1984, số lượng rệp chủ yếu ở dưới mức 10 cá thể 

rệp/mỗi mẫu có sự hiện diện ong E.lopezi, chứng tỏ sự thành công lâu dài của 

việc kiểm soát sinh học bởi E. lopezi trong khu vực. Trong một số thời kỳ, tỷ lệ 

phần trăm ký sinh của ong trên rệp phụ thuộc vào tuổi của rệp. Kết quả khi điều 

tra 4878 mẫu thì có tới 89% mẫu không có rệp và ong ký sinh chủ yếu vào rệp 

non tuổi 3 và rệp trưởng thành [68]. 

Nghiên cứu về việc kiểm soát sinh học ở Ghana cho thấy, các loài thiên 

địch của rệp đã được điều tra và kết quả là chúng suy giảm về mật độ khi mật độ 

rệp giảm, đặc biệt là về mùa mưa. Các số liệu tổng hợp cũng thấy rằng có gần 

76% rệp sáp bột bị nhiễm ong ký sinh ngoại lai trong khi chỉ có khoảng 21% bị 

các loài thiên địch bản địa tiêu diệt [51]. Trong những năm 1985 - 1989, kết quả 

khảo sát ở Malawi cho thấy, ong E. lopezi là yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến mật 

độ quần thể P. manihoti. Bất cứ nơi nào E. lopezi có mặt từ hai năm trở lên thì 

quần thể P. manihoti giảm trung bình bảy lần và chồi bị nhiễm với hơn 100 rệp 

là rất thấp (1%) [108].  

Đến năm 1988, đã có 18 nước châu Phi với trên 1,5 triệu km2 diện tích 

trồng sắn nhiễm rệp sáp bột hồng hại sắn (P. manihoti). Vì vậy E. lopezi đã được 

nuôi cùng với rệp sáp bột hồng hại sắn (P. manihoti) ký sinh trên cây sắn và E. 

lopezi đã được chọn lọc trong các ruộng sắn thực tế sản xuất để nhân thả. Sắn, 

rệp sáp bột hồng hại sắn và ong ký sinh được nuôi trong cùng một lồng. Việc 

thiết lập thành công nhân nuôi ong ký sinh E. lopezi đã tăng khả năng nhân rộng 

và đem lại hiệu quả. Qua đó, châu Phi đã sản xuất đủ số lượng ong ký sinh đạt 

chất lượng và nhân thả thành công [110]. Hiệu quả của ong ký sinh E. lopezi 

trong việc giảm sự gây hại của rệp sáp bột hồng hại sắn đã được ghi nhận. Chi 

phí và lợi ích cho việc kiểm soát sinh học của P. manihoti được tính toán hơn 40 

năm (1974 - 2013) cho 27 quốc gia, với diện tích 2,7 triệu km2. Thiệt hại do rệp 

sáp bột hồng hại sắn gây ra giảm từ 90 - 95%, ước tính tiết kiệm từ 7,97 - 20,23 

tỷ USD [147]. 

Tại Nam Mỹ, khảo sát của Löhr et al. (1990) nhằm ghi nhận các loài 

thiên địch tự nhiên của rệp sáp bột hồng hại sắn (P. manihoti) ở các khu vực 

trồng sắn trong một số nước như Argentina, Bolivia, Brazil và Paraguay đã được 

http://www.researchgate.net/researcher/84091132_B_Loehr
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tiến hành. Kết quả, có 18 loài thiên địch tự nhiên của P. manihoti đã được tìm 

thấy, trong đó quan trọng nhất là ong ký sinh E. lopezi. Ngoài ra còn có các loài 

quan trọng khác là Acerophagus coccois, Hyperaspis notata, Prochiloneurus 

dactylopii và Ocyptamus sp.. Tất cả các loài thiên địch này đều được đưa đến 

Nigeria để nhân nuôi và phóng thích ra đồng ruộng trồng sắn bị nhiễm rệp sáp 

bột hồng hại sắn của châu Phi [95].  

Bên cạnh ong ký sinh A. lopezi được nghiên cứu và sử dụng để kiểm soát 

sinh học rệp sáp bột hồng hại sắn thì còn có một số loại thiên địch khác cũng 

được nghiên cứu, ví dụ như ong ký sinh A. diversicornis đã được đưa vào Châu 

Phi để kiểm soát sinh học loài rệp sáp P. manihoti [39], [118]. Đến năm 1997, có 

ít nhất 85% các loài thiên địch này đã được tìm thấy. Trong đó, A. diversicornis 

được tìm thấy trong tất cả các địa điểm khảo sát, trong khi A. coccois và A. 

vexans chỉ được tìm thấy trong các cánh đồng đã được phóng thích [42]. Để 

khống chế và tiêu diệt rệp người ta còn sử dụng các loài bọ rùa như Hyperaspis 

jucunda, Exochomus flaviventris [90], [128] và loài Plesiochrysa ramburi [120], 

[123]. Kết quả cho thấy, các loài này có thể kiểm soát được sự gia tăng số lượng 

của rệp sáp bột hồng hại sắn. Mặc dù vậy, thời gian sống của chúng là khá dài so 

với ong ký sinh, vì thế chi phí và công để nuôi bọ rùa sẽ rất cao. 

Một biện pháp để tiêu diệt rệp sáp bột hồng hại sắn khác là sử dụng nấm 

Beauveria bassiana. Kết quả nghiên cứu cho thấy nấm B. bassiana có thể xâm 

nhập thông qua chân và miệng của rệp. Sau khi rệp chết, các sợi nấm đã được 

tìm thấy ở trong cơ thể của rệp [31]. 

Như vậy có thể kết luận rằng biện pháp sinh học là cơ sở quan trọng để 

quản lý dịch hại tổng hợp đem lại hiệu quả cao nhất [105], [106]. Các biện pháp 

khác như biện pháp canh tác, sử dụng các giống kháng bệnh và biện pháp hóa 

học cần phải gắn kết chặt chẽ, hài hòa với biện pháp sinh học.  

1.1.3. Những nghiên cứu về đặc điểm sinh học và khả năng khống chế rệp 

sáp bột hồng hại sắn của ong ký sinh Anagyrus lopezi  

Ong ký sinh Anagyrus lopezi (Hymenoptera: Encyrtidae) còn có tên khoa 

học khác là Epidinocarsis  lopezi hoặc Apoanagyrus lopezi [149]. Trong những 

năm thập niên 80 và đầu thập niên 90, đã có nhiều nghiên cứu về loài ong ký 



 

21 

 

sinh A. lopezi ở châu Phi. Đặc điểm sinh học của ong ký sinh A. lopezi đã được 

nghiên cứu trong phòng thí nghiệm với điều kiện nhiệt độ dao động từ 24 - 31°C 

và điều kiện ẩm độ 79 - 90%. A. lopezi có tổng thời gian phát triển từ trứng đến 

trưởng thành trong khoảng 11 - 25 ngày, trung bình 18 ngày. Con cái đã giao 

phối sinh sản cả ong đực và ong cái, con cái không giao phối chỉ sinh sản ong 

đực. Con cái giao phối đẻ trứng có thời gian sống trong 13 ngày, trong khi con 

cái không giao phối sống trong 25 ngày. Con cái có khoảng thời gian đẻ trứng 

trung bình 11 ngày và trung bình của một thế hệ đạt 67 con trưởng thành [116]. 

Mối quan hệ giữa ong ký sinh A. lopezi và ký chủ của nó là rệp sáp P. 

manihoti được nghiên cứu trong phòng thí nghiệm ở Dourados, Brazil. Kết quả 

cho thấy, rệp trưởng thành bị ong tiếp xúc nhiều nhất nhưng rệp non tuổi ba mới 

bị ong ký sinh nhiều nhất. Tỷ lệ ký sinh rệp non tuổi ba là 87,7% còn với rệp non 

tuổi hai là 57,1% [92]. Trong điều kiện phòng thí nghiệm, 37,5% rệp sáp bột hồng 

hại sắn đã bị ong ký sinh (mummy). Trong số các mummy đó, có 89,6% chứa 

trứng, ấu trùng của ong ký sinh. Sau 3 ngày, có 12,5% các mummy này đã bị sạm 

đen hoàn toàn [135]. Tại Zaire, nghiên cứu của Hennessey và Muaka thấy rằng số 

rệp trung bình do ong ký sinh là 20 con/ngọn sắn [69]. Năm 1987, một cuộc điều 

tra về các loài thiên địch của P. manihoti đã được tiến hành tại Congo. Theo đó, 

sau khi thả A. lopezi vào năm 1980 thì số lượng loài thiên địch đã tăng từ 3 đến 

14 loài; trong đó có 2 loài chính là A. lopezi và Anagyrus sp.. Sự gia tăng của các 

loài thiên địch ngoại lai cũng làm giảm số lượng loài thiên địch địa phương [43]. 

Kết quả nghiên cứu của Löhr et al. (1989) về ảnh hưởng của nhiệt độ đến 

khả năng ký sinh của ong A. lopezi đối với rệp P. manihoti cho thấy nhiệt độ 

thích hợp nhất cho ong ký sinh phát triển là 30oC với thời gian từ trứng hình 

thành đến mummy là 8,5 ngày. Vòng đời của ong đực khoảng 14,5 ngày và đối 

với ong cái là 15,9 ngày. Ngưỡng nhiệt độ thấp đối với ong đực là 14,7oC và ong 

cái là 14,4oC. Cả ong đực và ong cái đều sống dài nhất ở 22oC (18,9 ngày đối với 

ong cái và 14 ngày đối với ong đực). Số lượng con cái trung bình được nở ra từ 

một ong cái ban đầu là 83,9 con ở 22oC, ở các nhiệt độ khác nhau thì có sự dao 

động: 45,1 con (20oC) và 33,3 (30oC) thế hệ được sinh ra. Con cái có nhiều hơn 

con đực ở tất cả các nhiệt độ trừ nhiệt độ 20oC. Tỷ lệ nhân quần thể của ong tốt 

nhất ở 27oC là 0,166 [94]. 

http://www.researchgate.net/researcher/84091132_B_Loehr
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Nghiên cứu của Umeh (1988) cho thấy, các giai đoạn phát triển của ong 

A. lopezi đã được tìm thấy trong ký chủ của nó là rệp P. manihoti. Tuy nhiên, tỷ 

lệ tử vong của ong ký sinh khá cao (15,8%) khi sự phát triển xảy ra ở rệp non 

tuổi một. Tuổi thọ trung bình của ong trưởng thành ngắn, 6,0 ngày đối với con 

cái và 3,0 ngày đối với con đực. Sự đẻ trứng bắt đầu trong vòng 24 giờ sau khi 

ong vũ hóa và nhanh chóng tăng lên đến 8,4 trứng/ngày vào ngày thứ ba và sau 

đó giảm xuống còn 2,2 trứng/ngày vào ngày thứ sáu. Tỷ lệ trứng nở trung bình là 

95%, và bình quân một ong cái trưởng thành sinh sản được 34,2 trứng trong 6 

ngày. Trứng được thụ tinh sẽ nở ra ong cái và trứng không được thụ tinh thì nở 

ra ong đực; tỷ lệ ong đực và ong cái là 1 : 3 [137]. Nghiên cứu sự phát triển của 

trứng và ấu trùng A. lopezi đối với rệp sáp bột hồng hại sắn (P. manihoti) ở các 

tuổi khác nhau được tiến hành trong phòng thí nghiệm ở điều kiện 25°C. Kết quả 

cho thấy sau 48 giờ, tất cả các ký sinh chưa trưởng thành và vẫn ở trong giai đoạn 

trứng. 54 giờ sau khi ký sinh có khoảng 76,9% ở giai đoạn ấu trùng đầu tiên và 72 

giờ sau khi tiếp xúc có 85,7% của các ký sinh ở giai đoạn ấu trùng thứ hai. Sau 13 

ngày ở 25°C, khi hầu hết các ấu trùng đã ở trong giai đoạn tiền nhộng, ấu trùng 

tuổi hai vẫn có thể được tìm thấy. Các ấu trùng tuổi thứ ba đầu tiên xuất hiện 5 

ngày (37,5%) sau khi tiếp xúc và ấu trùng tuổi 4 là sau 7 ngày (36,7%) [93].  

Một nghiên cứu khác đã được tiến hành trong phòng thí nghiệm với điều 

kiện nhiệt độ: 26 ± 1°C; độ ẩm: 80 ± 10%; thời gian chiếu sáng là 12 giờ sáng: 

12 giờ tối. Kết quả cho thấy các sắc tố melanin hình thành bên ngoài ký sinh ở 

các giai đoạn phát triển khác nhau ở màng đệm trứng và lớp biểu bì của ấu trùng 

tuổi 2 và tuổi 3. Khả năng hình thành màng ảnh hưởng đến 26,7% của tất cả các 

ký sinh trong ký sinh đơn. Có sự gia tăng rất đáng kể về mức độ hình thành 

màng (83,3%) trong trạng thái ký sinh [61]. Để xác định giới tính sơ cấp của A. 

lopezi, một nghiên cứu đã được tiến hành ở Nigeria. Ong A. lopezi được cho ký 

sinh trên rệp non tuổi ba và đẻ trứng vào trong cơ thể chúng. Kết quả đã xác định 

được có 10 NST trong tế bào của ong đực và 20 NST trong tế bào của ong cái 

[54]. Một nghiên cứu khác ở Congo cho thấy thời gian sống của ong ký sinh 

trung bình 41,4 ngày và đẻ khoảng 558,5 trứng. Tỷ lệ sinh sản là 269,9 ong/ong 

cái trưởng thành. Thời gian trung bình của một thế hệ là 33,9 ngày và tỷ lệ gia 
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tăng tự nhiên là 0,213 [78]. Sức sinh sản của ong ký sinh A. lopezi trong nghiên 

cứu này là cao hơn nhiều so với các số liệu đã công bố trước đây.  

Các nghiên cứu về đặc điểm của ong ký sinh A. lopezi không chỉ được 

tiến hành trong phòng thí nghiệm, mà còn được thực hiện trên đồng ruộng. 

Trong một thí nghiệm trên đồng ruộng được thực hiện ở châu Phi, tỷ lệ giới tính 

của quần thể A. lopezi dao động từ 0,44 (ong đực trong tổng số ong ký sinh) ở 

các mật độ ký chủ thấp và 0,70 ở mật độ ký chủ cao [55], [57]. Rệp tuổi 3 có tỷ 

số giới tính thiên về con cái được sinh ra nhiều hơn. A. lopezi không chọn lọc đẻ 

trứng vào các rệp tuổi lớn và luôn luôn chấp nhận cả rệp tuổi nhỏ và lớn để đẻ 

trứng khi gặp phải [56]. Một thử nghiệm để xác định hiệu quả của các yếu tố 

kiểm soát rệp P. manihoti gồm thuốc trừ sâu hóa học, ong ký sinh A. lopezi và 

chỉ phun nước đã được tiến hành ở Ghana. Các thí nghiệm đều được bao bọc bởi 

các lồng để kiểm soát số lượng rệp trên 10 cây sắn. Sau 52 ngày, đối với lồng chỉ 

phun nước, số lượng rệp đã tăng lên gần 43 lần; đối với lồng phun thuốc trừ sâu 

số lượng rệp tăng lên từ 11,5 đến 19,6 lần; còn lồng sử dụng ong ký sinh thì số 

lượng rệp tăng lên chỉ 1,4 đến 3,9 lần [52]. 

Tại Zambia, vào năm 1984 ong ký sinh A. lopezi đã được phóng thích 

cùng với một số loài thiên địch khác. Các loài thiên địch này đã được phóng 

thích 54 lần dọc theo các khu vực bị nhiễm rệp P. manihoti. Quần thể A. lopezi 

được hình thành ở mỗi vị trí phóng thích, lây lan và bao phủ toàn bộ khu vực bị 

nhiễm rệp, trong khi quần thể các loài thiên địch khác thì đã không được thành 

lập. Từ năm 1986 đến năm 1990, với sự ký sinh của ong A. lopezi số cá thể rệp 

sáp bột hồng hại sắn đã giảm trung bình 5,8 lần. Trong một phân tích thống kê 

với số lượng điều tra ở 4804 ruộng sắn, trong chín yếu tố ảnh hưởng đến sự suy 

giảm số lượng rệp thì ong ký sinh A. lopezi là yếu tố chính. Thời gian có sự xuất 

diện của A. lopezi trong một khu vực là yếu tố quan trọng nhất. Trong năm rệp 

sáp bột hồng hại sắn (P. manihoti) lần đầu tiên được ghi nhận ở một khu vực đặc 

biệt - hơn 20% các cây sắn có trung bình từ 10 rệp sáp bột hồng hại sắn trở lên 

(một số ít có đến 1000). Tỷ lệ này đã được giảm dần xuống 0% vào thời điểm 5 

năm sau. Công bố đã khẳng đinh, kiểm soát sinh học rệp sáp bột hồng hại sắn (P. 

manihoti) ở Zambia đã thành công [49]. 
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Ảnh hưởng của cây chủ mà P. manihoti ký sinh đến ký chủ bậc hai A. 

lopezi được Souissi & Le Rü (1997) tiến hành trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

Bốn cây trồng khác nhau được sử dụng bao gồm hai giống sắn (Incoza và 

Zanaga), Faux caoutchouc (FC) và cây sâm mồng tơi Talinum (T. triangularae). 

Kết quả cho thấy, tỷ lệ ký sinh của ong A. lopezi trên rệp P. manihoti thay đổi 

đáng kể giữa các cây chủ. Cụ thể, tỷ lệ ký sinh trên Talinum cao hơn 1,5 đến 1,8 

so với các loài thực vật thuộc chi Manihot. Tỷ lệ ký sinh trên Incoza không khác 

với trên Zanaga nhưng cao hơn hẳn so với FC. Tỷ lệ các mummy cũng khác biệt 

giữa bốn cây chủ và ở FC (80,5%) thấp hơn so với các cây khác. Tỷ lệ rệp sáp 

bột hồng hại sắn ký sinh được ghi nhận với giống Incoza (69,5%) thấp hơn so 

với các cây khác. Tổng số rệp sáp bột hồng hại sắn chết do hoạt động ký sinh của 

ong ở Talinum cao hơn so với các cây chủ khác. Kết quả cho thấy, Talinum là 

cây trồng tốt hơn cho việc nuôi dưỡng quần thể vật chủ và ong ký sinh trong 

phòng thí nghiệm [133]. Cũng trong thí nghiệm này, nhận thấy tỉ lệ sinh sản của 

ong ký sinh cao gấp gần 2 lần đối với vật chủ được cho ăn Zanaga và Talinum so 

với Incoza và Faux-caoutchouc [130]. Tỷ lệ giới tính của ong không thay đổi 

đáng kể khi so sánh giữa các cây chủ được sử dụng. Tuy vậy, kích thước của con 

đực và con cái của A. lopezi khác biệt đáng kể nếu P. manihoti được nuôi trên 

các cây ký chủ khác nhau. Kết quả còn cho thấy ong ký sinh, A. lopezi, có thể 

hoạt động tốt hơn nếu các giống sắn được lựa chọn vì đặc tính kháng thấp [132]. 

Trong các thí nghiệm về sự chọn lựa của ong A. lopezi thấy rằng, ong cái ưa 

thích rệp ký sinh ở trên cây hoặc từng cá thể rệp đơn độc. Kết quả còn cho thấy, 

rệp sáp bột hồng hại sắn được nuôi trên Incoza và Zanaga có tính hấp dẫn đối 

với ong A. lopezi cao hơn khi chúng được nuôi trên Talinum [129]. Nghiên cứu 

của Souissi & Le Rü (1997) tiến hành ở điều kiện nhiệt độ 25 ± 1oC, độ ẩm 70 ± 

3% cho thấy, thời gian phát dục của ong và thời gian từ trứng đến vũ hóa ký sinh 

trên rệp ở các giống sắn Incoza và Zanaga dài hơn khi nuôi trên cây Talinum. 

Tổng số mummy mà rệp bị ong ký sinh ở giống sắn Incoza và Zanaga cao hơn so 

với giống FC (109 và 99 so với 76 mummy/ong cái). Tuy vậy, thì tỷ lệ ong vũ 

hóa cao nhất ở giống Zanaga (95%), kế đến là giống FC (94%) và thấp nhất ở 

giống Incoza (81%). Thời gian sống của ong cái trưởng thành là tương đương 

nhau ở các cây ký chủ [131]. 
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Ở châu Á, ong ký sinh A. lopezi được ghi nhận ở Pakistan năm 1997, 

Taiwan năm 2006 và Thái Lan năm 2010 [100]. Việc kiểm soát sinh học ở Thái 

Lan đã được tổ chức IITA giúp đỡ để phòng trừ rệp sáp bột hồng hại sắn (P. 

manihoti) - đối tượng dịch hại sắn ở Thái Lan, cũng như Lào và Cam-pu-chia 

[25]. Theo đó, quần thể A. lopezi đã được nhập nội từ Nam Mỹ và nuôi trong 

điều kiện phòng thí nghiệm từ tháng 9/2009. Đến tháng 01/2010 đã sử dụng ong 

để phóng thích ra đồng ruộng [77]. Trong báo cáo tại hội thảo kiểm soát sinh học 

rệp sáp bột hồng hại sắn ở Thái Lan, tỷ lệ ký sinh của ong tăng lên khi tăng nhiệt 

độ và đặt tốc độ gia tăng tự nhiên lớn nhất ở 27oC. Tỷ lệ ong cái so với ong đực 

khi trứng nở luôn lớn hơn 50% nếu nhiệt độ > 22oC nhưng nếu nhiệt độ < 20 thì 

tỷ lệ ong đực lại lớn hơn ong cái [62]. Nghiên cứu về khả năng ký sinh của ong 

A. lopezi trên bốn loài rệp sáp hại sắn ở Indonesia đã được tiến hành. Theo đó, 

ong ký sinh A. lopezi đã được đưa từ Thai Lan vào Indonesia với mục đích kiểm 

soát sinh học sự lây lan và phát triển của rệp sáp bột hồng hại sắn. Thí nghiệm đã 

được tiến hành trong phòng thí nghiệm để quan sát khả năng ký sinh của ong đối 

với ký chủ chính là P. manihoti và ba loài ký chủ thay thế là P. marginatus, P. 

jackbeardsleyi, và F. virgata. Kết quả cho thấy, ong ký sinh A. lopezi gặp P. 

manihoti thường xuyên hơn (13,70 lần/30 phút) so với P. marginatus (985 lần/30 

phút), P. jackbeardsleyi (6,60 lần/30 phút) và F. virgata (5,75 lần/30 phút). Việc 

thăm dò trứng của ong đối với P. manihoti (8,20  lần/30 phút) cao hơn rất nhiều 

so với P. marginatus (0,70 lần/30 phút), P. jackbeardsleyi (0,35 lần/30 phút) và 

F. virgata (0,10 lần/30 phút) [83]. 

Như vậy, đã có những nghiên cứu về khả năng ký sinh của ong A. lopezi 

đối với rệp sáp bột hồng hại sắn trên thế giới. Những nghiên cứu đã được tiến 

hành ở cả trong điều kiện tự nhiên và trong điều kiện phòng thí nghiệm. Đa số 

các công bố đều cho thấy ong ký sinh Anagyrus lopezi có khả năng khống chế và 

tiêu diệt rệp sáp bột hồng hại sắn (P. manihoti). Tuy vậy, ở Việt Nam những 

nghiên cứu này còn hạn chế và có rất ít công bố về đặc điểm sinh học của ong ký 

sinh A. lopezi cũng như khả năng khống chế rệp sáp bột hồng hại sắn của chúng. 

Chính vì thế cần có những nghiên cứu cụ thể về ong ký sinh A. lopezi trong điều 

kiện ở Việt Nam làm cơ sở cho việc xây dựng quy trình nhân nuôi ong ký sinh A. 

lopezi phòng trừ rệp sáp bột hồng hại sắn. 
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1.2. Tổng quan vấn đề nghiên cứu ở Việt Nam 

Ở Việt Nam, trong những năm qua cây sắn đã chuyển đổi vai trò từ cây 

lương thực thực phẩm thành cây công nghiệp [10]. Tính đến năm 2016, Việt 

Nam là một trong 10 nước có diện tích trồng, sản lượng và năng suất sắn lớn của 

thế giới. Việt Nam hiện đã trở thành nước xuất khẩu tinh bột sắn đứng thứ hai 

trên thế giới sau Thái Lan [23], [150], [152]. 

1.2.1. Tình hình nghiên cứu côn trùng và nhện hại sắn ở Việt Nam 

Theo quan điểm trước đây, sâu hại sắn thường ít gây ra những tác hại có ý 

nghĩa kinh tế, bởi vì bộ phận có giá trị của sắn là củ nằm ở dưới đất, phần lớn 

các loài sâu khó tìm tới. Mặt khác sắn là cây có khả năng hồi phục nhanh các bộ 

phận trên mặt đất khi bị sâu phá hoại [6]. Tuy nhiên, trong những năm gần đây 

thiệt hại mà sâu hại sắn gây ra đã thay đổi quan điểm đó. Việc sâu bệnh gây xoắn 

ngọn, vàng lá, cây sắn còi cọc dẫn đến năng suất củ giảm sút. Có nhiều sâu bệnh 

hại sắn còn lây lan ra những loại cây trồng khác cũng như tàn tích mầm bệnh cho 

mùa sau. Đặc biệt, có một số sâu bệnh ngoại lai xâm nhiễm vào Việt Nam đã gây 

thiệt  hại cho sắn đáng kể. Chính vì thế, đã có những nghiên cứu cụ thể về sâu 

bệnh hại sắn ở nước ta.  

Các nhà khoa học đã ghi nhận được khoảng 200 loài côn trùng và nhện 

gây hại trên cây sắn. Trong số đó, có khoảng 30 loài gây hại chính ảnh hưởng 

lớn đến kinh tế bao gồm các nhóm chính như rệp sáp, nhện đỏ, bọ phấn… [5], 

[6]. Về thành phần các loài rệp sáp hại sắn, đã có nghiên cứu của Lê Thị Tuyết 

Nhung và cs. (2015) tại Tây Ninh. Kết quả nghiên cứu các mẫu rệp sáp bột họ 

Pseudococcidae thu thập trên cây sắn đã xác định có 4 loài gồm: Rệp sáp bột vằn 

(F. virgate), rệp sáp giả đu đủ (P. marginatus), rệp sáp bột hồng hại sắn (P. 

manihoti) và rệp sáp giả đuôi dài (P. jackbeardsleyi). Trong đó rệp sáp bột hồng 

hại sắn luôn luôn có độ bắt gặp cao nhất và loài Ferrisia virgate ít bắt gặp nhất. 

Kết quả nghiên cứu đã bổ sung loài P. marginatus cho khu hệ họ 

Pseudococcidae ở Việt Nam và hai loài P. marginatus và P. jackbeardsleyi được 

bổ sung cho thành phần sâu hại sắn ở Việt Nam. Nghiên cứu cũng cho thấy loài 

rệp sáp bột hồng hại sắn (P. manihoti) luôn luôn có số lượng cá thể nhiều nhất 

trong mẫu điều tra ở vụ sắn mùa mưa năm 2013 tại Tây Ninh. Số lượng cá thể 

loài rệp sáp bột hồng hại sắn chiếm 90,97 - 100% tổng số cá thể rệp sáp có trong 
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mẫu điều tra. Trong khi đó, số lượng cá thể loài rệp sáp giả đu đủ P. marginatus 

chỉ đạt 0 - 8,6% tổng số cá thể rệp sáp có trong mẫu điều tra. Chỉ tiêu này ở loài 

rệp sáp giả đuôi dài chỉ là dưới 1%. Đặc biệt loài rệp sáp bột vằn F. virgatac 

không bắt gặp trong các mẫu ở điểm điều tra cố địn [19].  

Theo Phạm Văn Lầm (2013, 2014), các nghiên cứu ở nước ta mới chỉ ghi 

nhận được 6 loài thuộc 4 họ của 3 bộ côn trùng và nhện nhỏ gây hại trên sắn. Đó 

là các loài bọ phấn thuốc lá B. tabaci, rệp sáp bột vằn F. virgata, rệp sáp bột 

hồng hại sắn (P. manihoti), bọ cánh cam Anomala sp., bọ đa lớn Lepiodiota 

signatata, nhện đỏ T. urticae [13]. Điều tra các năm 2013 - 2015 của Lê Thị 

Tuyết Nhung và cs. cũng đã ghi nhận được 10 loài sâu hại sắn, trong đó có bốn 

loài trong điều tra 2012 - 2013 là các loài P. manihoti, sâu xanh H. armigera, sâu 

khoang S. litura, nhện đỏ T. urticae còn sáu loài khác chưa bắt gặp trong đợt 

điều tra 2012 - 2103 gồm mối Coptotermes sp., bọ phấn trắng lớn A. dispersus, 

bọ phấn thuốc lá B. tabaci, rệp sáp bột vằn F. virgata, rệp sáp giả đu đủ P. 

marginatus, rệp sáp giả đuôi dài P. jackbeardsleyi [18]. Một điều tra khác về 

“Thành phần sâu hại sắn và thiên địch của chúng trên cây sắn ở Việt Nam” ở 

các tỉnh Đồng Nai, Đắk Lắk, Tây Ninh, Nghệ An, Phú Thọ, Sơn La qua 2 năm 

(2014 - 2015) đã thu thập được 12 loài chân khớp, trong đó đã định loại được 10 

loài. Chúng thuộc 6 họ của 5 bộ côn trùng và bộ ve bét (nhện nhỏ) [18]. 

Công bố của Nguyễn Văn Liêm và cs. (2017) về “Thành phần sâu hại và 

thiên địch của chúng trên cây sắn và sắn lát khô bảo quản ở Việt Nam” ở các 

tỉnh Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Đắk lắk và Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu 

được 42 loài sâu hại sắn (côn trùng và nhện nhỏ), trong đó có 37 loài đã định 

được tên khoa học thuộc 24 họ của 7 bộ côn trùng và bộ nhện nhỏ Acarina. Trên 

đồng ruộng, cây sắn bị 27 loài côn trùng gây hại, còn sắn lát khô trong bảo quản 

bị 10 loài sâu gây hại. Trong các bộ đã ghi nhận thì bộ Cánh cứng Coleoptera có 

số loài nhiều nhất (16 loài), tiếp theo là bộ Cánh thẳng Orthoptera, Cánh nửa 

Hemiptera và bộ Cánh vảy Lepidoptera (đều có 5 loài). Các bộ còn lại đều chỉ 

có từ 1 đến 4 loài đại diện [15]. So với các kết quả công bố khác, thành phần sâu 

hại ghi nhận được trong nghiên cứu của Nguyễn Văn Liêm và cs. (2017) phong 

phú hơn, theo đó đã bổ sung vào danh mục sâu hại sắn trước thu hoạch là 22 

loài. Như vậy, tổng hợp các kết quả đã công bố, đến nay đã ghi nhận được 33 

loài sâu hại trên cây sắn trước thu hoạch ở Việt Nam [15].  
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1.2.2. Tình hình nghiên cứu rệp sáp bột hồng hại sắn và khả năng gây hại 

của chúng trên cây sắn ở Việt Nam 

 Rệp sáp bột hồng hại sắn là loài mới xâm nhiễm vào Việt Nam trong vài 

năm trở lại đây nên việc nghiên cứu còn chưa nhiều. Một trong những tổ chức 

nghiên cứu rệp sáp bột hồng hại sắn đầu tiên ở Đông Nam Á và Việt Nam là 

trung tâm Nông nghiệp Nhiệt đới Quốc tế CIAT (International Centre for 

Tropical Agriculture). Với kết quả nghiên cứu ở Thái Lan, CIAT đã phối hợp với 

Cục bảo vệ thực vật đưa ra quy trình phòng trừ rệp sáp bột hồng hại sắn ở các 

tỉnh đã bị nhiễm rệp sáp tại Việt Nam. Từ đó Cục bảo vệ thực vật (BVTV) đã 

đến các Chi cục BVTV của các tỉnh để tập huấn và hướng dẫn cho nông dân các 

biện pháp phòng trừ. Mặt khác, có một số nhà khoa học của Việt Nam cũng đã 

đưa ra cảnh báo và nhận định rệp sáp bột hồng hại sắn (P. manihoti) là một sinh 

vật vật ngoại lai nguy hiểm hại cây sắn [14].  

 Rệp sáp bột hồng hại sắn xuất hiện và gây hại trên cây sắn nước ta đầu tiên 

ở Tây Ninh vào tháng 2 năm 2012. Theo Chi cục BVTV tỉnh Tây Ninh, đến 

tháng 8/2012 tỉnh Tây Ninh phải tiêu hủy 80 ha sắn do bị nhiễm rệp sáp bột hồng 

hại sắn. Đến tháng 7/2013 tỉnh Tây Ninh có diện tích bị nhiễm rệp sáp bột hồng 

hại sắn lên đến 1.142 ha, trong đó diện tích nhiễm nhẹ chiếm gần 30% [19]. 

Theo Cục BVTV, đến tháng 11/2013 đã có 10 tỉnh ghi nhận bị rệp sáp bột hồng 

hại sắn xâm nhập gây hại cho cây sắn. Đó là các tỉnh Hậu Giang, Long An, Tây 

Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Gia Lai, Quảng Trị, Nghệ An, Thanh Hóa, 

Sơn La. Trong đó tỉnh Tây Ninh bị hại nặng nhất với diện tích bị nhiễm  là 1.149 

ha [4]. Tính đến năm 2015 đã có 13 tỉnh trồng sắn phát hiện ra loại rệp hại này 

và tỉnh mới nhất là Phú Yên [21]. 

Trong công bố kết quả nghiên cứu bước đầu về rệp sáp bột hồng hại sắn (P. 

manihoti) tại Việt Nam, nhóm tác giả đã điều tra về tình hình gây hại sắn của rệp 

sáp bột hồng hại sắn và đã có đề nghị nhà nước cung cấp kinh phí để nghiên cứu 

chuyên sâu về đặc điểm sinh học, sinh thái, quy luật phát sinh và gây hại của loài 

này. Đặc điểm gây hại của loài rệp này là tấn công vào điểm sinh trưởng của cây 

sắn, gây hiện tượng chùn ngọn, cây lùn. Trên lá, rệp bám ở mặt sau lá, gây hại làm 

các lá sắn bị xoăn, biến vàng. Khi bị nhiễm với mật độ cao, toàn bộ lá cây bị 

rụng, cây chết và làm năng suất củ giảm tới 80%. Cũng theo nghiên cứu này, năm 
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2012 chỉ có Tây Ninh là bị nhiễm rệp sáp bột hồng hại sắn với diện tích 169 ha. 

Đến năm 2013, có 10 tỉnh nhiễm rệp sáp bột hồng hại sắn với tổng diện tích hơn 

1.350 ha. Trong đó, các tỉnh Đồng Nai, Gia Lai, Sơn La chỉ ghi nhận sự hiện diện 

của rệp sáp bột hồng hại sắn ở mức độ thấp, chưa thống kê diện tích. Diện tích bị 

nhiễm rệp sáp bột hồng hại sắn tập trung ở Tây Ninh với 1.149 ha, Quảng Trị với 

131,237 ha và Bà Rịa - Vũng Tàu với 37 ha [11]. 

Tại tỉnh Quảng Trị, những năm gần đây nhờ có các nhà máy chế biến tinh 

bột sắn trên địa bàn tỉnh nên việc tiêu thụ sản phẩm sắn khá thuận lợi. Do đó 

diện tích sắn ở Quảng Trị luôn ổn định và không ngừng tăng lên. Đến năm 2016 

sản lượng đạt hơn 218 nghìn tấn, cao nhất trong tất cả các năm [23]. Sau 16 năm 

năng suất tăng gần gấp đôi, sở dĩ như vậy là do những năm trước đây bà con 

nông dân thường dùng giống sắn địa phương, hoặc giống có năng suất thấp, 

những năm gần đây trồng các giống sắn mới năng suất cao, đặc biệt là giống 

KM94. Tuy nhiên, do trồng sắn liên tục trên một chân đất, mức đầu tư thâm canh 

thấp, thậm chí trồng chay. Vì vậy, năng suất sắn trên địa bàn không những đang 

có dấu hiệu giảm dần mà sâu bệnh đang có chiều hướng gia tăng [22]. Tại đây, 

rệp sáp bột hồng hại sắn được phát hiện đầu tiên ở huyện Cam Lộ vào năm 2013. 

Đến năm 2014, phát hiện ở một số xã của huyện Vĩnh Linh với diện tích bị 

nhiễm là 51 héc ta (xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Thủy, Vĩnh Tân), tỷ lệ hại trung bình từ 

18 - 22%, nơi cao 50 - 60%. Vì vậy đã có các văn bản chỉ đạo phòng trừ rệp sáp 

của UBND các huyện cũng như của tỉnh. Đến năm 2016, đã có hơn 50 ha trên 

toàn tỉnh bị nhiễm rệp, với tỷ lệ phổ biến 1 - 2%, nơi cao 10% [22].  

Như vậy, có thể thấy, thiệt hại mà rệp sáp gây ra là rất lớn nếu như không 

được kiểm soát. Ở nước ta, trừ tỉnh Tây Ninh đã bị thiệt hại năm 2012 thì những 

thiệt hại do rệp sáp bột hồng hại sắn gây ra là chưa đáng kể. Một mặt, chúng ta 

đã làm tốt công tác kiểm dịch và phòng trừ loại rệp này. Mặt khác chúng ta đã có 

sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp các ngành, các nhà khoa học và người dân nên 

dịch này cơ bản đã được kiểm soát. Tuy nhiên, trong công tác bảo vệ thực vật 

chúng ta không thể chủ quan vì dịch hại có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Vì vậy 

cần có những nghiên cứu đầy đủ hơn về rệp sáp bột hồng hại sắn trong điều kiện 

của nước ta. Từ đó, có thể đưa ra dự tính dự báo về xu hướng phát sinh, phát 
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triển của sâu hại này, làm cơ sở khoa học cho việc phòng trừ chúng một cách 

hiệu quả nhất. 

1.2.3. Tình hình phòng trừ rệp Phenacoccus manihoti và sử dụng ong ký 

sinh Anagyrus lopezi khống chế rệp ở Việt Nam  

Tại Việt Nam, rệp sáp bột hồng hại sắn (P. manihoti) lần đầu tiên được phát 

hiện vào tháng 2 năm 2012 ở Tây Ninh với diện tích nhiễm là 75 ha, đến năm 2013 

đã xuất hiện tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Sơn La, Kon Tum, Gia 

Lai… Tại Tây Ninh đã công dịch rệp sáp bột hồng hại sắn với diện tích nhiễm lên 

đến 700 ha [26]. Tại Phú Yên, tháng 9/2014, Chi cục BVTV tỉnh đã phát hiện rệp 

sáp bột hồng hại sắn gây hại tại xã An Hải và An Hòa thuộc huyện Tuy An với diện 

tích bị hại khoảng 15 ha, bị hại nặng khoảng 03 ha, giống sắn bị nhiễm là KM94. 

Đến tháng 8/2015, rệp sáp bột hồng hại sắn phát sinh gây hại với diện tích 285,3 ha 

tại nhiều huyện với tỷ lệ hại từ 0,1 - 90%. Trước tình hình đó, Chi cục BVTV tỉnh 

Phú Yên đã tiến hành điều tra rệp sáp bột hồng hại sắn trên phạm vi toàn tỉnh, 

khoanh vùng nơi có ổ dịch, hướng dẫn nông dân tiêu hủy, phòng trừ để ngăn chặn 

lây lan sang các vùng khác và vụ sản xuất sau [21]. Đã có nhiều văn bản chỉ đạo của 

cục BVTV và các chi cục của các tỉnh nhằm tăng cường các biện pháp giám sát, 

ngăn chặn lây lan rệp sáp bột hồng hại sắn. Thường xuyên điều tra các khu vực 

trồng sắn để phát hiện kịp thời và theo dõi diễn biến của rệp sáp bột hồng hại sắn 

trên các ruộng sắn. Khoanh vùng diện tích sắn bị nhiễm rệp sáp bột hồng hại sắn và 

chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống phù hợp. Đối với những vùng rệp sáp 

bột hồng hại sắn mới xâm nhập vào địa phương, áp dụng biện pháp tiêu hủy, việc 

tiêu hủy thực hiện theo văn bản hướng dẫn tiêu hủy [2]. Như vậy, từ khi phát hiện 

rệp sáp bột hồng hại sắn xâm nhiễm vào Việt Nam, các cơ quan ban ngành liên 

quan đã chỉ đạo và trực tiếp tham gia vào quá trình kiểm dịch loại sâu hại này. 

Để phòng trừ rệp sáp bột hồng hại sắn, cần có nhiều biện pháp tổng hợp, 

trong đó có biện pháp canh tác. Khi làm đất trồng sắn cần phải tiêu hủy triệt để tàn 

dư cây sắn, cây ký chủ phụ của rệp sáp bột hồng hại sắn. Chọn hom giống không 

bị nhiễm rệp sáp bột hồng hại sắn để trồng, phải xử lý hom giống trước khi trồng. 

Nếu cây đã bị nhiễm, không dùng để làm giống mà phải thu gom, áp dụng các 

biện pháp (đốt, phun thuốc bảo vệ thực vật) cho toàn bộ diện tích nhiễm và lân 

cận. Chăm sóc tốt để cây sắn sinh trưởng phát triển nhanh, tăng sức chống chịu 
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dịch hại. Trồng sắn với mật độ hợp lý, bón phân đầy đủ, cân đối để cây sắn sinh 

trưởng phát triển khỏe mạnh tăng khả năng chống chịu rệp [4], [10].  

Biện pháp hóa học là sử dụng thuốc hóa học với nồng độ và liều lượng 

thích hợp để ngăn chặn, tiêu diệt rệp không cho lây lan và bùng phát thành dịch. 

Tuy nhiên, biện pháp này chỉ nên sử dụng khi cần thiết vì nó gây ô nhiễm môi 

trường cũng như ảnh hưởng đến thiên địch. Các khuyến cáo cho rằng, trước khi 

trồng phải xử lý hom giống bằng cách ngâm trong dung dịch nước thuốc 30 

phút. Sử dụng các thuốc trừ sâu có hoạt chất Thiamethoxam hoặc Dinotefuran 

[4]. Nếu phát hiện rệp sáp bột hồng hại sắn trên đồng ruộng với mật độ cao và 

điều kiện thời tiết thuận lợi cho chúng phát triển, mật số thiên địch trên đồng 

ruộng thấp thì phải tổ chức phun thuốc hóa học trừ rệp sáp bột hồng hại sắn 

ngay. Khuyến cáo khi phun phải theo nguyên tắc 4 đúng và đảm bảo thời gian 

cách ly theo khuyến cáo trên bao bì. Phun toàn bộ diện tích sắn bị nhiễm và diện 

tích liền kề bao quanh trong phạm vi tối thiểu 30 m [4]. Có thể sử dụng các loại 

thuốc có các hoạt chất Thiamethoxam hàm lượng 350g/l, dạng thành phẩm SC; 

Imidacloprid hàm lượng 25%w/w; Nitenpyram hàm lượng 50% w/w; 

Dinotefuran hàm lượng 20% w/w, dạng thành phẩm WP. Sử dụng theo nồng độ 

khuyến cáo với lượng dung dịch nước thuốc đã pha là 600 lít/ha [10]. 

Về các biện pháp kiểm soát sinh học đối với rệp P. manihoti ở Việt Nam còn 

ít được nghiên cứu. Các công bố mới chỉ dừng ở việc sử dụng ong ký sinh nhập nội 

để nhân nuôi tại tỉnh Tây Ninh, nơi đầu tiên ở Việt Nam công bố dịch rệp sáp bột 

hồng hại sắn vào cuối tháng 5 năm 2013. Với sự giúp đỡ của chuyên gia từ CIAT 

và Thái Lan, phương pháp nhân nuôi và thả phóng thích ong ký sinh đã được tiến 

hành ở đây. Để có nguồn ong ký sinh phóng thích ra ngoài ruộng, trước hết phải thu 

thập nguồn ong ngoài đồng ruộng đưa về phòng, nhà lưới nhân nuôi với thức ăn là 

mật ong pha loãng 5 - 10% và rệp sáp bột hồng hại sắn, rệp được nuôi trên hom sắn 

và quả bí đỏ [4]. Khi ong phát triển với số lượng quần thể lớn tiến hành thu thập 

ong vào chai nhựa với tỷ lệ 1 con đực, 1 con cái và phóng thích ra đồng ruộng. Căn 

cứ vào mức độ ruộng sắn bị nhiễm rệp sáp bột hồng hại sắn nặng hay nhẹ để thả 

ong. Nếu diện tích sắn bị nhiễm nhẹ thì thả 300 - 600 cặp ong/ha, bị nhiễm nặng thả 

1.200 - 3.000 cặp ong/ha. Sau thả ong 9-10 ngày sẽ tìm thấy xác của rệp sáp bột 

hồng hại sắn có màu xám và có lỗ đục trên lưng rệp để ong vũ hóa chui ra [12].  
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Năm 2008, P. manihoti đã được ghi nhận ở Đông Thái Lan và những năm 

sau đó từ đó lan sang Lào, Cam-pu-chia, Việt Nam, Malaysia và Indonesia. 

Cùng thời gian này, Wyckhuys và cs. đã đưa ong ký sinh A. lopezi đến Đông 

Nam Á để kiểm soát loài rệp sáp này. Theo đó, ong ký sinh A. lopezi cũng đã 

được đưa đến Việt Nam để thử nghiệm. Các thử nghiệm đã ghi lại những biến 

động theo thời gian về mức độ ký sinh rệp của ong trong các ruộng trồng sắn ở 

miền Nam Việt Nam. Kết quả, ong ký sinh A. lopezi đạt mức ký sinh 29,9% 

trong các ruộng sắn quy mô lớn, trong khi mức độ ký sinh trong các đồn điền sắn 

lớn lên đến 59,4%. Mức độ ký sinh là cao nhất trong mùa khô, khi mật độ quần 

thể P. manihot đạt cao nhất. Báo cáo này về mức độ ký sinh của ong A. lopezi 

trong một loạt các hệ thống canh tác sắn có ý nghĩa trong việc quản lý rệp sáp 

bột hồng hại sắn một cách bền vững [86]. 

Chi cục BVTV tỉnh Tây Ninh cho biết, sử dụng ong ký sinh A. lopezi kiểm 

soát rệp bột hồng hại sắn an toàn, hiệu quả và không gây ô nhiễm môi trường. Kết 

quả đã đối chiếu sự biến động về số lượng rệp sáp bột hồng hại sắn, tỷ lệ ký sinh 

của ong ký sinh A. lopezi trong các vùng trồng sắn lớn và nhỏ ở Tây Ninh. Qua hai 

năm 2014 - 2015 nghiên cứu cho thấy có 24,8 ± 17,7% cây sắn bị nhiễm rệp P. 

manihoti và trung bình có 5,6 ± 5,3 rệp trên một ngọn sắn. Mức độ ký sinh của ong 

đối với rệp đạt 49,9 - 52,1%. Nghiên cứu cũng chỉ ra ong ký sinh A. lopezi đã biểu 

hiện sự đáp ứng phụ thuộc mạnh mẽ với mật độ của rệp P. manihoti vào đầu mùa. 

Đánh giá toàn diện về việc thành lập loài A. lopezi, tỷ lệ ký ký sinh đối với ký chủ 

từ nhiều vùng trồng sắn là quan trọng ở Đông Nam Á. Nghiên cứu nhấn mạnh kiểm 

soát sinh học để loại bỏ sâu bệnh hại sắn có tầm quan trọng toàn cầu, đặc biệt là 

trong phạm vi sâu hại mới xâm nhập. Đồng thời, việc kiểm soát sinh học giảm bớt 

chi phí phòng trừ sâu bệnh hại, thân thiện với môi trường và bền vững ở các nước 

nhiệt đới đang phát triển [87]. 

Như vậy, đã có một số nghiên cứu về việc sử dụng ong ký sinh để phòng 

trừ rệp sáp bột hồng hại sắn. Tuy nhiên, ở nước ta các nghiên cứu này mới chỉ là 

bước đầu. Việc cần thiết là phải biết được đầy đủ về các đặc điểm sinh học của 

ong ký sinh để đánh giá khả năng khống chế rệp sáp bột hồng hại sắn của chúng. 

Từ đó làm cơ sở xây dựng và hoàn thiện quy trình nhân nuôi ong thích hợp để 

phòng trừ rệp sáp bột hồng hại sắn.  
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Chương 2. ĐỐI TƯỢNG, VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

2.1. Đối tượng, thời gian, địa điểm nghiên cứu 

2.1.1. Đối tượng nghiên cứu:  

 - Các loài côn trùng và nhện hại sắn ở tỉnh Quảng Trị; 

- Rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus manihoti Matile-Ferrero, 1977); 

- Ong ký sinh Anagyrus lopezi (De Santis, 1964). 

2.1.2. Địa điểm nghiên cứu: 

- Nghiên cứu ngoài thực địa: một số huyện trồng sắn ở tỉnh Quảng Trị 

gồm Hải Lăng, Cam Lộ, Gio Linh, Vĩnh Linh, Hướng Hóa; 

- Định loại và lưu trữ mẫu vật tại phòng thí nghiệm Côn trùng học, trường 

Đại học Nông Lâm, Đại học Huế; 

- Địa điểm tiến hành thí nghiệm: Nhà lưới, phòng thí nghiệm Côn trùng 

học của khoa Nông học, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế. 

2.1.3. Thời gian nghiên cứu: Từ năm 2015 đến năm 2018. 

2.2. Vật liệu nghiên cứu 

2.1.1. Dụng cụ thí nghiệm: 

Chậu nhựa 

Phân bón  

Bình tưới nước 

Giá đỡ 

Hộp clipcage 

Chổi lông 

Sáp dính 

Các lồng nuôi quần thể rệp  

Các hộp nhựa nuôi cá thể rệp  

Kéo, băng dính, giấy thấm 

Các đĩa petry  

Cân điện tử 4 số  

Thước kẹp pame 

Máy ảnh kỹ thuật số 

Kính lúp cầm tay  

Kính lúp soi nổi 

Sổ nhật ký và ghi chép 

Máy điều hòa Sony 

Các ống nghiệm nuôi ong 

Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm 

Tủ Incurbator Sony MIR - 253 

2.1.2. Trồng sắn làm vật liệu nghiên cứu: 

* Các giống sắn: KM94, KM981, KM444, KM419, HL23. Các giống sắn 

này được lấy từ Trung tâm Tứ Hạ, thuộc Viện Nghiên cứu phát triển, Trường 

Đại học Nông Lâm, Đại học Huế. Trong đó, giống sắn KM981, KM444, KM419 

là các giống sắn triễn vọng của bộ giống sắn khảo nghiệm quốc gia và giống đã 

được trồng phổ biến là KM94 và HL23 [2]. 
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* Chuẩn bị đất và chậu: Tiến hành trộn đất với phân bón lót hữu cơ vi 

sinh rồi cho đất vào 100 chậu (kích thước 20 x 30 cm). Khối lượng đất của mỗi 

chậu khoảng từ 9 - 10 kg, sau đó đặt chậu vào nhà lưới, xung quanh có màn lưới 

che để hạn chế sự xâm nhập của các đối tượng sinh vật gây hại cho sắn. 

* Chuẩn bị hom sắn, trồng và chăm sóc sắn: Hom sắn được lấy ở những 

cây đạt tiêu chuẩn, sạch sâu bệnh và cắt thành từng đoạn dài từ 15 - 25 cm (có 

khoảng 5 - 7 mắt còn nguyên), xử lý hom giống bằng cách ngâm trong nước với 

thời gian 10 phút. Tiến hành trồng 100 chậu cho một lần thí nghiệm. Sau khi 

trồng tiến hành chăm sóc và tưới nước cho cây sắn, đảm bảo cho cây sinh trưởng 

và phát triển tốt. Sau khi sắn mọc mầm thì tiến hành bón phân đợt 1 cho sắn với 

mức phân là 5 kg NPK bón đều cho 100 chậu. Khi sắn được 12 tuần tuổi tiến 

hành bón phân đợt 2 với lượng tương tự. Tiến hành tưới nước và theo dõi sinh 

trưởng, phát triển của cây sắn hàng ngày. 

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

2.3.1. Phương pháp hồi cứu thu thập 

- Thu thập các tài liệu có liên quan: về số liệu thống kê về tình hình sản 

xuất, diện tích, năng suất và sản lượng các vùng trồng sắn trên thế giới, ở Việt 

Nam và tỉnh Quảng Trị. 

- Thu thập các tài liệu tham khảo: Tài liệu đã nghiên cứu về thành phần 

côn trùng và nhện hại sắn, rệp sáp bột hồng hại sắn (P. manihoti) và ong ký sinh 

A. lopezi trước đây trên thế giới và ở Việt Nam, phân tích tổng hợp để biết được 

mức độ nghiên cứu và so sánh kết quả nghiên cứu của đề tài. 

2.3.2. Phương pháp nghiên cứu tần suất bắt gặp, mật độ rệp sáp bột hồng 

hại sắn và thành phần các loài chân khớp hại sắn khác ở tỉnh Quảng Trị 

2.3.2.1. Điều tra thành phần và mật độ các loài chân khớp hại sắn 

- Tiến hành điều tra, thu thập mẫu chân khớp tại các đồng ruộng trồng sắn 

của tỉnh Quảng Trị theo phương pháp điều tra cơ bản của Viện Bảo vệ thực vật 

(2000) [27] và quy trình lấy mẫu để giám sát sâu bệnh hại sắn theo tài liệu của 

Wyckhuys (2014) [26], Ngô Đắc Chứng & Nguyễn Quảng Trường (2015) [3]. 

http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/nhakhoahoc/chitiet/92
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Việc điều tra thành phần các loài chân khớp trên cây sắn được tiến hành tại một số 

vùng trồng sắn tập trung của các huyện Hải Lăng, Cam Lộ, Gio Linh, Vĩnh Linh, 

Hướng Hóa. Tại mỗi vùng điều tra, chọn 5 ruộng điều tra đại diện cho các yếu tố 

canh tác của cây sắn. Mỗi ruộng điều tra, chọn 10 điểm ngẫu nhiên theo hai đường 

chéo góc. Ở mỗi điểm quan sát bằng mắt thường toàn bộ các bộ phận của 3 cây sắn. 

Thu thập tất cả các loài chân khớp bắt gặp trên cây sắn khi điều tra và đem về 

phòng thí nghiệm để định loại và tính các chỉ tiêu khác. Những cá thể chân khớp 

thu được ở pha phát triển trước trưởng thành được nuôi cho đến khi xuất hiện 

trưởng thành ở trong phòng thí nghiệm để lấy mẫu xác định tên khoa học. 

- Thời gian điều tra: trung bình 30 ngày một lần và kết hợp các lần bổ 

sung (nếu cần) từ tháng 02/2016 đến tháng 10/2016 (từ sau khi trồng đến khi thu 

hoạch sắn). Thời điểm điều tra trong ngày từ 8 giờ đến 10 giờ. 

- Mẫu vật được tiến hành giám định trực tiếp bằng hình thái bên ngoài (sử 

dụng kính lúp, kính lúp soi nổi có độ phóng đại từ 10 - 50 lần). Định loại theo 

mô tả và các khóa phân loại của Williams (1977) [140]; Wyckhuys (2014) [26]; 

Passa et al. (2012) [117]. Dựa vào các kết quả giám định, thống kê số lượng từng 

loài thu được. 

2.3.2.2. Tính tần suất bắt gặp, mật độ và tỷ lệ thành phần các loài chân khớp 

hại sắn [27] 

* Tính tần suất bắt gặp (%) để đánh giá mức độ phổ biến của từng loài 

chân khớp hại sắn theo các điểm điều tra: 

Tần suất bắt gặp (%) = 
Số lần bắt gặp 

x 100  
Tổng số lần điều tra 

* Mật độ của các loài rệp sáp bột được tính theo công thức: 

Mật độ rệp sáp = 
Số lượng rệp sáp  

(con/ngọn sắn) 
Đơn vị lấy mẫu 

* Tỷ lệ thành phần loài được tính theo công thức 

Tỷ lệ thành phần loài (%) = 
Tổng số loài của các Họ   

x  100 
Tổng số các loài thu được 
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2.3.3. Phương pháp nhân nuôi rệp và ong 

2.3.3.1. Nhân nuôi rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus manihoti) 

 Thu thập rệp sáp bột hồng hại sắn trên các ruộng sắn ở huyện Hải Lăng, 

tỉnh Quảng Trị bằng cách dùng kéo cắt lá, thân, ngọn sắn có rệp đem về phòng 

thí nghiệm để tạo nguồn rệp thí nghiệm. Nhân nuôi quần thể rệp bằng giống sắn 

KM94 (là giống sắn bị rệp gây hại rất phổ biến trong sản xuất hiện nay). Giâm 

hom sắn vào chậu nhựa (15 cm x 20 cm x 20 cm). Sau khi cây sắn mọc được 4 - 

5 tuần thì cho chậu có cây sắn vào trong lồng nuôi sâu (60 cm x 160 cm x 180 

cm). Sau đó lây nhiễm rệp lên cây trong lồng để nhân nuôi quần thể rệp làm thí 

nghiệm. Lồng nuôi rệp được đặt trong phòng thí nghiệm với điều kiện nhiệt độ 

25 - 30°C, độ ẩm 70 - 80%, chế độ chiếu sáng 12 giờ sáng: 12 giờ tối. Đảm bảo 

cây sắn được tưới đủ ẩm để sinh trưởng phát triển bình thường. Khi cây sắn 

chuẩn bị héo do rệp gây hại, tiến hành thay cây sắn mới để cung cấp thức ăn cho 

rệp. Sử dụng rệp sau nuôi 4 - 5 thế hệ làm thí nghiệm. 

2.3.3.2. Nhân nuôi ong ký sinh Anagyrus lopezi 

Việc nhân nuôi ong được tiến hành trong tủ định ôn ở nhiệt độ 25 - 30oC, 

thời gian chiếu sáng 12 giờ sáng: 12 giờ tối. Cho rệp sáp (tuổi 3, rệp trưởng 

thành) vào hộp thí nghiệm có thể tích 0,5 lít có lỗ thông khí kích thước 1 x 2 cm, 

bịt vải mịn. Mỗi hộp có 2 lỗ thông khí hai bên phần thân hộp. Trong hộp có ngọn 

sắn dài 10 cm, và giấy thấm tẩm mật ong (50%). Sau đó, cho ong ký sinh vào và 

đậy nắp hộp kín.- Ong ký sinh tiếp xúc với rệp sáp cho đến khi toàn bộ ong chết 

hết. Trong quá trình cho ký sinh, khi quan sát thấy rệp bị ký sinh chết hóa màu 

nâu đen thì tách riêng ra cho vào hộp thí nghiệm có thể tích 0,5 lít có lỗ thông 

khí 1 x 2 cm. Sau một thời gian ong sẽ vũ hóa. Quy trình nhân nuôi được lặp lại 

để nhân số lượng quần thể ong làm thí nghiệm. 

2.3.4. Phương pháp nghiên cứu đặc điểm sinh học của rệp sáp bột hồng hại sắn 

(Phenacoccus manihoti) 

2.3.4.1. Nghiên cứu kích thước và khối lượng 

 Sử dụng giống sắn KM94 để tiến hành thí nghiệm. Rệp được nuôi ở trong các 

hộp nhựa (10 x 8 x 5 cm), có lưới thông khí (1 x 2 cm) với 3 điều kiện khác nhau 

gồm nuôi trên ngọn sắn trong phòng thí nghiệm, nuôi trên ngọn sắn trong tủ định ôn 
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và nuôi trên cây sắn trong phòng thí nghiệm. Đối với nuôi trên ngọn sắn trong tủ 

định ôn và trong phòng thí nghiệm: Cho 10 rệp non mới nở vào 10 ngọn lá sắn đã 

được rửa sạch và để khô ráo (mỗi rệp vào một ngọn). Sau đó cho cả rệp và ngọn sắn 

vào trong các hộp nhựa. Tiến hành thay ngọn sắn tươi khi ngọn sắn héo. Đối với 

nuôi trên cây sắn trong điều kiện phòng thí nghiệm: Trồng sắn và lựa chọn 10 cây 

sắn mọc mầm khỏe mạnh. Khi cây sắn được 6 tuần tuổi thì sử dụng làm thí nghiệm. 

Tiến hành lấy ổ trứng từ các lồng nuôi quần thể rệp lây nhiễm vào lá thứ 3. Sau khi 

rệp non tuổi 1 nở, tiến hành đếm và chỉ để lại 10 rệp tuổi 1 trên một lá. Chuẩn bị 10 

hộp nhựa, sau đó gắn lá thứ 3 đã có rệp non vào hộp và đậy nắp hộp lại. Hàng ngày 

theo dõi, quan sát, mô tả, đo đếm kích thước từng pha của rệp trong mỗi điều kiện 

nuôi. Thí nghiệm được tiến hành 3 lần, tổng số rệp theo dõi là 30 rệp non/điều kiện 

nuôi. Tính toán các chỉ tiêu theo phương pháp của Nwanze (1978) [113]:  

- Pha trứng: đo chiều dài và chiều rộng; pha sâu non (tuổi 1, tuổi 2 và tuổi 

3) và pha trưởng thành: đo chiều dài và phần rộng nhất của cơ thể. 

- Pha trưởng thành cân khối lượng cơ thể. 

2.3.4.2. Nghiên cứu đặc điểm sinh học của rệp sáp bột hồng hại sắn 

(Phenacoccus manihoti) ở các điều kiện nhiệt độ khác nhau  

2.3.4.2.1. Phương pháp theo dõi thời gian phát dục và tỷ lệ sống sót của rệp sáp 

bột hồng hại sắn ở các điều kiện nhiệt độ khác nhau 

 Phương pháp theo dõi thời gian phát dục của rệp sáp bột hồng hại sắn ở các 

điều kiện nhiệt độ khác nhau được áp dụng dựa vào tài liệu nghiên cứu của Trần 

Đăng Hòa & Nguyễn Thị Giang (2014) [7], Barilli (2014) [35]. Sử dụng giống sắn 

KM94 làm vật liệu nghiên cứu. Sử dụng hộp nhựa (10 x 8 x 5 cm), có lưới thông khí 

(1 x 2 cm) để làm thí nghiệm. Tiến hành nhiễm ổ trứng mới đẻ lên 1 ngọn sắn, đặt 

ngọn sắn đã lây nhiễm vào trong hộp nhựa. Theo dõi trứng nở để xác định thời gian 

pha trứng. Cho 10 rệp non mới nở vào 10 ngọn lá sắn đã được rửa sạch và để khô 

ráo (mỗi rệp vào một ngọn). Sau đó cho cả rệp và ngọn lá sắn vào trong các mỗi hộp 

gồm 1 rệp và 1 ngọn sắn. Tiến hành thay ngọn sắn tươi khi ngọn sắn héo. Hằng ngày 

theo dõi thời gian phát dục, tỷ lệ sống sót của rệp qua các tuổi. Thí nghiệm tiến hành 

trong tủ định ôn ở các điều kiện nhiệt độ là 15; 17,5; 20; 22,5; 25; 27,5; 30; 32,5 và 
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35°C, thời gian chiếu sáng: 12 giờ sáng, 12 giờ tối, ẩm độ 65 - 85%. Thí nghiệm 

được tiến hành 3 lần, tổng số rệp theo dõi là 30 rệp non/mức nhiệt độ. 

 Chỉ tiêu theo dõi: 

+ Thời gian phát dục của rệp qua các tuổi: từ khi rệp lột xác lần đầu đến khi 

lột xác lần tiếp theo. 

+ Vòng đời của rệp: từ khi trứng được sinh ra, vũ hóa thành rệp non và đến 

khi rệp trưởng thành đẻ quả trứng đầu tiên. 

+ Tỷ lệ sống sót của rệp qua các tuổi: phần trăm rệp các tuổi sống sót trên 

tổng số rệp ban đầu. 

+ Tính nhiệt độ khởi điểm phát dục (To); tổng tích ôn hữu hiệu (DD) và hệ 

số hồi quy tuyến tính (R2): Ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ phát triển của các 

giai đoạn khác nhau (trứng, rệp non tuổi 1, rệp non tuổi 2, rệp non tuổi 3, từ 

trứng đến trưởng thành và vòng đời của rệp) được phân tích hồi quy tuyến tính 

bằng cách sử dụng phương trình y = ax + b, trong đó y là tốc độ phát triển 

(1/thời gian phát triển), x là nhiệt độ, a và b là các thông số hồi quy thu được từ 

phân tích hồi quy tuyến tính. Khởi điểm phát dục (To) và hằng số tổng tích ôn 

hữu hiệu (DD) được tính bằng cách sử dụng các tham số: To = - b/a và DD = 1/a 

[48]. Tính toán các hằng số và tham số dựa trên dữ liệu thu được trong khoảng 

nhiệt độ 15 - 32,5oC. 

2.3.4.2.2. Phương pháp theo dõi khả năng sinh sản của rệp ở các nhiệt độ khác nhau 

 Chuẩn bị ngọn lá sắn dài 6 - 7 cm và dùng giấy thấm ướt quấn quanh phần 

phía dưới của ngọn sắn để giữ ẩm. Thả một rệp vừa hóa trưởng thành và ngọn lá 

sắn vào hộp thí nghiệm (10 x 8 x 5 cm) có lưới thông khí (1 x 2 cm). Bổ sung 

thêm ngọn sắn tươi làm thức ăn nếu ngọn sắn héo. Tiến hành theo dõi hằng ngày 

cho đến khi rệp đẻ trứng lần đầu tiên. Khi rệp đẻ trứng, dùng chổi lông quét nhẹ 

lớp trứng của rệp, tách riêng ổ trứng khỏi rệp và đưa vào kính lúp soi nổi để đếm 

số lượng trứng ở mỗi ổ trứng. Tiến hành theo dõi hằng ngày đến khi rệp trưởng 

thành chết [7], [35]. Theo dõi thời gian tiền đẻ trứng, thời gian đẻ trứng, tỷ lệ đẻ 

trứng, khả năng đẻ trứng và thời gian hậu đẻ trứng; số trứng đẻ qua từng ngày và 

thời gian sống, tỷ lệ sống của rệp trưởng thành. Thí nghiệm tiến hành trong tủ 
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định ôn ở các điều kiện nhiệt độ 20; 22,5; 25; 27,5; 30; 32,5 và 35°C. Thời gian 

chiếu sáng: 12 giờ sáng, 12 giờ tối, ẩm độ 65 - 85%. Thí nghiệm được tiến hành 

3 lần, tổng số rệp trưởng thành theo dõi là 30 rệp/mức nhiệt độ. 

 Chỉ tiêu theo dõi: 

+  Khả năng đẻ trứng trung bình của một con cái (trứng/con cái): 

Trứng/con cái  = 
Tổng số trứng đẻ (quả) 

(quả/con)    
Tổng số con cái (con) 

+ Số trứng đẻ trung bình một ngày của một con cái ngày (số trứng/ngày) 

Số trứng/ngày  = 
Tổng số trứng đẻ (quả) 

(quả/con/ngày)    
Tổng thời gian đẻ (ngày) 

+ Thời gian tiền đẻ trứng: từ khi rệp lột xác để trưởng thành đến khi rệp bắt 

đầu đẻ trứng lần đầu tiên. 

+ Thời gian đẻ trứng: Từ khi trứng được đẻ ngày đầu tiên cho đến khi kết 

thúc đẻ trứng. 

+ Nhịp điệu đẻ trứng: Số lượng trứng đẻ/ngày/1 con cái. 

+ Tỷ lệ phát triển quần thể rệp: Ghi nhận thời gian rệp trưởng thành sống theo 

các ngày từ khi trưởng thành đẻ trứng đến chết và xác định số rệp non tuổi 1 được 

sinh ra theo từng ngày để xác định tỷ lệ phát triển quần thể rệp ở các nhiệt độ 20; 

22,5; 25; 27,5; 30; 32,5 và 35°C. Tính tỷ lệ sinh sản (R0), thời gian trung bình của 

một thế hệ (T) và tỷ lệ tăng tự nhiên (rm) theo công thức Birch (1948) [44]: 

R0 = ∑ lxmx;     T=∑ xlxmx/∑ lxmx;     ∑(exp(-rmx)lxmx) = 1 

Trong đó, x là ngày sau vũ hóa của trưởng thành cái, lx là tỷ lệ con cái sống 

đến ngày x, mx là số lượng trưởng thành cái từ một trưởng thành cái ban đầu. So 

sánh tỷ lệ phát triển quần thể ở các điều kiện nhiệt độ khác nhau. 

2.3.4.3. Phương pháp nghiên cứu đặc điểm sinh học của rệp sáp bột hồng hại 

sắn (Phenacoccus manihoti) ở các điều kiện thức ăn khác nhau 

2.3.4.3.1. Phương pháp nghiên cứu thời gian phát dục, tỷ lệ sống sót của rệp sáp 

bột hồng hại sắn trên các giống sắn khác nhau 

 Cây sắn của các giống sắn dùng làm thức ăn thí nghiệm được chuẩn bị 

tương tự như cây sắn nuôi quần thể rệp ban đầu. Số lượng cây của mỗi giống sắn 

được chuẩn bị liên tục để đảm bảo đủ làm thức ăn nuôi rệp trong suốt quá trình 
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thí nghiệm. Khi cây có chồi dài trên 6 cm thì sử dụng làm thí nghiệm. Mỗi giống 

sắn KM94, KM419, KM981, KM444, HL23 chuẩn bị 10 ngọn dài khoảng 6 - 7 

cm, rửa sạch và để khô ráo. Sử dụng hộp nhựa (10 x 8 x 5 cm), có lưới thông khí 

(1 x 2 cm) để làm thí nghiệm. Tiến hành nhiễm ổ trứng mới đẻ lên 1 ngọn sắn, 

đặt ngọn sắn đã lây nhiễm vào trong hộp nhựa. Theo dõi trứng nở để xác định 

thời gian pha trứng. Cho 10 rệp non mới nở vào 10 ngọn sắn, mỗi rệp vào một 

ngọn. Sau đó cho cả rệp và ngọn sắn vào trong các hộp nhựa. Tiến hành thay 

ngọn sắn tươi khi ngọn sắn héo. Hằng ngày theo dõi thời gian phát dục, tỷ lệ 

sống sót của rệp qua các tuổi [7], [35]. Thí nghiệm được tiến hành 3 lần, tổng số 

rệp theo dõi là 30 rệp non/giống sắn. 

2.3.4.3.2. Phương pháp nghiên cứu khả năng sinh sản của rệp sáp bột hồng hại 

sắn trên các giống sắn khác nhau 

Mỗi giống chuẩn bị 10 ngọn sắn dài khoảng 6 - 7 cm và dùng giấy thấm ướt 

quấn quanh phần phía dưới của ngọn sắn để giữ ẩm. Thả một rệp vừa hóa trưởng 

thành và 1 ngọn sắn vào hộp thí nghiệm (10 x 8 x 5 cm) có lưới thông khí (1 x 2 

cm). Bổ sung thêm ngọn sắn tươi làm thức ăn nếu ngọn sắn héo. Tiến hành theo 

dõi hằng ngày cho đến khi rệp đẻ trứng lần đầu tiên. Khi rệp đẻ trứng, dùng chổi 

lông quét nhẹ lớp trứng của rệp, tách riêng ổ trứng khỏi rệp và đưa vào kính lúp 

soi nổi để đếm số lượng trứng ở mỗi ổ trứng. Tiến hành theo dõi hằng ngày đến 

khi rệp trưởng thành chết. Theo dõi thời gian tiền đẻ trứng, thời gian đẻ trứng, tỷ 

lệ đẻ trứng, khả năng đẻ trứng và thời gian hậu đẻ trứng; số trứng đẻ qua từng 

ngày và thời gian sống, tỷ lệ sống của rệp trưởng thành [7], [35]. Thí nghiệm được 

tiến hành 3 lần. Tổng số rệp theo dõi là 30 rệp trưởng thành/giống sắn.  

2.3.4.3.3. Theo dõi tính chọn lựa thức ăn 

Chọn 10 ngọn sắn dài khoảng 6 - 7 cm của 5 giống sắn KM94, KM981, 

KM419, KM444, HL23 (mỗi giống 2 ngọn) khỏe, không bị sâu bệnh hại, dùng 

giấy thấm ướt quấn quanh phần dưới của ngọn sắn để giữ ẩm rồi đặt chúng cách 

đều nhau trong hộp thí nghiệm (kích thước 30 x 40 x 30 cm). Sau đó đặt 2 ổ 

trứng sắp nở vào giữa tâm của hộp thí nghiệm sao cho không để ổ trứng tiếp xúc 

với ngọn sắn rồi tiến hành theo dõi cho đến khi trứng nở. Sau khi trứng nở, theo 

dõi rệp non tập trung vào ngọn sắn của các giống sắn. Đếm số lượng và tính tỷ lệ 
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phần trăm số lượng rệp ở mỗi giống sắn. Tiến hành theo dõi thí nghiệm 7 ngày 

liên tục sau khi trứng nở [35]. Thí nghiệm trên được thực hiện với 3 lần lặp lại. 

2.3.4.3.4. Theo dõi, điều tra mật độ, đánh giá tỷ lệ hại, chỉ số hại 

Thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 5 giống 

sắn KM94, KM981, KM419, KM444, HL23, mỗi giống sắn gồm 3 lần lặp lại, 

mỗi lần lặp lại 3 chậu. Tất cả các chậu sắn đều bố trí trong nhà lưới, đảm bảo 

không để rệp có thể ra ngoài. 

Khi sắn được 7 tuần tuổi bắt đầu thả 10 rệp tuổi 2 vào lá thứ 3 của cây sắn 

tính từ ngọn xuống. Tổng số rệp là 90 rệp/9 cây/giống (450 rệp/45 cây/5 giống). 

Sau khi đã thả rệp, tiến hành theo dõi các chỉ tiêu với chu kỳ 7 ngày/lần.  

* Các chỉ tiêu theo dõi: 

- Mật độ rệp = 
Tổng số rệp điều tra 

(con/cây) 
Tổng số cây điều tra 

 

- Tỷ lệ hại (%) = 
Tổng số lá bị hại 

x 100% 
Tổng số lá điều tra 

- Chỉ số hại (C) (%) = [∑ (n x a) / N x A] x 100%.  

Trong đó: n là số lá bị hại cùng một cấp, a là cấp hại tương ứng, N là tổng số lá 

điều tra và A là cấp hại cao nhất trong bảng phân cấp [1], [27]. 

* Bảng phân cấp hại: Đối với loại chích hút (rệp, nhện, bọ trĩ...) trên rau 

màu, cây công nghiệp, cây ăn quả... Phân theo 3 cấp như sau:  

 Cấp 1: nhẹ (xuất hiện rải rác) 

 Cấp 2: trung bình (phân bố dưới 1/3 lá, chồi ngọn) 

 Cấp 3: nặng (phân bố trên 1/3 lá, chồi ngọn) [1], [27]. 

2.3.5. Nghiên cứu khả năng khống chế của ong ký sinh Anagyrus lopezi đối 

với rệp sáp bột hồng hại sắn trong phòng thí nghiệm 

2.3.5.1. Nghiên cứu khả năng lựa chọn tuổi ký chủ và thời gian phát dục của 

ong ký sinh Anagyrus lopezi 

Phương pháp theo dõi khả năng lựa chọn tuổi ký chủ và thời gian phát dục 

của ong ký sinh A. lopezi được áp dụng dựa vào nghiên cứu của Löhr et al. 

(1989) [94]. Cho 40 rệp sáp bột hồng hại sắn các tuổi gồm 10 rệp non tuổi 1 + 10 

rệp non tuổi 2 + 10 rệp non tuổi 3 + 10 rệp trưởng thành và giấy thấm tẩm mật 

http://www.researchgate.net/researcher/84091132_B_Loehr
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ong (tỉ lệ 50% mật ong: 50% nước) cùng với 01 cặp ong A. lopezi vào hộp thí 

nghiệm (10 x 8 x 5 cm) có tấm lưới thông khí (1 x 2 cm). Đặt hộp vào tủ nuôi 

sâu ở các nhiệt độ 20; 22,5; 25; 27,5 và 30oC, thời gian chiếu sáng 12 giờ sáng: 

12 giờ tối, ẩm độ 70 - 85%. Sau 24 giờ ong ký sinh tiếp xúc với rệp, hút ong và 

cho vào một hộp thí nghiệm mới. Tiếp tục nuôi rệp sáp bột hồng trong hộp ở 

cùng điều kiện trên cho đến khi hóa mummy (xác rệp có chứa nhộng ong ký sinh 

chuyển màu nâu đen). Nuôi riêng mummy cho đến khi ong vũ hóa. Theo dõi thời 

gian phát dục, tổng số mummy, ngày ong vũ hóa, ngày ong chết, số ong vũ hóa 

theo từng ngày, số ong cái vũ hóa từ mummy ở các tuổi rệp. Thí nghiệm được 

tiến hành với 5 lần.  

Chỉ tiêu theo dõi: 

 - Tỷ lệ ký sinh ở các tuổi (%) = 
Số mummy hình thành ở các tuổi 

x 100% 
Tổng số ký chủ 

  

- Tỷ lệ vũ hóa (%) = 
Số mummy vũ hóa 

x 100% 
Tổng số mummy ở các tuổi  

 

- Tỷ lệ ong cái (%) = 
Số ong cái sinh ra 

x 100% 
Tổng số ong sinh ra 

- Thời gian phát dục của ong từ khi ký sinh đến khi vũ hóa, từ ký sinh đến 

mummy và từ mummy đến vũ hóa. 

2.3.5.2. Nghiên cứu khả năng ký sinh và tỷ lệ nhân quần thể của ong 

Anagyrus lopezi 

Phương pháp theo dõi khả năng ký sinh của ong A. lopezi được áp dụng 

dựa vào nghiên cứu của Löhr et al. (1989) [94] và tính toán tỷ lệ phát triển quần 

thể của ong dựa vào công thức của Birch (1948) [44].  

+ Cho vào mỗi ống nghiệm (kích thước 1,5 x 20 cm) có lưới thông khí 10 

rệp non tuổi 3 và 1 cặp ong (1 ong đực và 1 ong cái). Đồng thời cho vào giấy 

thấm có tẩm mật ong (50%). 

+ Sau đó, đậy kín nắp ống nghiệm và cho vào tủ định ôn ở các điều kiện 

nhiệt độ 25; 27,5; 30oC, ẩm độ 70 - 85%, thời gian chiếu sáng 12 giờ sáng, 12 

giờ tối. Tiến hành theo dõi và quan sát hằng ngày. Sau 24 giờ tách riêng rệp ở 

trong ống nghiệm vào một ống nghiệm khác.  

http://www.researchgate.net/researcher/84091132_B_Loehr
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+ Tiếp tục cho 10 rệp non tuổi 3 khác vào hộp thí nghiệm. Nếu trường hợp 

ong đực chết mà ong cái vẫn còn sống thì thêm ong đực khác vào cho đến khi 

ong cái chết hoàn toàn.  

+ Thí nghiệm cứ lặp lại hằng ngày cho đến khi ong cái chết. Tách riêng 

rệp có chứa nhộng ong ký sinh (mummy), nuôi mummy trong ống nghiệm kích 

thước 1 x 3 cm (nuôi cá thể). Ghi chép số mummy, số ong vũ hóa theo từng ngày 

của từng mummy ở các công thức. Thí nghiệm được lặp lại 5 lần/mức nhiệt độ. 

 Chỉ tiêu theo dõi: 

Tỷ lệ ký sinh (%) = 
Số mummy hình thành ở các mức nhiệt độ 

x 100% 
Tổng số ký chủ 

 

Tỷ lệ vũ hóa (%) = 
Số mummy vũ hóa 

x 100% 
Tổng số mummy ở các mức nhiệt độ 

 

    Tỷ lệ cái (%) = 
Số ong cái sinh ra  

x 100% 
Tổng số ong sinh ra  

+ Số lượng mummy hình thành qua các ngày (con). 

+ Thời gian phát dục (ngày): Thời gian ký sinh đến lúc ong vũ hóa. 

+ Thời gian sống của ong cái ban đầu (ngày): là thời gian khi vũ hóa, tiến 

hành ký sinh cho đến khi ong cái chết. 

 + Tỷ lệ sống sót của ong qua các ngày sau vũ hóa:  

Tỷ lệ sống sót (%) = 
Số lượng ong sống 

x 100% 
Tổng số ong vũ hóa qua các ngày 

 + Tổng số ong vũ hóa (con): là tổng số ong sinh ra từ 1 cặp ong ban đầu. 

+ Tỷ lệ phát triển quần thể ong: Ghi nhận số lượng ong cái sống còn lại 

theo các ngày sau vũ hóa và xác định số ong cái được sinh ra theo từng ngày sau 

khi ký sinh để xác định tỷ lệ phát triển quần thể ong ở nhiệt độ 25; 27,5 và 30oC. 

Tính tỷ lệ sinh sản (R0), thời gian trung bình của một thế hệ (T) và tỷ lệ tăng tự 

nhiên (rm) theo công thức Birch (1948) [44]. 

R0 = ∑ lxmx;    T=∑ xlxmx/∑ lxmx;     ∑(exp(-rmx)lxmx) = 1 

Trong đó, x là ngày sau vũ hóa của trưởng thành cái, lx là tỷ lệ con cái 

sống đến ngày x, mx là số lượng trưởng thành cái từ một trưởng thành cái ban 

đầu. So sánh tỷ lệ phát triển quần thể ở các điều kiện nhiệt độ khác nhau.  
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2.3.5.3. Nghiên cứu khả năng khống chế rệp sáp bột hồng hại sắn của ong ký 

sinh Anagyrus lopezi 

Chuẩn bị hộp nuôi sâu (10 x 8 x 5 cm) có lưới thông khí (1 x 2 cm) và rệp 

non tuổi 3 với số lượng đủ để tiến hành thí nghiệm. Mỗi ngày, chuẩn bị một hộp 

nuôi sâu và thả vào 50 rệp non tuổi 3 cùng ngọn sắn để làm thức ăn cho chúng.  

Ngày thứ nhất: thả một cặp ong A. lopezi (gồm 1 ong đực và một ong cái) 

vào hộp nuôi sâu có chứa 50 rệp non tuổi 3 cùng với giấy thấm tẩm mật ong (tỉ 

lệ 50% mật ong: 50% nước). Dùng giấy dán nhãn ghi ký hiệu ngày thả ong và 

dán vào bên ngoài hộp nuôi sâu để theo dõi.  

Ngày thứ 2: Tiến hành chuyển ong ở hộp nuôi sâu thứ nhất sang hộp nuôi 

sâu thứ hai có chứa 50 rệp non tuổi 3 cùng với giấy thấm tẩm mật ong (tỉ lệ 50% 

mật ong: 50% nước). Thí nghiệm cứ lặp lại như vậy cho đến khi ong cái chết thì 

dừng lại. Trong quá trình thí nghiệm nếu ong đực chết thì tiến hành thay ong đực 

mới và vẫn tiếp tục thí nghiệm cho đến khi ong cái chết mới dừng lại. Sau khi 

ong ký sinh 1 - 2 ngày thì kiểm tra số lượng rệp đã bị ong ký sinh ở các hộp nuôi 

sâu. Mỗi ngày tiến hành kiểm tra, quan sát và đếm số lượng rệp sống và chết. 

Cho đến khi xuất hiện mummy thì tiến hành đếm số lượng mummy ở các hộp 

nuôi sâu và cho vào các hộp nuôi cá thể riêng biệt.  

Theo dõi, ghi chép số liệu và tính các chỉ tiêu nghiên cứu như tỷ lệ ký 

sinh, tỷ lệ ong vũ hóa, tỷ lệ rệp chết do ong ký sinh. Thí nghiệm được thực hiện 

trong phòng thí nghiệm có điều kiện nhiệt độ 27,5oC ± 1oC, ẩm độ 70-75%, thời 

gian chiếu sáng 12h sáng: 12 h tối. Thí nghiệm được lặp lại 3 lần. 

2.4. Phương pháp xử lý số liệu 

- Các số liệu trung bình, sai số chuẩn, % sử dụng phần mềm Microsoft 

Excel để xử lý. Số liệu về đặc điểm sinh học của rệp sáp bột hồng hại sắn và khả 

năng khống chế rệp của ong ký sinh được tính toán phân tích so sánh phương sai 

một nhân tố (One - Way ANOVA) bằng phần mềm xử lý thống kê Statistix 9.0. 

- Biểu đồ được vẽ bằng các phần mềm Microsoft Excel và OriginPro 8.5.
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CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

 

3.1. Tần suất bắt gặp, mật độ rệp sáp bột hồng hại sắn và các loài chân 

khớp khác ở Quảng Trị 

3.1.1. Tần suất bắt gặp rệp sáp bột hồng hại sắn và các loài chân khớp khác  

Khi điều tra về rệp sáp bột hồng hại sắn, chúng tôi còn bắt gặp một số loài 

côn trùng và nhện hại sắn khác, kết quả được trình bày ở Bảng 3.1. 

Bảng 3.1. Tần suất bắt gặp rệp sáp bột hồng hại sắn và các loài chân khớp khác ở 

Quảng Trị 

TT Tên Việt Nam Tên khoa học 
Tần suất 

bắt gặp 

 Bộ cánh đều Homoptera  

 Họ bọ phấn  Aleyrodidae  

1 Bọ phấn Bemisia tabaci Gennadius, 1889 +++ 

 Họ rệp sáp giả  Pseudococcidae  

2 Rệp sáp giả đu đủ Paracoccus marginatus Williams et 

Willink, 1992 

++ 

3 Rệp sáp bột hồng 

hại sắn 

Phenacoccus manihoti Matile-Ferrero, 

1977 

++++ 

4 Rệp sáp giả đuôi 

dài 

Pseudococcus jackbeardsleyi Gimpel et 

Miller, 1996 

+ 

 Bộ cánh vẩy Lepidoptera  

 Họ ngài đêm  Noctuidae  

5 Sâu xanh Helicoverpa armigera (Hubner, 1808) - 

6 Sâu khoang Spodoptera litura (Fabricius, 1775) - 

 Bộ nhện nhỏ Acari  

 Họ nhện đỏ  Tetranychidae  

7 Nhện đỏ Tetranychus urticae Koch, 1977 +++ 

Ghi chú: -: tần suất bắt gặp dưới 5%; +: tần suất bắt gặp 5 - 25%; ++: tần suất 

bắt gặp > 25 - 50%; +++: tần suất bắt gặp > 50 - 75%; ++++: tần suất 

bắt gặp > 75% [27]. 
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Theo Bảng 3.1, đã xác định được 7 loài côn trùng và nhện hại sắn ở Quảng 

Trị. Trong đó lớp côn trùng có 6 loài gồm bọ phấn (Bemisia tabaci), rệp sáp giả 

đu đủ (Paracoccus marginatus), rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus 

manihoti), rệp sáp đuôi dài (Pseudococcus jackbeardsleyi), sâu xanh (Helicoverpa 

armigera), sâu khoang (Spodoptera litura) nằm trong 3 họ (Aleyrodidae, 

Pseudococcidae, Noctuidae) thuộc 2 bộ (Homoptera, Lepidoptera); lớp nhện chỉ 

có 1 loài là nhện đỏ (Tetranychus urticae) thuộc họ Tetranychidae của bộ Acarina.  

Tần suất bắt gặp của các loài chân khớp trên cây sắn ở Quảng Trị cũng được 

thể hiện ở Bảng 3.1. Theo đó, loài rệp sáp bột hồng hại sắn (P. manihoti)  bắt gặp 

nhiều nhất với tần suất bắt gặp trên 75%. Tiếp theo là các loài bọ phấn (Bemisia 

tabaci) và nhện đỏ (Tetranychus urticae) với tần suất bắt gặp từ 50 - 75%. Loài rệp 

sáp giả đu đủ (Paracoccus marginatus) có tần suất bắt gặp từ 25 -50% còn loài rệp 

sáp giả đuôi dài (Pseudococcus jackbeardsleyi)  con số này là 5 - 25%. Trong khi 

các loài sâu xanh (Helicoverpa armigera) và sâu khoang (Spodoptera litura) chỉ 

bắt gặp với tần suất rất thấp, chỉ dưới 5%. Khảo sát của Night và cs. (2007) nhằm 

thu thập thông tin về sự phân bố và mức độ nghiêm trọng của sâu bệnh hại sắn với 

các giống sắn ở Rwanda. Kết quả loài nhện xanh (Mononychellus tanajoa) và bọ 

phấn trắng (Bemisia tabaci) là những loài sâu hại phổ biến nhất. Tỷ lệ bắt gặp nhện 

xanh là 42% và bọ phấn trắng là 33,2% [112]. Kết quả nghiên cứu của Lê Thị 

Tuyết Nhung  và cs. (2014) ở Tây Ninh cho thấy, trong 4 loài bắt gặp thì rệp sáp 

bột hồng hại sắn luôn luôn có tần suất cao nhất còn loài Ferrisia virgate ít bắt gặp 

nhất, chỉ dưới 1% [19]. Kết quả của chúng tôi tương đương với kết quả này, khi tần 

suất bắt gặp của rệp sáp bột hồng hại sắn ở Quảng Trị là cao nhất, trong khi rệp sáp 

bột vằn Ferrisia virgate chúng tôi chưa bắt gặp. Một công bố khác của Lê Thị 

Tuyết Nhung và cs. (2015) cho thấy, bọ phấn Bemisia tabaci bắt gặp với tần suất 

từ 25 - 50% [18], thấp hơn kết quả điều tra của chúng tôi; trong khi tần suất bắt gặp 

nhện đỏ Tetranychus urticae tương đương với kết quả của chúng tôi (50 - 75%).  

Kết quả có sự khác nhau giữa các nghiên cứu là do nhiều yếu tố như thức ăn là các 

giống sắn khác nhau, điều kiện nhiệt độ, độ ẩm … khác nhau. 
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Bảng 3.2. Tỷ lệ số loài côn trùng và nhện hại sắn chính ở Quảng Trị 

STT Bộ và họ Số loài Tỷ lệ (%) 

I Homoptera   

1 Aleyrodidae 1 14,29 

2 Pseudococcidae 3 42,85 

II Lepidoptera   

3 Noctuidae 2 28,58 

IV Acarina   

4 Tetranychidae 1 14,29 

Bảng 3.2 cho thấy, số loài của họ Rệp sáp (Pseudococcidae) là cao nhất 3 

loài (chiếm 42,85%); tiếp theo là họ Ngài đêm (Noctuidae) có 2 loài (chiếm 

28,58%); thấp nhất là họ Bọ phấn (Aleyrodidae) và họ Nhện đỏ (Tetranychidae) 

cùng có 1 loài (chiếm 14,29%). Theo Phạm Văn Lầm (2013, 2014), các nghiên 

cứu ở nước ta mới chỉ ghi nhận được 6 loài thuộc 4 họ của 3 bộ côn trùng và 

nhện nhỏ gây hại trên sắn. Đó là các loài bọ phấn thuốc lá Bemissia tabaci, rệp 

sáp bột vằn Ferrisia virgata, rệp sáp bột hồng hại sắn (P. manihoti), bọ cánh cam 

Anomala sp., bọ đa lớn Lepiodiota signatata, nhện đỏ Tetranychus urticae [13]. 

Về thành phần các loài rệp sáp hại sắn tại Tây Ninh đã xác định có 4 loài gồm: 

Rệp sáp bột vằn (Ferrisia virgate), rệp sáp giả đu đủ (Paracoccus marginatus), 

rệp sáp bột hồng hại sắn (P. manihoti), rệp sáp giả đuôi dài (Pseudococcus 

jackbeardsleyi) [19]. Như vậy, kết quả của chúng tôi so với nghiên cứu ở Tây 

Ninh thì ít hơn một loài là rệp sáp bột vằn (Ferrisia virgate). Nghiên cứu của Lê 

Thị Tuyết Nhung và cs. (2015), đã tiến hành điều tra “Thành phần sâu hại sắn 

và thiên địch của chúng trên cây sắn ở Việt Nam” ở các tỉnh Đồng Nai, Đắk Lắk, 

Tây Ninh, Nghệ An, Phú Thọ, Sơn La. Kết quả, qua 2 năm (2014 - 2015), 

nghiên cứu sâu hại trên cây sắn trên cả nước đã thu thập được 12 loài chân khớp, 

trong đó đã định loại được 10 loài. Chúng thuộc 6 họ của 5 bộ côn trùng và bộ 

nhện nhỏ. Trong đó họ rệp sáp cũng bắt gặp 4 loài như kết quả điều tra ở Tây 
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Ninh. Ngoài ra còn có các loài khác như mối (Coptotermes sp.), bọ phấn trắng 

lớn (Aleurodicus dispersus), bọ phấn thuốc lá Bemisia tabaci, sâu xanh 

(Helicoverpa armigera), sâu khoang (Spodoptera litura), nhện đỏ (Tetranychus 

urticae) [18]. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi so với kết quả này thì ít hơn 5 

loài. Điều tra của Nguyễn Văn Liêm và cs. (2017) ở các tỉnh Hòa Bình, Vĩnh 

Phúc, Thanh Hóa, Đắk lắk và Bà Rịa - Vũng Tàu. Kết quả  đã thu thập được 42 

loài sâu hại (côn trùng và nhện nhỏ), trong đó có 37 loài đã định được tên khoa 

học thuộc 24 họ của 7 bộ côn trùng và bộ nhện nhỏ Acarina. Trên đồng ruộng 

cây sắn bị 27 loài côn trùng gây hại, còn sắn lát khô trong bảo quản bị 10 loài 

sâu gây hại. Trong các bộ đã ghi nhận thì bộ Cánh cứng Coleoptera có số loài 

nhiều nhất (16 loài), tiếp theo là bộ Cánh thẳng Orthoptera, Cánh nửa Hemiptera 

và bộ Cánh vảy Lepidoptera (đều có 5 loài). Các bộ còn lại đều chỉ có từ 1 đến 4 

loài đại diện [15]. Như vậy, so với kết quả nghiên cứu của chúng tôi và các kết 

quả khác thì trong nghiên cứu của Nguyễn Văn Liêm và cs. (2017), số lượng loài 

chân khớp hại sắn nhiều hơn. Một mặt, đây là kết quả điều tra trong 2 năm và ở 

nhiều tỉnh. Mặt khác, kết quả điều tra này còn tiến hành ở trên sắn lát khô trong 

bảo quản sau thu hoạch. 

3.1.2. Diễn biến mật độ của các loài rệp sáp trên cây sắn ở Quảng Trị 

Để theo dõi sự xuất hiện và gây hại của rệp sáp bột hồng hại sắn (P. 

manihoti), tiến hành điều tra mật độ của chúng từ khi sắn được trồng đến khi gần 

thu hoạch. Song song với đó là điều tra mật độ của các loài rệp sáp khác để so 

sánh và đối chiếu mức độ xuất hiện giữa các loài rệp với nhau. Kết quả được thể 

hiện ở Bảng 3.3 và Hình 3.1. 

Theo đó, mật độ qua các tháng có sự khác nhau rất rõ rệt giữa các loài rệp 

sáp. Trong đó, mật độ của rệp sáp bột hồng hại sắn cao hơn nhiều so với hai loài 

rệp còn lại. Cụ thể, vào tháng 2 rệp sáp bột hồng hại sắn (P. manihoti) đã xuất 

hiện, trong khi rệp sáp giả đu đủ Paracoccus marginatus xuất hiện ở tháng 3 còn 

Pseudococcus jackbeardsleyi tháng 4 mới xuất hiện. Mật độ của rệp sáp bột 
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hồng hại sắn tăng dần từ 0,67 con/ngọn sắn (tháng 2), lên 4,33 con/ngọn sắn 

(tháng 3) và đến tháng 6 đạt mật độ cao nhất 33,67 con/ngọn sắn. Sau đó, giảm 

dần xuống 28,33 con/ngọn sắn (tháng 8), 11 con/ngọn sắn (tháng 9) và đến tháng 

10 chỉ còn 5,67 con/ngọn sắn. Đối với rệp sáp giả đu đủ, mật độ ở tháng 3 chỉ là 

0,33 con/ngọn sắn, sau đó tăng dần và đạt cao nhất ở tháng 7 với 6,00 con/ngọn 

sắn; giảm dần từ tháng 8 đến tháng 10 (chỉ còn 1,33 con/ngọn sắn). Trong khi 

rệp sáp giả đuôi dài có mật độ qua các tháng thấp nhất; với 0,33 con/ngọn sắn 

(tháng 4) và tăng lên tháng 6, tháng 7 (cùng bằng 2,67 con/ngọn sắn; giảm dần 

qua các tháng 8 (1,67 con/ngọn sắn), tháng 9 (1,33 con/ngọn sắn) và 10 (chỉ còn 

1,00 con/ngọn sắn).  

Bảng 3.3. Diễn biến mật độ của các loài rệp sáp trên cây sắn ở Quảng Trị trong 

năm 2016 

Đơn vị tính (con/ngọn sắn) 

Thời gian  

điều tra 

Loài rệp sáp 

Phenacoccus 

manihoti 

Paracoccus 

marginatus 

Pseudococcus 

jackbeardsleyi 

Tháng 2 0,67 0 0 

Tháng 3 4,33 0,33 0 

Tháng 4 10,67 1,33 0,33 

Tháng 5 21,33 2,00 0,67 

Tháng 6 33,67 4,33 2,67 

Tháng 7 28.33 6.00 2.67 

Tháng 8 11,00 2,33 1,67 

Tháng 9 7,33 2,00 1,33 

Tháng 10 5,67 1,33 1,00 
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Hình 3.1. Diễn biến mật độ của các loài rệp sáp trên cây sắn ở Quảng Trị  

trong năm 2016  

Sự tăng dần về mật độ của rệp từ tháng 2 đến tháng 6 hoặc tháng 7 cho 

thấy rệp đã tạo lập được quần thể sau khi xuất hiện. Mật độ đạt đỉnh điểm của 

rệp sáp bột hồng hại sắn ở tháng 6 phù hợp với các nghiên cứu khác, vì đây là 

tháng của mùa khô ở Quảng Trị thích hợp với sự phát triển của rệp. Đồng thời 

rệp cũng giảm mạnh mật độ từ tháng 8 là do bước vào mùa mưa và lúc này sắn 

cũng đã lớn nên có sức đề kháng cao, tương tự với hai loài rệp còn lại. Kết quả 

này tương tự nghiên cứu của Rauf et al. (2010) ở Indonesia về sự xâm nhập của 

rệp sáp bột hồng hại sắn (P. manihoti). Kết quả của Rauf et al. (2010) cho thấy 

rệp sáp bột hồng hại sắn xuất hiện trên ngọn sắn sớm nhất là 8 tuần sau khi trồng 

nhưng tăng nhanh sau 16 tuần, tương ứng với đầu mùa khô (tháng 5 đến tháng 6) 

và đến 18 tuần thì tất cả các cây đều có rệp. Sự xâm lấn của rệp làm cho cây còi 

cọc và sản lượng thấp hơn [120]. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cũng tương 

đương với công bố của Lê Thị Tuyết Nhung và cs. ở Tây Ninh năm 2014. Kết 

quả nghiên cứu ở Tây Ninh cho thấy, số lượng cá thể loài rệp sáp bột hồng hại 

sắn chiếm 90,97 - 100% tổng số cá thể rệp sáp có trong mẫu điều tra. Trong khi 
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đó, số lượng cá thể loài rệp sáp giả đu đủ P. marginatus chỉ đạt 0 - 8,6% tổng số 

cá thể rệp sáp có trong mẫu điều tra. Chỉ tiêu này ở loài rệp sáp giả đuôi dài chỉ 

là dưới 1%. Đặc biệt loài rệp sáp bột vằn F. virgate không bắt gặp trong các mẫu 

ở điểm điều tra cố định [19]. Như vậy, từ khi xâm nhập vào Việt Nam ở Tây 

Ninh rồi lây lan đến các tỉnh trồng sắn khác, rệp sáp bột hồng hại sắn đã gia tăng 

nhanh về số lượng và mật độ. Đặc biệt về mùa khô, khi điều kiện về nhiệt độ và 

thức ăn thích hợp. Chính vì thế, nghiên cứu về đặc điểm của rệp sáp bột hồng hại 

sắn trong các điều kiện nhiệt độ và thức ăn khác nhau là cần thiết. Từ đó làm cơ 

sở cho việc đưa ra các biện pháp phòng trừ chúng một cách thích hợp nhất. 

3.2. Đặc điểm sinh học của rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus manihoti)  

3.2.1. Đặc điểm về kích thước và khối lượng của rệp sáp bột hồng hại sắn 

Kích thước và khối lượng của côn trùng nói chung và rệp sáp bột hồng hại 

sắn nói riêng phụ thuộc nhiều vào điều kiện sống. Nghiên cứu về kích thước và 

khối lượng qua các giai đoạn phát dục sẽ thấy được sự tăng trưởng của rệp sáp 

bột hồng hại sắn. Rệp sáp bột hồng hại sắn là loài côn trùng biến thái không 

hoàn toàn, trải qua ba giai đoạn phát dục là trứng, rệp non và trưởng thành. 

Trong đó, giai đoạn rệp non có ba tuổi: rệp non tuổi 1, rệp non tuổi 2, rệp non 

tuổi 3. Mỗi giai đoạn từ rệp non đến trưởng thành các cá thể rệp có hình dạng 

tương tự nhau, nhưng kích thước và khối lượng sẽ khác nhau. Tùy từng giai đoạn 

mà các chỉ số này sẽ tăng lên nhiều hay ít, thể hiện sự tăng trưởng của cơ thể rệp. 

 Nghiên cứu về kích thước và khối lượng của rệp đã được tiến hành ở 3 điều 

kiện khác nhau gồm: (1): Rệp nuôi trên ngọn sắn đặt trong hộp nhựa trong tủ 

định ôn (30oC ± 1); (2): Rệp nuôi trên lá cây sắn trồng trong chậu trong điều kiện 

phòng (30oC ± 1); (3): Rệp nuôi trên ngọn sắn đặt trong hộp nhựa trong điều 

kiện phòng (30oC ± 1). Kết quả được thể hiện ở Bảng 3.4. Theo Bảng 3.4, các 

giai đoạn phát dục của rệp được nuôi trong các điều kiện khác nhau thì có kích 

thước khác nhau. Nhìn chung khi nuôi rệp ở trong tủ định ôn thì có kích thước 

nhỏ hơn nuôi trong phòng thí nghiệm. 
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Bảng 3.4. Kích thước và khối lượng của rệp ở các điều kiện nuôi khác nhau 

(TB±SE) 

Giai đoạn 

phát dục 

Chỉ tiêu 

theo dõi 

Điều kiện nuôi 
LSD0,05 

(1) (2) (3) 

Trứng 

Kích 

thước 

(mm) 

Dài 
0,45b ±0,011 

(0,30-0,70) 

0,48a ±0,012 

(0,35-0,80) 

0,47ab ±0,011 

(0,30-0,75) 
0,026 

Rộng 
0,21a±0,006 

(0,15-0,30) 

0,23a ±0,007 

(0,15-0,35) 

0,22a±0,006 

(0,15-0,30) 
0,016 

Rệp 

non 

Tuổi 

1 

Kích 

thước 

(mm) 

Dài 
0,68b ±0,017 

(0,35-0,80) 

0,73a ±0,014 

(0,50-0,90) 

0,71ab ±0,016 

(0,35-0,90) 
0,040 

Rộng 
0,35b ±0,007 

(0,25-0,40) 

0,37a ±0,006 

(0,30-0,45) 

0,36ab ±0,006 

(0,25-0,45) 
0,017 

Tuổi 

2 

Kích 

thước 

(mm) 

Dài 
1,02b ±0,014 

(0,80-1,25) 

1,05a ±0,015 

(0,85-1,25) 

1,03ab ±0,013 

(0,85-1,25) 
0,022 

Rộng 
0,51b ±0,010 

(0,40-0,65) 

0,53a ±0,010 

(0,45-0,65) 

0,51ab ±0,009 

(0,45-0,65) 
0,018 

Tuổi 

3 

Kích 

thước 

(mm) 

Dài 
1,31c ±0,03 

(0,95-1,55) 

1,55a ±0,028 

(1,15-1,85) 

1,45b ±0,029 

(0,95-1,65) 
0,080 

Rộng 
0,65b ±0,013 

(0,4-0,75) 

0,72a ±0,011 

(0,55-0,85) 

0,68b ±0,012 

(0,45-0,75) 
0,029 

Rệp  

trưởng thành 

Kích 

thước 

(mm) 

Dài 
1,85b ±0,042 

(1,35-2,45) 

2,13a ±0,048 

(1,55-2,50) 

2,04a ±0,049  

(1,45-2,60) 
0,132 

Rộng 
0,97b ±0,024 

(0,6-1,25) 

1,15a ±0,022 

(0,80-0,14) 

1,10a ±0,025 

(0,65-1,35) 
0,069 

Khối 

lượng (mg) 

5,59c ±0,12 

(4,10-6,30) 

6,64a ±0,13 

(4,60-7,90) 

5,97b ±0,17 

(3,80-7,30) 
0,351 

Ghi chú: (1): Rệp nuôi trên ngọn sắn đặt trong hộp nhựa trong tủ định ôn (30oC ± 

1); (2): Rệp nuôi trên lá cây sắn trồng trong chậu ở điều kiện phòng (30oC ± 1); (3): 

Rệp nuôi trên ngọn sắn đặt trong hộp nhựa trong điều kiện phòng (30oC ± 1). TB- 

Trung bình; SE- Sai số chuẩn; Giá trị trong ngoặc là nhỏ nhất và lớn nhất. Trung 

bình có các chữ cái khác nhau trên cùng một hàng chỉ sự sai khác có ý nghĩa thống 

kê (P<0,05) khi phân tích phương sai một nhân tố (One – way ANOVA). 
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Trong ba điều kiện thí nghiệm, trứng có chiều dài trung bình lớn nhất 

(0,48 mm) khi nuôi ở trên cây, nhỏ nhất (0,45 mm) khi nuôi ở trong tủ định ôn 

và giữa hai điều kiện này có sai khác về mặt thống kê (P<0,05). Tuy nhiên chiều 

dài của rệp khi nuôi trong phòng trên cây (0,48 mm) so với nuôi trong hộp (0,47 

mm) không có sai khác về mặt ý nghĩa thống kê (P>0,05). Trong khi chiều rộng 

của trứng khi nuôi ở ba điều kiện không có sai khác về mặt thống kê (P>0,05). 

Trung bình chiều rộng của rệp khi nuôi trong tủ định ôn, nuôi trên cây và nuôi 

trong hộp trong điều kiện phòng thí nghiệm lần lượt là 0,21; 0,23; 0,22 mm. Kết 

quả nghiên cứu này cũng tương đương với kết quả của Nwanze (1978). Theo mô 

tả của Nwanze thì kích thước trứng của rệp có sự dao động, với chiều dài từ 0,3 

đến 0,75 mm; chiều rộng từ 0,15 đến 0,30 mm [113]; kết quả nghiên cứu của 

chúng tôi cũng cho thấy chiều dài trứng dao động từ 0,30 đến 0,80 mm và chiều 

rộng dao động từ 0,15 đến 0,35 mm (Bảng 3.4). 

Rệp non tuổi 1 khi nuôi trên cây trồng trong chậu ở điều kiện phòng có 

chiều dài và chiều rộng trung bình lần lượt là 0,73 và 0,37 mm; lớn hơn và sai 

khác có ý nghĩa thống kê so với khi nuôi trong tủ định ôn (chiều dài là 0,68 và 

chiều rộng là 0,35mm), nhưng không sai khác so với nuôi trên ngọn sắn ở điều 

kiện phòng (0,71 và 0,36 mm). Khi nuôi ở điều kiện tủ định ôn và ngọn sắn ở 

phòng thí nghiệm kích thước của rệp non tuổi 1 không khác biệt về mặt thống kê 

(P>0,05). Tương tự, rệp non tuổi 2 có chiều dài và chiều rộng là 1,05 và 0,53 

mm khi nuôi ở trên cây cao hơn so với khi nuôi trong tủ định ôn (1,02 và 0,51 

mm) và sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05), tuy nhiên không sai khác so với 

nuôi ở trên ngọn sắn ở điều kiện phòng (1,03 và 0,51 mm). Rệp non tuổi 3 

thường cố định vị trí trên cây để hút dinh dưỡng, tích lũy cho giai đoạn trưởng 

thành nên thức ăn ảnh hưởng đến sinh trưởng của rệp. Do đó, kích thước của rệp 

non tuổi 3 giữa các điều kiện nuôi có sự khác biệt (P<0,05). Chiều dài và chiều 

rộng của rệp lớn nhất khi nuôi trên cây (1,55 và 0,72 mm), nhỏ nhất khi nuôi 

trong tủ định ôn (1,31 và 0,65 mm), trung bình khi nuôi ở trên ngọn sắn (1,45 và 
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0,68 mm). Kết quả nghiên cứu này tương tự với kết quả công bố của Nwanze 

năm 1978. Theo Nwanze, rệp non tuổi một di chuyển mạnh hơn các tuổi khác 

nên ảnh hưởng đến kích thước của chúng; do đó chiều dài và chiều rộng của rệp 

non tuổi một tương ứng là 0,40 - 0,75 mm và 0,20 - 0,30 mm. Trong khi chiều 

dài và chiều rộng của rệp non tuổi 2 tương ứng là 1,00 - 1,10 mm và 0,50 - 0,65 

mm. Đối với rệp non tuổi 3 thì chiều dài dao động từ 1,10 - 1,50 mm và chiều 

rộng dao động từ 0,50 - 0,60 mm [113].  

Kích thước rệp trưởng thành khi nuôi ở điều kiện phòng và trong tủ định 

ôn thì khác biệt có ý nghĩa thống kê (P<0,05). Chiều dài và chiều rộng của rệp 

trưởng thành khi nuôi trên cây và trên ngọn sắn ở trong phòng lần lượt là 2,13 và 

1,15 mm; 2,04 và 1,10 mm; lớn hơn so với nuôi trong tủ định ôn (1,85 và 0,97 

mm). Kết quả nghiên cứu của chúng tôi tương đương với kết quả nghiên cứu 

năm 2010 của Jackson. Công bố cho thấy rằng, ở 28oC chiều dài kích thước rệp 

trưởng thành từ 1,1 - 2,6 mm, chiều rộng từ 0,5 - 1,4 mm [79]. Vào hai mùa năm 

1985/1986 và 1986/1987, nghiên cứu của James & Fofanah về sự phát triển của 

quần thể rệp sáp bột hồng hại sắn (P. manihoti) trên cánh đồng sắn rộng khoảng 

0,6 ha ở Freetown, Sierra Leone đã được tiến hành. Kết quả cho thấy kích thước 

của P. manihoti ở các giai đoạn phát dục như rệp non tuổi hai, rệp non tuổi ba và 

rệp trưởng thành lần lượt là 1,2 - 2,0 mm; 2,1 - 2,7 mm và 2,8 - 3,5 mm [81]. 

Kích thước của rệp trong kết quả nghiên cứu của James & Fofanah có phần cao 

hơn so với nghiên cứu của chúng tôi. Điều này có thể do rệp trong nghiên cứu 

này sinh sống ở ngoài điều kiện tự nhiên thì sinh trưởng và phát triển tốt hơn 

trong phòng thí nghiệm. 

Khối lượng của rệp trưởng thành cao nhất khi nuôi trên cây sắn (6,64 mg), 

tiếp đến là khi nuôi trên ngọn sắn (5,97 mg), thấp nhất khi nuôi trong tủ định ôn 

(5,59 mg) và sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05). Như vậy có thể thấy khi 

nuôi rệp ở các điều kiện khác nhau thì kích thước và khối lượng của rệp khác 

nhau. Trong đó nuôi ở trên cây trong điều kiện phòng thì rệp có kích thước và 

khối lượng lớn hơn nuôi ở trong tủ định ôn.   
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3.2.2. Thời gian phát dục và khả năng sinh sản của rệp sáp bột hồng hại sắn 

(Phenacoccus manihoti) ở các nhiệt độ khác nhau 

3.2.2.1. Thời gian phát dục của rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus 

manihoti) ở các nhiệt độ khác nhau  

Côn trùng là động vật biến nhiệt nên nhiệt độ cơ thể của chúng phụ thuộc 

chặt chẽ vào điều kiện nhiệt độ môi trường. Điều này có nghĩa là nhiệt độ môi 

trường quyết định chiều hướng và mức độ hoạt động sống của côn trùng. Như 

vậy so với nhóm động vật máu nóng (đẳng nhiệt) ở đây vai trò của nhiệt độ to 

lớn và quan trọng hơn nhiều [24]. Rệp sáp bột hồng hại sắn là loài côn trùng biến 

thái không hoàn toàn. Các giai đoạn phát dục của chúng từ trứng, rệp non và 

trưởng thành chịu ảnh hưởng lớn của nhiệt độ khi nuôi trên giống sắn KM94. 

Điều đó được thể hiện ở Bảng 3.5. 

 Kết quả Bảng 3.5 cho thấy, khi nuôi rệp ở các điều kiện nhiệt độ khác 

nhau thì thời gian phát dục qua từng giai đoạn của rệp cũng khác nhau. Trong 

khoảng nhiệt độ từ 15oC - 32,5oC khi nhiệt độ càng tăng thời gian phát dục của 

rệp sáp bột hồng hại sắn càng ngắn.  

Thời gian phát dục của trứng khi nuôi ở nhiệt độ 32,5oC là ngắn nhất (4,5 

ngày), tiếp đến là 30oC (7,13 ngày); 27,5oC (8,83 ngày); 25oC (9,13 ngày); 

22,5oC (11,1 ngày); 20oC (11,67 ngày); 17,5oC (13,53 ngày) và dài nhất ở 15oC 

(15,07 ngày). Giữa hai điều kiện nhiệt độ 25oC và 27,5oC không có sự sai khác 

có ý nghĩa về mặt thống kê (P>0,05), nhưng lại có sự sai khác so với các điều 

kiện nhiệt độ còn lại (P<0,05). Tuy nhiên, thời gian phát dục của trứng ở nhiệt 

độ 35oC là 5,27 ngày, lớn hơn ở nhiệt độ 32,5oC (4,5 ngày) và sự sai khác này có 

ý nghĩa về mặt thống kê (P<0,05). Giai đoạn rệp non gồm có 3 tuổi (rệp non tuổi 

1, rệp non tuổi 2 và rệp non tuổi 3). Khi nuôi ở các điều kiện nhiệt độ khác nhau 

thì thời gian phát dục của các tuổi rệp non là không giống nhau. Thời gian phát 

dục của rệp non tuổi 1 khi nuôi ở nhiệt độ 32,5oC là ngắn nhất (4,5 ngày), dài 

hơn ở các nhiệt độ 30oC (7,07 ngày); 27,5oC (7,83 ngày); 25oC (8,43 ngày); 
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22,5oC (9,43 ngày), 20oC (10,33 ngày); 17,5oC (12,67 ngày) và dài nhất ở nhiệt 

độ 15oC (15,07 ngày); giữa các điều kiện nhiệt độ có sự sai khác về mặt thống kê 

(P<0,05). Tuy nhiên, thời gian phát dục của rệp non tuổi 1 ở nhiệt độ 35oC là 

5,27 ngày không có sự sai khác có ý nghĩa về mặt thống kê so với nhiệt độ 

32,5oC (4,5 ngày) (P>0,05).   

Bảng 3.5. Thời gian phát dục của rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus 

manihoti) ở các điều kiện nhiệt độ khác nhau (TB±SE) 

Đơn vị: ngày 

Giai đoạn 

phát dục 

Nhiệt độ (oC) 
LSD0,05 

15 17,5 20 22,5 25 27,5 30 32,5 35 

Trứng 
15,60 a 

±0,19 

13,53 b 

±0,23 

11,67 c 

±0,19 

11,10 d 

±0,16 

9,13 e 

±0,20 

8,83 e 

±0,22 

7,13 f 

±0,15 

4,50 g 

±0,18 

5,27 h 

±0,18 
0,524 

Rệp 

non 

Tuổi 

1 

15,07 a 

±0,26 

12,67 b 

±0,23 

10,33 c 

±0,20 

9,43 d 

±0,20 

8,43 e 

±0,16 

7,83 f 

±0,13 

7,07 g 

±0,12 

4,50 h 

±0,23 

5,03 h 

±0,22 
0,557 

Tuổi 

2 

14,27 a 

±0,35 

11,33 b 

±0,17 

9,17 c 

±0,15 

8,70 c 

±0,14 

7,27 d 

±0,16 

6,90 d 

±0,11 

6,23 e 

±0,10 

4,00 g 

±0,15 

4,60 f 

±0,20 
0,507 

Tuổi 

3 

13,37 a 

±0,32 

10,57 b 

±0,24 

8,57 c 

±0,12 

8,30 c 

±0,10 

5,83 de 

±0,11 

5,90 d 

±0,11 

5,37 e 

±0.09 

3,27 f 

±0,17 

3.63 f 

±0,20 
0,485 

Tổng thời 

gian rệp 

non 

42,70 a 

±0,65 

34,47 b 

±0,42 

28,07 c 

±0,23 

26,43 d 

±0,27 

21,53 e 

±0,19 

20,63 e 

±0,16 

18,67 f 

±0.23 

11,77 h 

±0,32 

13,27 g 

±0,35 
0,971 

Trứng-TT 
58,30 a 

±0,70 

48,00 b 

±0,48 

39,73 c 

±0,25 

37,53 d 

±0,20 

30,67 e 

±0,26 

29,47 f 

±0,16 

25,80 g 

±0,24 

16,27 i 

±0,37 

18,53 h 

±0,37 
1,047 

Vòng đời 
69,53 a 

±0,71 

57,63 b 

±0,58 

48,53 c 

±0,25 

45,40 d 

±0,27 

35,20 e 

±0,26 

34,43 f 

±0,22 

29,93 g 

±0,32 

19,37 i 

±0,44 

22,50 h 

±0,42 
1,155 

Ghi chú:  TB- Trung bình; SE- Sai số chuẩn; TT- Trưởng thành; Trung bình có các chữ cái 

khác nhau trên cùng một hàng chỉ sự sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05) khi 

phân tích phương sai một nhân tố (One – way ANOVA). 
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 Đối với rệp non tuổi 2, thời gian phát dục của rệp khi nuôi ở nhiệt độ 

32,5oC là ngắn nhất (4,0 ngày) và sai khác có ý nghĩa thống kê so với các nhiệt 

độ còn lại; ở các nhiệt độ 30; 27,5; 25; 22,5; 20; 17,5 và 15oC thời gian phát dục 

của rệp non tuổi 2 lần lượt là 6,23; 6,90; 7,27; 8,70; 9,17; 11,33 và 13,37 ngày. 

Về mặt thống kê giữa các mức nhiệt độ 20oC và 22,5oC; 25oC và 27,5oC không 

có sự khác biệt (P>0,05). Nhưng thời gian phát dục của rệp non tuổi 2 ở nhiệt độ 

35oC (4,60 ngày) dài hơn so với nhiệt độ 32,5oC (4 ngày) và về mặt thống kê sự 

sai khác là có ý nghĩa (P<0,05).  

Thời gian phát dục của rệp tuổi 3 ngắn nhất ở nhiệt độ 32,5oC (3,27 ngày) 

và sai khác có ý nghĩa thống kê so với các mức nhiệt độ còn lại: 30oC (5,37 

ngày); 25oC (5,83 ngày); 27,5oC (5,9 ngày); 22,5oC (8,3 ngày); 20oC (8,57 

ngày); 17,5oC (10,57 ngày) và dài nhất ở nhiệt độ 15oC (13,37 ngày) (P<0,05). 

Tuy nhiên so sánh hai mức nhiệt độ 20oC và 22,5oC không có sự sai khác có ý 

nghĩa về mặt thống kê; hai mức nhiệt độ 25oC và 27,5oC; 30oC và 27,5oC cũng 

không có sự sai khác (P>0,05). Trong khi, thời gian phát dục của rệp non tuổi 3 

ở nhiệt độ 35oC là 3,63 ngày, ngắn hơn và sai khác so với các nhiệt độ từ 15oC - 

27,5oC nhưng không sai khác về mặt thống kê so với nhiệt độ 32,5oC (P>0,05).  

Tính chung cả ba tuổi của rệp non cho thấy, trong khoảng nhiệt độ từ 15oC 

- 32,5oC khi nhiệt độ càng tăng thời gian phát dục của rệp non càng ngắn. Cụ 

thể, thời gian phát dục của rệp non dài nhất ở 15oC (42,7 ngày); ngắn hơn ở các 

nhiệt độ tiếp theo: 17,5oC (34,47 ngày); 20oC (28,07 ngày); 22,5oC (26,43 ngày); 

25oC (21,53 ngày); 27,5oC (20,63 ngày); 30oC (18,67 ngày) và ngắn nhất ở nhiệt 

độ 32,5oC (11,77 ngày). Về mặt thống kê, giữa hai điều kiện nhiệt độ 25oC và 

27,5oC sự sai khác không có ý nghĩa (P>0,05), nhưng sự sai khác lại có ý nghĩa 

so với các điều kiện nhiệt độ còn lại (P<0,05). Trong khi, tổng thời gian phát 

dục của rệp non ở nhiệt độ 35oC là 13,63 ngày, ngắn hơn và sai khác so với các 

nhiệt độ từ 15oC - 27,5oC; đồng thời cũng dài hơn và sai khác về mặt thống kê so 

với nhiệt độ 32,5oC (P<0,05).  
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 Giai đoạn từ trứng đến hóa trưởng thành khi nuôi rệp ở các điều kiện nhiệt 

độ khác nhau thì khác nhau và sự sai khác này có ý nghĩa thống kê. Trong đó, 

thời gian từ trứng đến trưởng thành ở nhiệt độ 32,5oC là ngắn nhất (16,27 ngày); 

giảm dần ở nhiệt độ 30oC (25,8 ngày); 27,5oC (29,47 ngày); 25oC (30,67 ngày); 

22,5oC (37,53 ngày); 20oC (39,73 ngày); 17,5oC (48 ngày) và dài nhất ở nhiệt độ 

15oC (58,30 ngày) (P<0,05). Tương tự ở giai đoạn trứng và giai đoạn rệp non, 

tổng thời gian phát dục từ trứng đến hóa trưởng thành rệp sáp bột hồng hại sắn ở 

nhiệt độ 35oC là 18,53 ngày, ngắn hơn và sai khác so với các nhiệt độ từ 15oC - 

27,5oC; nhưng lại dài hơn và sai khác về mặt thống kê so với nhiệt độ 32,5oC 

(P<0,05). Các kết quả nghiên cứu này cho thấy, thời gian phát dục từ trứng đến 

trưởng thành của rệp tương đương với một số nghiên cứu khác. Trong đó, nghiên 

cứu Barilli et al. (2014) về đặc điểm sinh học của rệp sáp bột hồng hại sắn khi 

nuôi ở nhiệt độ 25oC cho thấy thời gian sống từ giai đoạn trứng đến trưởng thành 

là 25,2 ngày; trong đó dài nhất là giai đoạn trứng (7,7 ngày), kế đến là rệp non 

tuổi 1 sống trung bình 6,9 ngày, rệp non tuổi 2 (4,9 ngày), rệp non tuổi 3 (5,7 

ngày) [35]. Trong một công bố khác cho thấy rằng thời gian phát dục của rệp từ 

trứng đến trưởng thành là 21 ngày với các giai đoạn: trứng đến rệp non tuổi 1 là 

8 ngày, rệp non tuổi 1 đến tuổi 2 là 4 ngày, rệp non tuổi 2 đến tuổi 3 là 4 ngày, 

rệp non tuổi 3 đến trưởng thành là 5 ngày [47].  

Cũng theo Bảng 3.5, vòng đời của rệp sáp bột hồng hại sắn chịu sự ảnh 

hưởng rất lớn của nhiệt độ. Trong khoảng nhiệt độ từ 15oC - 32,5oC khi nhiệt độ 

càng tăng thì vòng đời của rệp càng rút ngắn. Nhưng khi nhiệt độ tăng lên ở 

35oC thì vòng đời lại dài ra. Cụ thể, vòng đời của rệp dài nhất ở 15oC (69,53 

ngày); ngắn hơn ở các nhiệt độ tiếp theo: 17,5oC (57,63 ngày); 20oC (48,53 

ngày); 22,5oC (45,4 ngày); 25oC (35,2 ngày); 27,5oC (29,47 ngày); 30oC (25,8 

ngày) và ngắn nhất ở nhiệt độ 32,5oC (16,27 ngày). Đến nhiệt độ 35oC, vòng đời 

của rệp lại tăng lên 18,53 ngày và dài hơn so với 32,5oC. Sự sai khác ở tất cả các 

nhiệt độ đều có ý nghĩa về mặt thống kê (P<0,05). Trong nghiên cứu của Minko 
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(2009) về ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái đến sự phát triển của rệp cũng cho 

thấy rằng, khi nhiệt độ càng tăng thì thời gian phát dục càng giảm, vòng đời càng 

ngắn. Nghiên cứu này đã thực hiện ở 4 mức nhiệt độ là 20; 25; 27 và 30oC cho 

kết quả vòng đời của rệp lần lượt là 48,83; 30,74; 27,24 và 23,99 ngày [99]. Kết 

quả này cho thấy, theo Minko vòng đời của rệp ở nhiệt độ 20oC tương đương với 

kết quả nghiên cứu của chúng tôi, nhưng ở các nhiệt độ khác (25; 27 và 30oC) thì 

vòng đời của rệp ngắn hơn so với kết quả nghiên cứu của chúng tôi. Một công bố 

khác thấy rằng, ở 28oC thời gian sống của rệp có thể kéo dài đến 50 ngày [79]. 

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi ở 27,5oC, thời gian sống của rệp ngăn hơn so 

với kết quả này. Như vậy, nhiệt độ ảnh hưởng rất lớn đến thời gian phát dục từ 

trứng đến trưởng thành cũng như vòng đời của rệp sáp bột hồng hại sắn. Điều 

này khẳng định một lần nữa, hoạt động sống của côn trùng, đặc biệt là khả năng 

sinh trưởng phụ thuộc chặt chẽ vào nhiệt độ môi trường sống. 

3.2.2.2. Mối quan hệ giữa nhiệt độ và tốc độ phát triển của các giai đoạn 

phát dục ở rệp sáp bột hồng hại sắn  

Trong khoảng nhiệt độ 15oC đến 32,5oC thì thời gian phát dục có tỷ lệ nghịch 

với nhiệt độ, nhiệt độ càng tăng thì thời gian phát dục càng ngắn, tức là tốc độ phát 

dục tăng. Tốc độ phát dục của các giai đoạn phát dục có tương quan tuyến tính (Y = 

aX + b) chặt chẽ với nhiệt độ với hệ số tương quan tuyến tính R2 dao động từ 0,78 

đến 0,84 (Bảng 3.6; Hình 3.2; 3.3; 3.4 và 3.5). 

Từ giai đoạn trứng đến trưởng thành, khởi điểm phát dục có nhiệt độ dao 

động từ 7,06oC đến 9,53oC; trong đó khởi điểm phát dục của giai đoạn trứng là 

8,46oC; khởi điểm phát dục tính chung của giai đoạn rệp non là 8,04oC (trong đó, 

giai đoạn rệp non tuổi 1 là 7,06oC; rệp non tuổi 2 là 7,26oC; rệp non tuổi 3 là 

9,53oC); khởi điểm phát dục ở giai đoạn trứng - trưởng thành là 8,18oC và khởi 

điểm phát dục cả vòng đời của rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus manihoti) là 

8,49oC.  
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Bảng 3.6. Mối quan hệ giữa nhiệt độ và tốc độ phát triển của các giai đoạn phát 

dục ở rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus manihoti) 

 

Thời 

gian 

phát dục 

a±SE b±SE y = ax + b 

ANOVA 

R2 
To 

(oC) 
DD 

F Df P 

Trứng 
0,007 

±0,0008 

-0,062 

±0,020 
y = 0,007x - 0,062 79,53 1; 23 <0,0001 0,783 8,46 136,0 

Rệp 

non 

Tuổi  

1 

0,007 

±0,0007 

-0,051 

±0,0173 
y = 0,007x - 0,051 102,70 1; 23 <0,0001 0,824 7,06 139,2 

Tuổi 

 2 

0,008 

±0,0007 

-0,064 

±0,0188 
y = 0,008x - 0,064 117,44 1; 23 <0,0001 0,842 7,62 119,9 

Tuổi 

 3 

0,011 

±0,0010 

-0,104 

±0,0252 
y = 0,011x - 0,104 111,56 1; 23 <0,0001 0,835 9,53 91,7 

Giai đoạn 

rệp non 

0,003 

±0,0003 

-0,023 

±0,0065 
y = 0,003x - 0,023 115,60 1; 23 <0,0001 0,840 8,04 349,3 

Từ  

trứng 

đến  

trưởng 

thành 

0,002 

±0,0002 

-0,017 

±0,0049 
y = 0,002x - 0,017 104,52 1; 23 <0,0001 0,826 8,18 485,3 

Vòng  

đời 

0,002 

±0,0001 

-0,015 

±0,0039 
y = 0,002x - 0,015 324,83 1; 23 <0,0001 0,848 8,49 562,9 

Ghi chú:  To: Khởi điểm phát dục (= -b/a); DD: Tổng tích ôn hữu hiệu (= 1/a);  

  R2: Hệ số hồi quy 
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Hình 3.2. Tốc độ phát triển giai đoạn trứng của rệp sáp bột hồng hại sắn 

(Phenacoccus manihoti) theo nhiệt độ 
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Hình 3.3. Tốc độ phát triển giai đoạn rệp non của rệp sáp bột hồng hại sắn 

(Phenacoccus manihoti) theo nhiệt độ 

y = 0,007x - 0,062 

R2 = 0,783 

y = 0,003x - 0,023 

R2 = 0,840 
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Hình 3.4. Tốc độ phát triển từ trứng đến trưởng thành của rệp sáp bột hồng 

hại sắn (Phenacoccus manihoti) theo nhiệt độ 
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Hình 3.5. Tốc độ phát triển cả vòng đời của rệp sáp bột hồng hại sắn 

(Phenacoccus manihoti) theo nhiệt độ 

y = 0,002x - 0,017 

R2 = 0,826 

y = 0,002x - 0,015 

R2 = 0,848 
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Để hoàn thành một giai đoạn phát triển, mỗi loài côn trùng đều đòi hỏi phải 

có một tổng nhiệt lượng nhất định. Tổng nhiệt lượng này là một hằng số nhiệt độ 

có hiệu quả cho sự phát dục của mỗi loài côn trùng, được gọi là tổng tích ôn hữu 

hiệu [24]. Theo Bảng 3.6, tổng tích ôn hữu hiệu ở các giai đoạn phát dục của rệp 

khác nhau thì khác nhau. Cụ thể tổng tích ôn hữu hiệu dao động từ 91,7 - 562,9oC; 

trong đó giai đoạn trứng là 136oC; giai đoạn rệp non là 349,3oC (với rệp non tuổi 1 

là 139,2oC; tuổi 2 là 119,9oC; tuổi 3 là 91,7oC); trứng-trưởng thành là 485,3oC; 

vòng đời là 562,9oC. Theo các hình 3.2; 3.3; 3.4 và 3.5 thì tỷ lệ phát triển của rệp 

sáp bột hồng ở các giai đoạn phát dục đều tăng lên khi nhiệt độ càng tăng (trong 

khoảng nhiệt độ 15 - 32,5oC). Điều này phù hợp với quy luật phát triển của côn 

trùng, trong khoảng nhiệt độ nhất định, khi nhiệt độ càng tăng, thời gian phát dục 

của côn trùng càng giảm, tốc độ phát triển cũng tăng lên. 

3.2.2.3. Tỷ lệ sống sót của rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus manihoti) 

ở các nhiệt độ khác nhau 

Nhiệt độ không chỉ ảnh hưởng đến thời gian phát dục mà còn ảnh hưởng đến 

tỷ lệ sống sót của rệp sáp qua các tuổi. Khi nhiệt độ thích hợp cho sự sinh trưởng 

phát triển của rệp thì khả năng sống sót của rệp cao hơn, ngược lại khi nhiệt độ 

quá cao hoặc quá thấp, không thích hợp cho sự sinh trưởng phát triển của rệp sáp 

thì tỷ lệ sống sót sẽ giảm dần. Tỷ lệ sống sót của rệp sáp bột hồng hại sắn khi 

nuôi ở các điều kiện nhiệt độ khác nhau là khác nhau và giảm dần qua các giai 

đoạn phát dục (Bảng 3.7). 

Tỷ lệ sống sót của rệp non tuổi 1 ở nhiệt độ 30oC là cao nhất (80%), giảm 

dần ở các nhiệt độ 32,5oC (76,67%); 27,5oC (76,67%); 22,5oC (73,33%); 17,5oC 

(73,33%); 25oC (70%); 20oC (66,67%); 35oC (56,67%) và thấp nhất ở nhiệt độ 

35oC (53,33%). Tỷ lệ sống sót của rệp tuổi 2 ở các nhiệt độ cũng khác nhau, 

trong đó cao nhất ở nhiệt độ 30oC (73,33%); thấp dần ở các nhiệt độ 27,5oC 

(63,33%); 25oC (60%); 20oC (56,67%); 32,5oC (56,67%); 22,5oC (53,33%); 

17,5oC (53,33%); 35oC (46,67%) và thấp nhất ở nhiệt độ 15oC (43,33%). Đến 
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tuổi 3, khả năng sống sót của rệp đóng vai trò quan trọng và ảnh hưởng lớn đến 

giai đoạn trưởng thành. Theo kết quả thì dao động từ 33,33 - 66,67%. Cụ thể, tỷ 

lệ sống sót của rệp tuổi 3 cao nhất ở nhiệt độ 30oC (66,67%); thấp dần ở các 

nhiệt độ 27,5oC (60,00%); 32,5oC (56,67%); 25oC (53,33%); 20oC (50%); 

17,5oC (46,67%); 17,5oC (46,67%); 15oC (40%) và thấp nhất ở nhiệt độ 35oC 

(33,33%). 

Bảng 3.7. Tỷ lệ sống sót (%) của rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus 

manihoti) ở các điều kiện nhiệt độ khác nhau 

Giai đoạn 

phát dục 

Nhiệt độ (oC) 

15 17,5 20 22,5 25 27,5 30 32,5 35 

Rệp non 

tuổi 1 

56,67 

(17) 

73,33 

(22) 

66,67 

(20) 

73,33 

(22) 

70,00 

(21) 

76,67 

(23) 

80,00 

(24) 

76,67 

(23) 

53,33 

(16) 

Rệp non 

tuổi 2 

43,33 

(13) 

53,33 

(16) 

56,67 

(17) 

53,33 

(16) 

60,00 

(18) 

63,33 

(19) 

73,33 

(22) 

56,67 

(17) 

46,67 

(14) 

Rệp non 

tuổi 3 

40,00 

(12) 

46,67 

(14) 

50,00 

(15) 

46,67 

(14) 

53,33 

(16) 

60,00 

(18) 

66,67 

(20) 

56,67 

(17) 

33,33 

(10) 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Ghi chú:  Giá trị trong ngoặc đơn là số cá thể rệp còn sống ở tuổi tương ứng;  

N: là số lượng cá thể rệp ban đầu. 

Kết quả nghiên cứu của Schulthess et al. cho thấy ở 35°C tất cả rệp sáp bột 

hồng hại sắn đều chết trước khi đến giai đoạn trưởng thành [125]. Trong kết quả 

nghiên cứu của chúng tôi, ở nhiệt độ 35oC rệp non tuổi ba vẫn sống đến giai 

đoạn trưởng thành. Tuy nhiên tỷ lệ này rất thấp và rệp trưởng thành cũng chỉ 

sống được trong thời gian ngắn. Tại Nigeria, một nghiên cứu về ảnh hưởng của 

ba mức nhiệt độ 25, 28 và 31oC đến sự phát triển của rệp sáp bột hồng hại sắn 

(P. manihoti) đã được thực hiện. Kết quả cho thấy, tỷ lệ sống sót trung bình qua 

các tuổi là 62% [76]. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi tương đương với kết quả 

này nếu tính trung bình tất cả các tuổi ở các nhiệt độ. Trong một nghiên cứu 

khác về ảnh hưởng của nhiệt độ đến sự phát triển của quần thể rệp sáp bột hồng 

hại sắn (P. manihoti) được tiến hành ở điều kiện nhiệt độ là 20; 23,5; 27 và 
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30,5oC; ẩm độ từ 83-97%, với điều kiện ánh sáng là 12 giờ tối: 12 giờ sáng, tỷ lệ 

sống sót của rệp chỉ đạt 50% sau 37,5; 21,5; 19,0 và 19,0 ngày tương ứng ở 20; 

23,5; 27 và 30,5oC [85]. Kết quả này cho thấy tỷ lệ sống sót của rệp không 

những phụ thuộc vào nhiệt độ mà còn phụ thuộc vào thời gian sống của chúng. 

Như vậy, kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ sống sót của rệp non ở các điều 

kiện nhiệt độ khác nhau là khác nhau. Tỷ lệ sống sót của rệp ở nhiệt độ càng thấp 

hoặc càng cao thì càng giảm. Ở nhiệt độ 35oC tỷ lệ sống sót qua các tuổi là thấp 

nhất. Trong khoảng nhiệt độ từ 25oC - 30oC các giai đoạn phát dục của rệp có tỷ 

lệ sống cao hơn so với các mức nhiệt độ còn lại. 

3.2.2.3. Khả năng sinh sản của rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus 

manihoti) ở các điều kiện nhiệt độ khác nhau  

Nhiệt độ là yếu tố rất quan trọng ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến 

đời sống của côn trùng. Khi nhiệt độ thích hợp thì thời gian tiền đẻ trứng, thời 

gian đẻ trứng được rút ngắn, khả năng sinh sản, tỷ lệ sinh sản của côn trùng sẽ 

cao hơn. Khi nhiệt độ quá thấp thì thời gian tiền đẻ trứng và thời gian đẻ trứng sẽ 

kéo dài ra, khả năng đẻ trứng, tỷ lệ sinh sản giảm hoặc có thể bất dục [24]. Khi 

nhiệt độ quá cao thì rệp có thể không đẻ trứng hoặc có thể bị chết hoàn toàn 

[125]. Biết được mức nhiệt độ thích hợp hay không thích hợp đến sinh sản của 

rệp sáp bột hồng hại sắn chúng ta có thể dự tính, dự báo và đề xuất các biện pháp 

phòng trừ thích hợp, hạn chế sự phát triển lây lan của chúng trên diện rộng. Thời 

gian sống, thời gian tiền đẻ trứng, thời gian đẻ trứng, khả năng sinh sản và tỷ lệ 

đẻ trứng của rệp trưởng thành được trình bày trong Bảng 3.8. 

 Bảng 3.8 cho thấy thời gian tiền đẻ trứng, thời gian đẻ trứng và thời gian 

sống của trưởng thành cái ở các nhiệt độ khác nhau là khác nhau. Trong đó, thời 

gian sống của rệp trưởng thành ở nhiệt độ 20oC là 18,6 ngày, dài hơn và sai khác 

có ý nghĩa về mặt thống kê so với các nhiệt độ còn lại (P<0,05). Ở nhiệt độ 

22,5oC thời gian sống của rệp trưởng thành là 16,1 ngày, ngắn hơn so với nhiệt 

độ 20oC, nhưng lại dài hơn so với khoảng 25 - 35oC, và sai khác này có ý nghĩa 
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về mặt thống kê (P<0,05). Trong khoảng nhiệt độ 25 - 30oC, thời gian sống của 

rệp trưởng thành không sai khác về mặt thống kê, cụ thể lần lượt là 30oC (11,4 

ngày); 27,5oC (10,97 ngày); 25oC (10,4 ngày) (P>0,05). So sánh hai nhiệt độ từ 

32,5 và 35oC thời gian sống của rệp trưởng thành lần lượt là 7,63 và 8,17 ngày, 

sai khác này không có ý nghĩa về mặt thống kê (P>0,05). Tuy nhiên, các khoảng 

nhiệt độ 25 - 30oC; 32,5 - 35oC thời gian sống của rệp trưởng thành ngắn dần và 

sai khác về mặt thống kê so với các khoảng nhiệt độ thấp hơn (20 - 22,5oC). Kết 

quả nghiên cứu này của chúng tôi tương đương với kết quả nghiên cứu vào năm 

2014 của Barilli et al.. Nghiên cứu của Barilli được tiến hành trên giống sắn 

Santa Helena ở nhiệt độ trung bình 25°C với 90 lần lặp lại. Kết quả cho thấy, 

thời gian sống của giai đoạn trưởng thành tương ứng là 10,7 ngày [35]. Kết quả 

nghiên cứu của chúng tôi ở nhiệt độ 25°C thời ngian sống trung bình của rệp 

trưởng thành là 10,4 ngày. 

 Thời gian tiền đẻ trứng của rệp dao động từ khoảng 3 ngày đến 11 ngày 

(Bảng 3.8). Trong khoảng nhiệt độ từ 20oC đến 32,5oC khi nhiệt độ càng tăng thì 

thời gian tiền đẻ trứng của rệp càng giảm. Cụ thể ở nhiệt độ 20oC là 8,8 ngày; 

22,5oC là 7,9 ngày; 25oC là 4,53 ngày; 27,5oC là 4,97 ngày; 30oC là 4,13 ngày; 

32,5oC là 3,1 ngày. Trong đó, ở nhiệt độ 20oC thời gian tiền đẻ trứng là dài nhất 

(8,80 ngày) và sai khác có ý nghĩa thống kê so với các nhiệt độ còn lại (P<0,05); 

tiếp đến ở nhiệt độ 22,5oC thời gian tiền đẻ trứng là 7,87 ngày và sai khác có ý 

nghĩa thống kê so với các nhiệt độ còn lại (P<0,05). Ở nhiệt độ 32,5oC thời gian 

tiền đẻ trứng là ngắn nhất (3,1 ngày) và sai khác có ý nghĩa thống kê so với các 

nhiệt độ còn lại (P<0,05). Tuy nhiên, ở các nhiệt độ 25oC và 27,5oC; 25oC và 

30oC không có sự sai khác về mặt thống kê (P>0,05). Đến nhiệt độ 35oC thời 

gian tiền đẻ trứng của rệp là 3,97 ngày, dài hơn so với nhiệt độ 32,5oC (3,1 ngày) 

và sai khác này có ý nghĩa về mặt thống kê (P<0,05). 

 Thời gian đẻ trứng của rệp chịu ảnh hưởng rất lớn bởi nhiệt độ (Bảng 3.8). 

Nhìn chung, khi nhiệt độ càng tăng (từ 20oC đến 35oC) thì thời gian tiền đẻ trứng 

của rệp càng giảm.  
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Bảng 3.8. Thời gian sống và khả năng sinh sản của rệp sáp bột hồng hại sắn 

(Phenacoccus manihoti) ở các điều kiện nhiệt độ khác nhau (TB±SE) 

Chỉ tiêu 

theo dõi 

Nhiệt độ (oC) 

LSD0,05 
20 22,5 25 27,5 30 32,5 35 

Thời gian 

sống (ngày) 

18,60 a 

±0,67 

16,10 b 

±0,65 

10,40 c 

±0,64 

10,97 c 

±0,76 

11,40 c 

±0,38 

7,63 d 

±0,21 

8,17 d 

±0,19 
1,47 

Thời gian 

tiền đẻ trứng  

(ngày) 

8,80 a 

±0,12 

7,87 b 

±0,14 

4,53 cd 

±0,11f 

4,97 c 

±0,15 

4,13 de 

±0,16 

3,10 f 

±0,19 

3,97 e 

±0,18 
0,44 

Thời gian đẻ 

trứng (ngày) 

9,80 a 

±0,63 

8,23 b 

±0,60 

5,87 de 

±0,62 

6,00 cd 

±0,69 

7,27 bc 

±0,42 

4,53 ef 

±0,15 

4,20 f 

±0,16 
1,38 

Khả năng đẻ 

trứng 

(trứng/trưởng 

thành) 

125,40cd 

±10,39 

132,87 c 

±14,32 

175,13 b 

±12,32 

202,37 b 

±16,96 

315,17 a 

±19,88 

94,10 d 

±5,26 

57,51 e 

±2,60 
36,04 

Tỷ lệ sinh sản 

(Trứng/trưởng 

thành/ngày) 

12,78 c 

±0,56 

15,49 bc 

±0,73 

41,16 a 

±4,84 

44,84 a 

±5,53 

48,00 a 

±4,16 

20,82 b 

±0,97 

14,17 bc 

±0,80 
7,82 

Thời gian 

hậu đẻ trứng 

(ngày) 

0 0 0 0 0 0 0 - 

Ghi chú: TB - Trung bình; SE - Sai số chuẩn; Trung bình có các chữ cái khác nhau 

trên cùng một hàng chỉ sự sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05) khi phân 

tích phương sai một nhân tố (One – way ANOVA). 

Theo Bảng 3.8, ở nhiệt độ 20oC thời gian đẻ trứng là 9,8 ngày; ngắn hơn ở 

nhiệt độ 22,5oC (8,23 ngày); 30oC (7,3 ngày); 27,5oC (6,0 ngày); 25oC (5,9 

ngày); 32,5oC (4,53 ngày); ở nhiệt độ 35oC, thời gian đẻ trứng là ngắn nhất (4,2 
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ngày). Tuy nhiên, xét về mặt ý nghĩa thống kê, sự sai khác về thời gian đẻ trứng 

giữa các khoảng nhiệt độ có sự khác nhau. Trong đó, khoảng nhiệt độ từ 22,5 - 

30oC và  32,5 - 35oC không có sự sai khác về mặt thống kê (P>0,05).  

Kết quả nghiên cứu của Barilli et al. (2014) ở nhiệt độ 25oC ± 2, thời gian 

tiền để trứng của rệp là 6,2 ngày, còn thời gian đẻ trứng là 14,6 ngày [35]. So 

sánh với kết quả của chúng tôi thì thời gian này dài hơn, tuy nhiên nghiên cứu 

này không chỉ ra sự sai khác về mặt thống kê. Tại Nigeria, một nghiên cứu về 

ảnh hưởng của ba mức nhiệt độ 25, 28 và 31oC đến sự phát triển của P. 

manihoti đã được thực hiện trong phòng thí nghiệm. Kết quả, rệp trưởng thành 

đẻ trứng trung bình 3,9 ngày ở nhiệt độ 31oC và 6,5 ngày ở 25oC sau khi vũ hóa. 

Ở 28oC rệp sinh sản cao nhất vào ngày thứ 6 sau khi bắt đầu đẻ trứng còn các 

nhiệt độ khác trung bình ở ngày thứ 3 [76]. Như vậy, ở các nhiệt độ khác nhau 

thì thời gian đẻ trứng khác nhau. Vì vậy để đánh giá được nhiệt độ nào phù hợp 

với khả năng sinh sản của rệp cần nghiên cứu về khả năng đẻ trứng và tỷ lệ sinh 

sản của rệp. 

Khả năng đẻ trứng của rệp cao nhất ở nhiệt độ 30oC (trung bình 315,17 

trứng/trưởng thành) và sai khác có ý nghĩa về mặt thống kê (P<0,05) so với các 

mức nhiệt độ 27,5oC (202,37 trứng/trưởng thành); 25oC (175,13 trứng/trưởng 

thành); 22,5oC (132,87 trứng/trưởng thành); 20oC (125,4 trứng/trưởng thành); 

32,5oC (94,1 trứng/trưởng thành); 35oC (57,51 trứng/trưởng thành). Khả năng đẻ 

trứng của rệp thấp nhất ở nhiệt độ 35oC và sai khác có ý nghĩa về mặt thống kê 

(P<0,05) so với các mức nhiệt độ còn lại. Tuy nhiên, khả năng đẻ trứng của rệp 

giữa các nhiệt độ 25oC và 27,5 sai khác không có ý nghĩa về mặt thống kê (P>0,05). 

Tương tự, giữa các nhiệt độ 20oC và 22,5oC; 20oC và 32,5oC sự sai khác không có ý 

nghĩa (Bảng 3.8). Kết quả nghiên cứu của Barilli et al. (2014) cho thấy rằng ở nhiệt 

độ 25 ± 2oC, tổng số trứng trung bình của một rệp cái trưởng thành là 247,1 trứng, 

cao hơn kết quả của chúng tôi ở cùng nhiệt độ [35]. Bên cạnh đó, một nghiên cứu 

khác cho thấy, tổng số trứng của rệp ở các nhiệt độ 20; 23,5; 27 và 30,5oC rất cao, 
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lần lượt là 584,6; 571,5; 443,4 và 425,3; tuy vậy nghiên cứu này không chỉ ra sai 

khác về mặt thống kê [85].  

Tỷ lệ sinh sản của rệp sáp bột hồng hại sắn cao nhất ở nhiệt độ 30oC (48 

trứng/trưởng thành/ngày); giảm dần khi nhiệt độ càng giảm 27,5oC (44,84 

trứng/trưởng thành/ngày); 25oC (41,16 trứng/trưởng thành/ngày); 22,5oC (15,49 

trứng/trưởng thành/ngày); 20oC (12,78 trứng/trưởng thành/ngày); hoặc nhiệt độ 

càng cao thì tỷ lệ sinh sản càng thấp: 32,5oC (20,82 trứng/trưởng thành/ngày); 

35oC (14,17 trứng/trưởng thành/ngày). Tuy nhiên, xét về mặt thống kê thì ở các 

mức nhiệt độ 25; 27,5oC; 30oC không có sự sai khác; tương tự không có sự sai 

khác hoặc sai khác rất ít ở các khoảng nhiệt độ còn lại (Bảng 3.8). Kết quả 

nghiên cứu này phù hợp với kết luận trong nghiên cứu của Lema và Herren 

(1985), khi nhiệt độ càng thấp, tỷ lệ sinh sản càng giảm. Cụ thể, nghiên cứu của 

Lema và Herren về ảnh hưởng của nhiệt độ đến rệp sáp bột hồng hại sắn (P. 

manihoti) được tiến hành ở điều kiện nhiệt độ là 20; 23,5; 27 và 30,5oC; ẩm độ 

từ 83-97%, với điều kiện ánh sáng là 12 giờ tối: 12 giờ sáng; kết quả cho thấy tỷ 

lệ đẻ trứng trung bình lần lượt là 17,00 trứng/trưởng thành/ngày; 18,60 

trứng/trưởng thành/ngày; 21,40 trứng/trưởng thành/ngày và 37,30 trứng/trưởng 

thành/ngày [85].  

Kết thúc đẻ trứng thì rệp chết, chính vì vậy thời gian hậu đẻ trứng của rệp 

bằng 0 ở cả 8 nhiệt độ 17,5; 20; 22,5; 25; 27,5; 30; 32,5 và 35oC (Bảng 3.8). Kết 

quả này cũng phù hợp với kết quả nghiên cứu tại Nigeria của Iheagwam, thấy 

rằng rệp cái trưởng thành thường chết sau khi đẻ quả trứng cuối cùng [76].  

Từ đó, có thể thấy nhiệt độ ảnh hưởng rất lớn đến một số chỉ tiêu sinh sản 

của rệp sáp bột hồng hại sắn, khi nuôi ở nhiệt độ 20; 22,5; 32,5; 35oC thì thời 

gian tiền đẻ trứng, thời gian đẻ trứng, thời gian sống đều kéo dài hơn, số trứng đẻ 

ra của một trưởng thành cái thấp hơn so với khoảng nhiệt độ từ 25 - 30oC. Như 

vậy, khoảng nhiệt độ từ 25 - 30oC thuận lợi cho rệp phát triển; còn khi nhiệt độ 

quá thấp hoặc quá cao thì đều bất lợi cho rệp sinh sản và tồn tại. 
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3.2.2.4. Nhịp điệu đẻ trứng của rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus 

manihoti) ở các nhiệt độ khác nhau  

Nhiệt độ không chỉ ảnh hưởng đến khả năng đẻ trứng của trưởng thành 

cái, tỷ lệ đẻ trứng mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến nhịp điệu đẻ trứng qua từng 

ngày của rệp. Điều đó được thể hiện ở Bảng 3.9 và Hình 3.6.  

Bảng 3.9.  Nhịp điệu đẻ trứng của rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus 

manihoti) qua từng ngày ở các điều kiện nhiệt độ khác nhau (TB±SE) 

Đơn vị tính: Trứng/trưởng thành/ngày 

Ngày sau 

vũ hóa 

Nhiệt độ (oC) 

20 22,5 25 27,5 30 32,5 35 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 8,93 0 

3 0 0 0 0 11,30 17,80 3,73 

4 0 0 19,83 13,27 21,53 21,33 10,40 

5 0 0 46,53 52,40 66,33 22,73 14,94 

6 0 0 40,10 51,33 60,37 15,07 13,83 

7 0 5,73 24,60 36,43 48,87 5,77 9,83 

8 4,40 13,33 15,17 14,83 34,43 1,93 4,20 

9 11,00 15,93 6,90 9,77 27,20 0,33 0,57 

10 16,93 19,00 7,13 5,20 18,13 0,20 0 

11 15,33 17,93 3,77 3,27 13,53 0 0 

12 12,53 15,13 4,00 3,27 7,60 0 0 

13 10,33 10,13 2,70 2,53 3,97 0 0 

14 10,80 12,07 2,53 2,50 1,83 0 0 

15 10,40 8,33 1,33 2,37 0,07 0 0 

16 8,13 6,47 0,20 2,13 0 0 0 

17 7,40 3,60 0,33 1,03 0 0 0 

18 4,87 1,93 0 1,80 0 0 0 

19 4,47 1,47 0 0,03 0 0 0 

20 3,53 0,80 0 0,13 0 0 0 

21 2,67 0,80 0 0,07 0 0 0 

22 1,53 0,20 0 0 0 0 0 

23 0,73 0 0 0 0 0 0 

24 0,33 0 0 0 0 0 0 

25 0 0 0 0 0 0 0 

TỔNG 125,40 132,87 175,13 202,37 315,17 94,10 57,51 
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 Bảng 3.9 và Hình 3.6 cho thấy, ở các nhiệt độ khác nhau thì số trứng đẻ qua 

từng ngày của rệp khác nhau. Ở nhiệt độ 20oC rệp đẻ trứng muộn hơn, thời gian 

đẻ trứng kéo dài hơn, kết thúc muộn hơn và số trứng được đẻ ra trong ngày cũng 

ít hơn so với các nhiệt độ cao hơn. Ở nhiệt độ 20oC rệp bắt đầu đẻ trứng ở ngày 

thứ 8 sau vũ hóa, số trứng được đẻ tăng dần qua các ngày và trung bình đạt cao 

nhất ở ngày thứ 10 sau đó giảm dần. Một rệp trưởng thành trung bình đẻ thấp 

nhất là 0,3 trứng/trưởng thành/ngày và cao nhất là 16,9 trứng/trưởng thành/ngày, 

kết thúc đẻ trứng ở ngày thứ 24 sau vũ hóa và đạt tổng số trứng là 125,4 

trứng/trưởng thành. 

Ở nhiệt độ 22,5oC rệp bắt đầu đẻ trứng ở ngày thứ 7 sau vũ hóa, số trứng 

được đẻ ra tăng dần và đạt cao nhất ở ngày thứ 10 (19,0 trứng/trưởng 

thành/ngày). Kết thúc đẻ trứng vào ngày thứ 22 sau vũ hóa và đạt tổng số trứng 

là 132,9 trứng/trưởng thành/ngày. 

Ở nhiệt độ 25oC và 27,5oC rệp đều bắt đầu đẻ trứng vào ngày thứ 4 sau vũ 

hóa nhưng thời gian đẻ trứng và nhịp điệu đẻ trứng có sự khác nhau. Ở nhiệt độ 

25oC rệp bắt đầu đẻ trứng với trung bình 19,8 trứng/trưởng thành/ngày, số trứng 

được đẻ ra thấp nhất là 0,2 trứng/trưởng thành/ngày vào ngày thứ 16 và cao nhất 

vào ngày thứ 5 (46,5 trứng/trưởng thành/ngày); kết thúc đẻ trứng ở ngày thứ 17 

sau vũ hóa. Trong khi, ở nhiệt độ 27,5oC rệp trưởng thành bắt đầu đẻ trứng với 

trung bình 13,3 trứng/trưởng thành/ngày, số trứng được đẻ ra thấp nhất là 0,1 

trứng/trưởng thành/ngày và cao nhất vào ngày thứ 5 (52,4 trứng/trưởng 

thành/ngày); kết thúc đẻ trứng ở ngày thứ 21 sau vũ hóa.  

Ở nhiệt độ 30oC rệp bắt đầu đẻ trứng ở ngày thứ 3 sau vũ hóa, số trứng 

được đẻ ra thấp nhất trung bình là 0,07 trứng/trưởng thành/ngày vào ngày thứ 

15, cao nhất là 66,3 trứng/trưởng thành/ngày vào ngày thứ 5. Kết thúc đẻ trứng ở 

ngày thứ 15 sau vũ hóa và đạt tổng số trứng cao nhất so với các nhiệt độ còn lại 

(315,2 trứng/trưởng thành). Tại Nigeria, một nghiên cứu về ảnh hưởng của ba 

mức nhiệt độ 25, 28 và 310C đến sự phát triển của P. manihoti đã được thực hiện 
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trong phòng thí nghiệm. Kết quả, rệp trưởng thành đẻ trứng trung bình 3,9 ngày 

ở nhiệt độ 31oC và 6,5 ngày ở 25oC sau khi vũ hóa. Ở 28oC rệp sinh sản cao nhất 

vào ngày thứ 6 sau khi bắt đầu đẻ trứng còn các nhiệt độ khác trung bình ở ngày 

thứ 3 [76]. 

Ở nhiệt độ 32,5oC rệp bắt đầu đẻ trứng vào ngày thứ 3 sau vũ hóa, số 

trứng được đẻ ra cao nhất ở ngày thứ 6 sau vũ hóa là 22,7 trứng/trưởng 

thành/ngày, thấp nhất ở ngày thứ 10 (0,2 trứng/trưởng thành/ngày). Rệp kết thúc 

đẻ trứng vào ngày thứ 11 sau vũ hóa và đạt 94,1 trứng/trưởng thành. Như vậy, ở 

nhiệt độ 32,5oC rệp có khả năng sinh sản kém nhất, thời gian sinh sản ngắn nhất 

và số trứng đẻ ra thấp hơn so với khoảng nhiệt độ 20 - 30oC. Kết quả này cũng 

phù hợp với nghiên cứu về ảnh hưởng của các nhân tố nhiệt độ, chất lượng lá và 

các giống sắn đến sự phát triển của rệp sáp bột hồng hại sắn (P. manihoti) được 

tiến hành trong phòng thí nghiệm ở Nigeria [125].  

Ở nhiệt độ 35oC rệp bắt đầu đẻ trứng vào ngày thứ 4 sau vũ hóa, thời gian 

đẻ trứng kéo dài đến ngày thứ 9, kết thúc đẻ trứng sớm nhất so với các nhiệt độ 

còn lại. Trong đó, số trứng được đẻ ra cao nhất ở ngày thứ 5 sau vũ hóa là 14,94 

trứng/trưởng thành/ngày. Rệp kết thúc đẻ trứng vào ngày thứ 9 sau vũ hóa và chỉ 

đạt 57,51 trứng/trưởng thành. Như vậy, ở nhiệt độ 35oC rệp có khả năng sinh sản 

kém nhất, thời gian sinh sản ngắn nhất và số trứng đẻ ra thấp nhất so với các 

nhiệt độ còn lại. 

3.2.2.5. Tỷ lệ sống sót của rệp trưởng thành ở các nhiệt độ khác nhau 

Tỷ lệ sống của rệp trưởng thành ảnh hưởng đến tỷ lệ sinh sản, tỷ lệ phát 

triển quần thể của rệp sáp bột hồng hại sắn. Nghiên cứu cho thấy, ở các điều kiện 

nhiệt độ khác nhau thì tỷ lệ sống qua từng ngày của rệp trưởng thành là khác 

nhau. Nhìn chung ở các điều kiện nhiệt độ khác nhau (20; 22,5; 25; 27,5; 30; 

32,5 và 35oC), tỷ lệ sống sót của rệp trưởng thành chỉ đạt được mức 100% ở 

những ngày đầu, sau đó giảm dần qua các ngày, điều đó được thể hiện ở Bảng 

3.10 và Hình 3.7. 
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Bảng 3.10. Tỷ lệ sống sót của rệp trưởng thành ở các nhiệt độ khác nhau 

Ngày sau 

vũ hóa 

Nhiệt độ (°C) 

20 22,5 25 27,5 30 32,5 35 

0 100 100 100 100 100 100 100 

1 100 100 100 100 100 100 100 

2 100 100 100 100 100 100 100 

3 100 100 100 100 100 100 100 

4 100 100 100 100 100 100 100 

5 100 100 100 100 100 100 100 

6 100 100 90 100 100 83,33 96,67 

7 100 100 80 90 96,67 53,33 73,33 

8 100 100 66,67 70,00 96,67 20,00 36,67 

9 100 100 50,00 46,67 86,67 3,33 10,00 

10 100 100 40,00 33,33 66,67 3,33 0 

11 100 93,33 30,00 30,00 56,67 0 0 

12 100 86,67 30,00 30,00 33,33 0 0 

13 86,67 80,00 23,33 23,33 16,67 0 0 

14 86,67 66,67 20,00 20,00 10,00 0 0 

15 86,67 40,00 20,00 16,67 3,33 0 0 

16 80,00 33,33 6,67 13,33 0 0 0 

17 66,67 26,67 6,67 13,33 0 0 0 

18 53,33 26,67 0 13,33 0 0 0 

19 40,00 26,67 0 6,67 0 0 0 

20 26,67 13,33 0 6,67 0 0 0 

21 26,67 13,33 0 6,67 0 0 0 

22 13,33 6,67 0 0 0 0 0 

23 13,33 0 0 0 0 0 0 

24 6,67 0 0 0 0 0 0 

25 0 0 0 0 0 0 0 
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 Theo Bảng 3.10 và Hình 3.7, ở nhiệt độ 20oC, rệp trưởng thành có số ngày 

sống sót dài nhất so với các nhiệt độ khác (24 ngày). Rệp duy trì tỷ lệ sống sót 

100% từ ngày thứ nhất đến ngày thứ 12. Bước sang ngày thứ 13 tỷ lệ sống sót 

của rệp bắt đầu giảm còn 86,67%. Tỷ lệ này duy trì sang ngày thứ 14 và 15. 

Nhưng đến ngày thứ 16 lại giảm xuống còn 80% và tiếp tục giảm sau đó: 66,67; 

53,33; 40; 26,67; 26,67; 13,33; 13,33% tương ứng từ ngày 17 đến ngày 23. Đến 

ngày thứ 24, tỷ lệ sống sót của rệp chỉ còn 6,67% và chết toàn bộ sau đó một 

ngày.  

  Ở nhiệt độ 22,5oC, thời gian sống của rệp trưởng thành là 22 ngày. Tuy 

nhiên, cũng như các nhiệt độ khác tỷ lệ sống sót qua các ngày có sự giảm đi theo 

thời gian. Từ ngày thứ 11 trở đi rệp bắt đầu chết và không duy trì được tỷ lệ sống 

100% như 10 ngày trước đó. Tỷ lệ sống sót từ ngày thứ 11 đến ngày thứ 17 lần 

lượt là 93,33; 86,67; 80; 66,67; 33,33 và 26,67%. Tỷ lệ này duy trì đến ngày thứ 

19 thì lại tiếp tục giảm còn 13,33% (ngày thứ 21), và thấp nhất vào ngày 22 

(6,67%). Rệp chết toàn bộ vào ngày thứ 23 (Bảng 3.10 và Hình 3.7).  

 Ở nhiệt độ 25oC, tỷ lệ sống sót của rệp trưởng thành có sự khác biệt so với 

các nhiệt độ trước đó. Cụ thể rệp chỉ sống sót được 17 ngày; tỷ lệ sống 100% là 

tương đối ngắn, từ ngày thứ nhất đến ngày thứ 5. Sang ngày thứ 6, tỷ lệ sống sót 

giảm còn 90% và giảm tiếp 80% ngày thứ 7. Từ ngày thứ 8, đến ngày thứ 17 tỷ 

lệ sống giảm từ 66,67 xuống 6,67% và rệp chết toàn bộ vào ngày thứ 18.  

 Ở nhiệt độ 27,5oC tỷ lệ rệp trưởng thành sống sót trong 6 ngày đầu sau vũ 

hóa là 100%. Nhưng sau đó từ ngày 7 đến ngày 15, tỷ lệ này giảm xuống rất 

nhanh. Cụ thể, ngày thứ 7 là 90%; giảm xuống 70% ở ngày thứ 8 và đến ngày 

thứ 15 chỉ còn 16,67%. Từ ngày thứ 16 đến 18, tỷ lệ rệp duy trì ở mức 13,33% 

và từ ngày thứ 19 đến ngày 21 tỷ lệ này là 6,67%. Rệp chết ở ngày thứ 22 sau vũ 

hóa (Bảng 3.10 và Hình 3.7).  
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 Ở nhiệt độ 30oC, số ngày sống sót của rệp trưởng thành là 15 ngày, ngắn 

hơn so với các nhiệt độ trước đó. Tỷ lệ sống 100% duy trì từ ngày thứ nhất đến 

ngày thứ 6. Sang ngày thứ 7 và thứ 8 tỷ lệ sống sót giảm còn 96,67%. Từ ngày 

thứ 9 đến ngày thứ 14; tỷ lệ sống sót của rệp liên tục giảm; lần lượt là 86,67; 

66,67; 56,67; 33,33; 16,67 và 10%. Đến ngày thứ 15, tỷ lệ sống sót của rệp chỉ 

còn 3,33% và rệp chết toàn bộ vào ngày thứ 18 (Bảng 3.10 và Hình 3.7). 

 Ở nhiệt độ 32,5oC rệp chỉ sống được 10 ngày còn ở nhiệt độ 35oC rệp chỉ 

sống được 9 ngày, thấp nhất so với các mức nhiệt độ khác. Ở cả hai nhiệt độ này, 

rệp duy trì được tỷ lệ sống sót 100% trong 5 ngày sau vũ hóa. Sau đó thì giảm 

nhanh và rệp chết toàn bộ vào ngày thứ 11 ở nhiệt độ 32,5oC và ngày thứ 10 ở 

nhiệt độ 32,5oC (Bảng 3.10 và Hình 3.7). 

3.2.2.6. Tỷ lệ phát triển quần thể của rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus 

manihoti)  

Tỷ lệ phát triển quần thể có vai trò đặc biệt quan trọng đối với côn trùng 

nói chung và các loài sâu hại nói riêng. Rệp sáp bột hồng hại sắn là sinh vật 

ngoại lai mới xâm nhập vào nước ta nên những hiểu biết cũng như nghiên cứu về 

chúng còn hạn chế. Nếu không xem xét và đánh giá được mức độ gia tăng quần 

thể rệp sẽ không thể đánh giá được khả năng gây hại và tốc độ lây lan của chúng. 

Dẫn đến những biện pháp phòng trừ áp dụng sẽ không đúng lúc và cũng không 

mang lại hiệu quả. Vì vậy việc nghiên cứu các chỉ tiêu phát triển quần thể rệp 

như tỷ lệ sinh sản (R0), thời gian trung bình của một thế hệ (T); tỷ lệ gia tăng tự 

nhiên của quần thể rệp (rm) là rất quan trọng và cần thiết. Những dẫn liệu này có 

thể dự báo được sự phát triển của một rệp sáp bột hồng hại sắn ở một vùng trong 

thời gian tới sẽ phát triển nhanh hay chậm và đánh giá được mức độ gây hại 

cũng như lây lan của chúng. Từ đó chúng ta có thể đưa ra các biện pháp phòng 

trừ đúng lúc, đúng giai đoạn và phù hợp nhất trong công tác bảo vệ thực vật. 
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Kết quả nghiên cứu tỷ lệ phát triển quần thể của rệp ở các điều kiện nhiệt 

độ khác nhau được trình bày ở Bảng 3.11. Theo Bảng 3.11 cho thấy nhiệt độ ảnh 

hưởng rất lớn đến sự phát triển của quần thể rệp sáp bột hồng hại sắn. 

Bảng 3.11. Tỷ lệ phát triển của rệp sáp bột hồng hại sắn các nhiệt độ khác nhau 

Nhiệt độ (oC) Ro T rm 

20 105,329 12,484 0,419 

22,5 107,587 10,800 0,481 

25 142,320 6,000 0,950 

27,5 170,588 6,148 0,944 

30 286,768 6,520 1,115 

32,5 86,836 4,265 1,064 

35 51,260 5,288 0,838 

Ghi chú:  Ro: Hệ số nhân của một thế hệ; T: Thời gian trung bình của một thế hệ.  

rm: Tỷ lệ gia tăng tự nhiên 

Hệ số nhân của một thế hệ Ro là tổng số con cái sinh ra sống sót trong một 

thế hệ do một mẹ đẻ ra. Hệ số nhân của một thế hệ (Ro) của rệp sáp bột hồng hại 

sắn ở các điều kiện nhiệt độ khác nhau thì khác nhau. Trong khoảng nhiệt độ 20 

- 30oC, hệ số nhân của một thế hệ ở rệp tăng lên khi nhiệt độ tăng lên (Bảng 

3.11). Cụ thể, hệ số nhân của một thế hệ rệp ở nhiệt độ nhiệt độ 20oC (105,329 

cá thể rệp/trưởng thành); nhiệt độ 22,5oC (107,587 cá thể rệp/trưởng thành); 

nhiệt độ 25oC (142,32 cá thể rệp/trưởng thành); nhiệt độ 27,5oC (170,588 cá thể 

rệp/trưởng thành); và cao nhất ở nhiệt độ 30oC (286,768 cá thể rệp/trưởng 

thành). Ngược lại, trong khoảng nhiệt độ 30 - 35oC, hệ số nhân của một thế hệ ở 

rệp giảm xuống khi nhiệt độ tăng lên. Cụ thể, hệ số nhân của một thế hệ rệp ở 

nhiệt độ 30oC là 287,77 cá thể rệp/trưởng thành; đến 32,5oC giảm còn 86,836 cá 

thể rệp/trưởng thành; và thấp nhất ở nhiệt độ 35oC (51,26 cá thể rệp/trưởng 

thành). Như vậy có thể thấy, trong khoảng nhiệt độ thích hợp (20 - 30oC), nhiệt 

độ càng cao thì hệ số nhân của một thế hệ càng tăng; nhưng nếu nhiệt độ quá cao 
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(32,5 - 35oC) thì hệ số nhân của một thế hệ của rệp càng giảm. Điều này cũng 

phù hợp với nhận định của các tác giả khác khi nghiên cứu về ảnh hưởng của 

nhiệt độ đến rệp sáp bột hồng hại sắn [76], [85], [125]. 

Thời gian của một thế hệ (T) là tuổi thọ trung bình của tất cả các cá thể 

mẹ khi đẻ ra con cái. Thời gian trung bình một thế hệ của rệp khi nuôi ở các mức 

nhiệt độ khác nhau thì khác nhau. Trong đó thời gian trung bình của một thế hệ 

dài nhất ở nhiệt độ 20oC (12,486 ngày);  tiếp theo ở nhiệt độ 22,5oC (10,8 ngày);  

ở nhiệt độ 25oC (6,0 ngày);  ở nhiệt độ 27,5oC (6,148 ngày);  ở nhiệt độ 35oC 

(5,288 ngày); ở nhiệt độ 30oC (6,52 ngày); và ngắn nhất ở điều kiện nhiệt độ 

32,5oC (chỉ 4,265 ngày).  

Tỷ lệ gia tăng tự nhiên (rm) là tiềm năng sinh học của loài. Chỉ tiêu này 

phụ thuộc rất nhiều vào tốc độ sinh sản, tốc độ phát triển, tỷ lệ sống trong môi 

trưởng ổn định, thức ăn và không gian không hạn chế [44]. Hệ số gia tăng tự 

nhiên của quần thể rệp tăng lên khi nhiệt độ tăng lên trong khoảng 20 - 30oC. 

Trong đó rệp nuôi ở nhiệt độ 30oC có tỷ lệ gia tăng tự nhiên cao nhất đạt 

1,115/cá thể rệp/ngày; thấp hơn ở nhiệt độ 27,5oC đạt 0,944/cá thể rệp/ngày; ở 

nhiệt độ 25oC đạt 0,95/cá thể rệp/ngày; ở nhiệt độ 22,5oC đạt 0,481/cá thể 

rệp/ngày; ở nhiệt độ 20oC đạt 0,419/cá thể rệp/ngày. Trong khoảng nhiệt độ 30 - 

35oC, nhiệt độ càng tăng thì  tỷ lệ gia tăng tự nhiên càng giảm. Cụ thể, ở nhiệt độ 

32,5oC tỷ lệ gia tăng tự nhiên của rệp là 1,064/cá thể rệp/ngày; ở nhiệt độ 35oC 

tỷ lệ gia tăng tự nhiên của rệp là 0,838/cá thể rệp/ngày. Một nghiên cứu được 

tiến hành trên giống sắn Santa Helena ở nhiệt độ trung bình 25°C ± 2 với 90 lần 

lặp lại. Kết quả cho thấy, hệ số nhân (Ro), thời gian trung bình của một thế hệ 

(T) và tốc độ gia tăng tự nhiên (rm) lần lượt là 223,64 cá thể rệp/trưởng thành 

cái; 4,78 ngày và 0,145 con/ngày [35]. So với kết quả nghiên cứu của chúng tôi 

ở cùng khoảng nhiệt độ 25 - 27,5°C thì tương đương về thời gian trung bình của 

một thế hệ (T); nhưng hệ số nhân của một thế hệ cao hơn kết quả của chúng tôi, 

trong khi tỷ lệ gia tăng tự nhiên lại thấp hơn. Điều này có thể do thức ăn nuôi rệp 

ở trong hai nghiên cứu là các giống sắn khác nhau. 
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Như vậy, các chỉ số về sự tăng trưởng của quần thể rệp sáp bột hồng hại 

sắn ở các điều kiện nhiệt độ khác nhau thì khác nhau, trong đó, ở khoảng nhiệt 

độ 20 - 30°C thì nhiệt độ 30°C rệp sáp bột hồng hại sắn có hệ số nhân của một 

thế hệ và tỷ lệ gia tăng tự nhiên lớn nhất, thời gian trung bình của một thế hệ 

ngắn nhất.  

3.2.3. Đặc điểm sinh học của rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus 

manihoti) ở các điều kiện thức ăn khác nhau 

3.2.3.1. Ảnh hưởng của thức ăn đến thời gian phát dục và khả năng sống sót 

của rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus manihoti)  

Thời gian phát dục của côn trùng phụ thuộc vào các yếu tố ngoại cảnh, 

trong đó, nhiệt độ và thức ăn là hai yếu tố có tác động mạnh mẽ nhất. Thức ăn 

chính là nguồn cung cấp các chất cần thiết cấu tạo nên các tế bào và cơ quan của 

cơ thể côn trùng. Thức ăn cũng là nguồn cung cấp năng lượng cho các hoạt động 

sống của cơ thể [8]. Khi thức ăn không đủ, kém chất lượng thì thời gian phát dục 

thường kéo dài [24]. Kết quả nghiên cứu sử dụng các giống sắn khác nhau làm 

thức ăn nuôi rệp trong điều kiện phòng thí nghiệm cho thấy, thời gian phát dục 

của rệp sáp bột hồng hại sắn được nuôi trên các giống sắn khác nhau thì khác 

nhau (Bảng 3.12). 

Theo Bảng 3.12. thời gian phát dục giai đoạn trứng của rệp sáp bột hồng 

hại sắn dài nhất khi nuôi trên giống sắn KM981 (9,13 ngày); ngắn nhất ở giống 

sắn KM94 (7,13 ngày) và sai khác này có ý nghĩa thống kê so với khi nuôi trên 

các giống sắn còn lại (P<0,05); trung bình khi nuôi trên các giống sắn HL23 

(8,37 ngày); KM419 (8,1 ngày); KM444 (7,5 ngày). Trong đó, sự sai khác về 

thời gian phát dục pha trứng của rệp khi nuôi giữa các giống sắn HL23 và 

KM419; KM419 và KM444 không có ý nghĩa về mặt thống kê (P>0,05). 

Thời gian phát dục của rệp non tuổi 1 ngắn nhất khi nuôi trên giống sắn 

KM444 (6,6 ngày) và sai khác này có ý nghĩa thống kê so với khi nuôi trên các 

giống sắn còn lại (P<0,05). Khi nuôi trên các giống sắn khác thì  sự sai khác về 
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thời gian phát dục của rệp non tuổi 1 là không có ý nghĩa về mặt thống kê 

(P>0,05). Trong đó, khi nuôi trên các giống sắn KM981; HL23; KM419 và 

KM94 thời gian phát dục của rệp tuổi 1 lần lượt là: 7,4; 7,43; 7,2 và 7,13 ngày. 

Bảng 3.12. Thời gian phát dục của rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus 

manihoti) ở các giống sắn khác nhau (TB±SE) 

 Đơn vị: Ngày 

Giai đoạn 

phát dục 

Giống sắn 

LSD0,05 

KM981 HL23 KM419 KM94 KM444 

Trứng 9,13 a ±0,29 8,37 b ±0,25 8,10 bc ±0,29 7,13 d ±0,15 7,50 cd ±0,21 0,644 

Rệp 

non 

Tuổi 1 7,40 a ±0,27 7,43 a ±0,16 7,20 a ±0,18 7,13 a ±0,12 6,60 b ±0,16 0,495 

Tuổi 2 6,37 ab ±0,19 6,50 a ±0,18 5,97 bc ±0,12 6,23 ab ±0,09 5,70 c ±0,15 0,422 

Tuổi 3 5,30 ab ±0,15 5,17 ab ±0,17 4,97 b ±0,12 5,37 a ±0,09 5,33 ab ±0,21 0,386 

Tổng rệp non 19,07 a ±0,40 19,10 a ±0,30 18,13 bc ±0,27 18,73 ab ±0,22 17,63 c ±0,33 0,827 

Trứng-TT 28,20 a ±0,60 27,47 a ±0,35 26,23 b ±0,47 25,87 b ±0,24 25,13 b ±0,43 1,167 

Ghi chú: TB- Trung bình; SE- Sai số chuẩn; TT- Trưởng thành; Trung bình có các 

chữ cái khác nhau trên cùng một hàng chỉ sự sai khác có ý nghĩa thống kê 

(P<0,05) khi phân tích phương sai một nhân tố (One – way ANOVA). 

 Thời gian phát dục của rệp non tuổi 2 khi nuôi trên các giống sắn KM981; 

HL23; KM419; KM94 và KM444 lần lượt là: 6,37; 6,5; 5,97; 6,23 và 5,7 ngày. 

Trong đó, thời gian phát dục của rệp non tuổi 2 ở giống sắn KM444 là 5,7 ngày 

ngắn hơn và sai khác này có ý nghĩa thống kê so với khi nuôi trên các giống sắn 

KM981; HL23 và KM444 (P<0,05). Bên cạnh đó, sự sai khác về thời gian phát 

dục của rệp non tuổi 2 khi nuôi giữa các giống sắn HL23 và KM981; KM419 và 

KM94 không có ý nghĩa về mặt thống kê (P>0,05). 
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Thời gian phát dục của rệp non tuổi 3 khi nuôi trên hai giống sắn KM419 

và KM94 có sự khác biệt (P<0,05). Trong đó, thời gian phát dục của rệp non 

tuổi 3 khi nuôi trên giống sắn KM419 (4,97 ngày) ngắn hơn khi nuôi trên giống 

sắn KM94 (5,37 ngày). Nhưng so sánh hai giống sắn này với các giống sắn 

HL23 (5,17 ngày); KM981 (5,3 ngày); KM444 (5,33 ngày) thì sai khác không có 

ý nghĩa (P<0,05). 

 Tính chung, thời gian phát dục của rệp non khi nuôi trên các giống sắn 

KM981; HL23; KM419; KM94 và KM444 lần lượt là: 19,07; 19,10; 18,13; 

18,73 và 17,63 ngày. Trong đó, thời gian phát dục của rệp non khi nuôi trên hai 

giống sắn KM981 và HL23 tương đương nhau và sai khác so với khi nuôi trên 

hai giống sắn KM419 và KM444 (P<0,05). Nhưng so sánh giữa các giống sắn 

còn lại thì sai khác không có ý nghĩa (P>0,05). Nghiên cứu ở Thái Lan về sự 

sinh trưởng và phát triển của rệp sáp bột hồng hại sắn (P. manihoti) trên hai 

giống sắn đã được tiến hành trong phòng thí nghiệm. Các giống sắn thí nghiệm 

là UJ-5 có hàm lượng cyanide cao (> 100 mg/kg) và Adira-1 có hàm lượng 

cyanide thấp (27,5 mg/kg). Nghiên cứu cho thấy các đặc điểm sinh học của P. 

manihoti bị ảnh hưởng nặng nề bởi các giống sắn. Thời gian phát dục của trứng 

là 7,93 ± 0,09 và 8,33 ± 0,11 ngày, thời gian của rệp non qua các tuổi là 12,32 ± 

0,13 và 15,67 ± 0,13 ngày tương ứng trên giống UJ-5 và giống Adira-1 [139]. 

Kết quả này cho thấy, thời gian phát dục qua các giai đoạn của rệp ngắn hơn so 

với kết quả của chúng tôi.  

Từ trứng đến trưởng thành, thời gian phát dục của rệp dài hơn khi nuôi 

trên giống KM981 (28,2 ngày); ngắn hơn ở giống sắn HL23 (27,47 ngày) và sai 

khác có ý nghĩa so với ba giống sắn còn lại (KM419, KM94 và KM444). Khi 

nuôi trên các giống sắn KM419, KM94 và KM444 thời gian phát dục từ trứng 

đến trưởng thành không sai khác về mặt thống kê (P<0,05); lần lượt là 26,23; 

25,87 và 25,13 ngày.  
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 Thức ăn không chỉ ảnh hưởng đến thời gian phát dục mà còn ảnh hưởng 

đến tỷ lệ sống sót của rệp sáp bột hồng hại sắn qua các tuổi. Nếu thức ăn thích hợp 

cho sự sinh trưởng phát triển của rệp thì khả năng sống sót của rệp cao hơn, ngược 

lại nếu thức ăn không thích hợp thì tỷ lệ sống sót của rệp sẽ giảm. Tỷ lệ sống sót 

của rệp sáp bột hồng hại sắn khi nuôi trên các giống khác nhau là khác nhau và 

giảm dần qua các tuổi (Bảng 3.13). 

Bảng 3.13. Tỷ lệ sống sót (%) của rệp sáp bột hồng hại sắn 

(Phenacoccus manihoti) trên các giống sắn  

Giai đoạn phát dục 
Giống sắn 

KM981 HL23 KM419 KM94 KM444 

Rệp non tuổi 1 
76,67 

(23) 

80,00 

(24) 

76,67 

(23) 

80,00 

(24) 

90,00 

(27) 

Rệp non tuổi 2 
63,33 

(19) 

66,67 

(20) 

66,67 

(20) 

73,33 

(22) 

80,00 

(24) 

Rệp non tuổi 3 
53,33 

(16) 

60,00 

(18) 

60,00 

(18) 

66,67 

(20) 

70,00 

(21) 

N 30 30 30 30 30 

Ghi chú: Giá trị trong ngoặc đơn là số cá thể rệp còn sống ở tuổi tương 

ứng; N: là số lượng cá thể rệp ban đầu. 

Tỷ lệ sống sót của rệp non tuổi 1 khi nuôi trên giống sắn KM444 là cao 

nhất (90%), giảm dần ở các giống sắn KM94 (80%); HL23 (80%);  KM981 

(76,67%); KM419 (76,67%). Tỷ lệ sống sót của rệp tuổi 2 ở các giống sắn cũng 

khác nhau, trong đó cao nhất vẫn ở giống sắn KM444 (80%); thấp dần ở các 

giống sắn KM94 (73,33%); HL23 (66,67%); KM419 (66,67%) và thấp nhất ở 

giống sắn KM981 (63,33%). Đến tuổi 3, khả năng sống sót của rệp dao động từ 

53 đến 70%. Cụ thể, tỷ lệ sống sót của rệp tuổi 3 cao nhất ở giống sắn KM444 

(70%); thấp dần ở các giống sắn KM94 (66,67%); KM419 (60%); HL23 (60%) 

và thấp nhất ở giống sắn KM981 (53,33%).  
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Như vậy, kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ sống sót khi nuôi giống sắn 

khác nhau là khác nhau. Tỷ lệ sống sót của rệp ở giống sắn KM981 và HL23 

thấp hơn so với các giống sắn còn lại. Chứng tỏ các giống sắn này không phải là 

thức ăn phù hợp với sự sinh trưởng và phát triển của rệp. Ngược lại, trên giống 

sắn KM444 và KM94, rệp có tỷ lệ sống sót cao hơn, chứng tỏ là thức ăn phù hợp 

để rệp sinh sống. 

3.2.3.2. Ảnh hưởng của thức ăn đến khả năng sinh sản của rệp sáp bột hồng 

hại sắn (Phenacoccus manihoti)  

Cũng như đối với bất cứ một sinh vật nào khác, nhân tố thức ăn đối với 

côn trùng được xem là nhân tố sinh thái rất quan trọng. "Trong tất cả các yếu tố 

môi trường xung quanh từng cá thể động vật, không có gì ảnh hưởng đến chúng 

một cách mạnh mẽ, phức tạp và sâu sắc như yếu tố thức ăn của chúng, ngay cả 

khí hậu, thời tiết, đất đai và các yếu tố vô sinh khác thường ảnh hưởng đến động 

vật qua thức ăn ở mức độ như là trực tiếp" [24]. Thật vậy, số lượng và chất 

lượng thức ăn quyết định phần lớn đến tốc độ phát dục, đến hoạt tính, sức sinh 

sản, hiện tượng ngừng phát dục, tỷ lệ chết và ảnh hưởng đến sự phân bố, phát tán 

của chúng [24]. Thức ăn nuôi rệp là các giống sắn có ảnh hưởng lớn đến khả 

năng sinh sản của chúng, điều đó được thể hiện trong Bảng 3.14. 

Theo Bảng 3.14, thời gian sống của rệp sáp bột hồng hại sắn khi nuôi trên 

các giống sắn khác nhau thì khác nhau. Thời gian sống của rệp trưởng thành cao 

nhất ở giống sắn KM444 (11,7 ngày), và sai khác có ý nghĩa về mặt thống kê so 

với các giống sắn KM981 (10,6 ngày) và KM419 (10,9 ngày) (P<0,05); nhưng 

không sai khác so với các giống sắn KM94 (11,4 ngày) và HL23 (11,13 ngày) 

(P>0,05). Thời gian sống của rệp trưởng thành khi nuôi trên các giống sắn 

KM94; HL23 và KM419 không có sự sai khác về ý nghĩa thống kê (P>0,05).  

Cũng theo Bảng 3.14, thời gian tiền đẻ trứng của rệp sáp bột hồng hại sắn 

khi nuôi trên các giống sắn khác nhau thì khác nhau. Trong đó, thời gian tiền đẻ 

trứng của rệp dài nhất khi nuôi trên giống sắn KM444 (4,63 ngày); ngắn hơn ở 
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giống sắn HL23 (4,43 ngày); giống sắn KM981 và KM94 tương đương nhau 

(4,13 ngày); ngắn nhất ở giống sắn KM419 (4,07 ngày). Tuy nhiên, xét về mặt ý 

nghĩa thống kê, sự sai khác về thời gian tiền đẻ trứng của rệp giữa các giống sắn 

có sự khác nhau. Trong đó, giữa các giống sắn KM444 và HL23 không có sự sai 

khác về mặt thống kê; cũng như giữa bốn giống sắn HL23, KM981, KM419 và 

KM94 sai khác không có ý nghĩa về mặt thống kê (P>0,05).  

Bảng 3.14. Thời gian sống và khả năng sinh sản của rệp sáp bột hồng hại sắn 

(Phenacoccus manihoti) trên các giống sắn (TB±SE) 

Chỉ tiêu theo dõi 
Giống sắn 

LSD0,05 

KM981 HL23 KM419 KM94 KM444 

Thời gian sống (ngày) 
10,60 c 

±0,19 

11,13 abc 

±0,23 

10,90 bc 

±0,22 

11,40 ab 

±0,38 

11,70 a 

±0,29 
0,746 

Thời gian tiền đẻ trứng  

(ngày) 

4,13 b 

±0,12 

4,43 ab 

±0,16 

4,07 b 

±0,18 

4,13 b 

±0,16 

4,63 a 

±0,17 
0,461 

Thời gian đẻ trứng (ngày) 
6,47 b 

±0,20 

6,70 ab 

±0,25 

6,83 ab 

±0,25 

7,27 a 

±0,42 

7,07 ab 

±0,29 
0,791 

Khả năng đẻ trứng 

(trứng/trưởng thành) 

163,87 c 

±7,37 

216,73 b 

±12,24 

244,63 b 

±8,88 

315,17 a 

±19,88 

346,6 a 

±13,67 
37,024 

Tỷ lệ sinh sản 

(Trứng/trưởng thành/ngày) 

26,08 c 

±1,52 

33,97 b 

±2,62 

37,47 b 

±2,37 

48,00 a 

±4,16 

50,33 a 

±2,12 
7,303 

Thời gian hậu đẻ trứng 

(ngày) 
0 0 0 0 0 - 

Ghi chú: TB - Trung bình; SE - Sai số chuẩn; Trung bình có các chữ cái khác nhau 

trên cùng một hàng chỉ sự sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05) khi phân 

tích phương sai một nhân tố (One – way ANOVA). 
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Thời gian đẻ trứng của rệp cũng có sự khác nhau khi nuôi trên các giống 

sắn khác nhau. Cụ thể, thời gian đẻ trứng của rệp trên các giống sắn KM981; 

HL23; KM419; KM94 và KM444 lần lượt là 6,47; 6,7; 6,83; 7,27 và 7,07 ngày. 

Xét về mặt thống kê, sự sai khác giữa các giống sắn KM981, KM419, KM444 và 

HL23 không có ý nghĩa; sự sai khác giữa các giống sắn HL23; KM419; KM94 

và KM444 cũng không có ý nghĩa (P>0,05); chỉ có sự sai khác giữa giống sắn 

KM94 và giống sắn KM981 là có ý nghĩa (P<0,05).  

Khả năng đẻ trứng và tỷ lệ sinh sản của rệp khi nuôi trên các giống sắn 

khác nhau có sự khác biệt (Bảng 3.14). Cụ thể, khả năng đẻ trứng của rệp cao 

nhất khi nuôi trên giống sắn KM444 (trung bình 346,6 trứng/ trưởng thành); tiếp 

đến là ở giống sắn KM94 (315,17 trứng/ trưởng thành) và sai khác có ý nghĩa về 

mặt thống kê (P<0,05) so với các giống sắn còn lại. Trong đó, khả năng đẻ trứng 

của rệp khi nuôi trên giống sắn KM419 và HL23 lần lượt là 244,63 và 216,73 

trứng/trưởng thành; và không sai khác nhau về mặt thống kê (P>0,05). Còn khả 

năng đẻ trứng của rệp khi nuôi trên giống sắn KM981 là thấp nhất, chỉ đạt 

163,87 trứng/trưởng thành và sự sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05). Ở Thái 

Lan, nghiên cứu về sự sinh trưởng và phát triển của rệp sáp bột hồng hại sắn (P. 

manihoti) trên hai giống sắn UJ-5 và Adira-1 cho thấy số trứng trung bình một 

con cái đẻ ra là 386.37 trứng/trưởng thành trên giống sắn UJ-5 và 318.67 

trứng/trưởng thành trên giống sắn Adira-1 [139]. Kết quả này tương đương với 

kết quả nghiên cứu của chúng tôi khi nuôi ở giống sắn KM444 và KM94; nhưng 

cao hơn kết quả của chúng tôi khi nuôi ở giống sắn KM981, KM419 và HL23. 

Điều đó một lần nữa khẳng định, thức ăn ảnh hưởng mạnh mẽ đến khả năng sinh 

sản của rệp.  

Tỷ lệ sinh sản của rệp sáp bột hồng hại sắn cao nhất khi nuôi trên giống 

sắn KM444  (trung bình 50,33 trứng/trưởng thành/ngày); giảm dần ở giống sắn 

KM94 (48 trứng/trưởng thành/ngày); giống sắn KM419 (37,47 trứng/trưởng 

thành/ngày); giống sắn HL23 (33,97 trứng/trưởng thành/ngày); và thấp nhất ở 
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giống sắn KM981 (26,08 trứng/trưởng thành/ngày). Tuy nhiên, xét về mặt thống 

kê thì ở các giống sắn KM444 và KM94 không có sự sai khác (P>0,05); tương 

tự không có sự sai khác giữa hai giống sắn KM419 và HL23 (Bảng 3.14). Nhưng 

so sánh tỷ lệ sinh sản của rệp khi nuôi trên giống sắn KM981 với các giống sắn 

khác thì thấp hơn và sai khác có ý nghĩa về mặt thống kê (P<0,05).  

Như vậy, dựa vào khả năng sinh sản và tỷ lệ sinh sản của rệp sáp bột hồng 

hại sắn khi nuôi trên các giống sắn khác nhau, chúng ta có thể thấy giống sắn 

KM444 và giống sắn KM94 là các thức ăn thích hợp cho rệp sinh sản. Còn giống 

sắn KM981 là giống sắn không phù hợp cho sinh trưởng và sinh sản của rệp. 

3.2.3.3. Tính chọn lựa giống sắn làm thức ăn của rệp sáp bột hồng hại sắn 

(Phenacoccus manihoti) trong phòng thí nghiệm 

Nghiên cứu về tính lựa chọn thức ăn của rệp được tiến hành theo kiểu lựa 

chọn bắt buộc. Thí nghiệm nhằm mục đích xác định được khả năng ưa thích của 

rệp đối với các loại thức ăn khác nhau thông qua việc theo dõi mật độ rệp ký 

sinh trên các giống sắn khác nhau; kết quả được thể hiện ở Bảng 3.15.  

Bảng 3.15 cho thấy mật độ trung bình của rệp sáp bột hồng hại sắn trong 7 

ngày theo dõi ở các giống sắn khác nhau thì khác nhau. Cụ thể, ngày thứ nhất 

theo dõi mật độ rệp sáp bột hồng hại sắn dao động từ 18,0 - 33,6 con/ngọn sắn; 

trong đó cao nhất là giống sắn KM94 (33,6 con/ngọn sắn, chiếm 27,01%), kế 

đến là ở giống sắn KM444 (29,60 con/ngọn sắn, chiếm 14,47%), tiếp theo là ở 

giống sắn KM419 (21 con/ngọn sắn, chiếm 16,88%), tiếp nữa là giống sắn 

KM981 (22,2 con/ngọn sắn, chiếm 17,85%) và thấp nhất ở giống sắn HL23 (18 

con/ngọn sắn, chiếm 14,47%) (Hình 3.8). Số lượng rệp trung bình trên tất cả các 

giống sắn ngày thứ nhất là 124,4 con. Như vậy, ở ngày thứ nhất đã có sự biểu 

hiện của việc lựa chọn thức ăn của rệp sáp bột hồng hại sắn. Thông qua đó có thể 

thấy, các giống sắn khác nhau sẽ có mùi vị cũng như sức hấp dẫn khác nhau đối 

với rệp sáp bột hồng hại sắn. Tuy nhiên, tính lựa chọn giữa các giống sắn của 

chúng ở các ngày tiếp theo có sự thay đổi. 
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Bảng 3.15. Mật độ (con/ngọn sắn) của rệp sáp bột hồng hại sắn 

(Phenacoccus manihoti) ở các giống sắn khác nhau trong điều kiện phòng 

thí nghiệm  

Thời gian  

sau khi trứng 

nở (ngày) 

Giống sắn 

Tổng 

KM94 KM444 KM419 HL23 KM981 

1 

Mật độ 33,60 29,60 21,00 18,00 22,20 124,40 

% 27,01 23,79 16,88 14,47 17,85 100 

2 

Mật độ 42,40 34,00 33,00 33,80 26,40 169,60 

% 25,00 20,05 19,46 19,93 15,57 100 

3 

Mật độ 33,40 28,20 28,40 31,20 27,80 149,00 

% 22,42 18,93 19,06 20,94 18,66 100 

4 

Mật độ 73,60 71,40 65,40 50,40 43,00 303,80 

% 24,23 23,50 21,53 16,59 14,15 100 

5 

Mật độ 86,60 96,20 73,20 51,80 48,00 355,80 

% 24,34 27,04 20,57 14,56 13,49 100 

6 

Mật độ 101,10 109,80 94,50 61,40 55,80 422,60 

% 23,92 25,98 22,36 14,53 13,20 100 

7 

Mật độ 123,60  132,80  102,6 69,4 65,2 493,60 

% 25,04 26,90 20,79 14,06 13,21 100 
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Ngµy thø nhÊt

17.85%

14.47%
16.88%

23.79%

27.01%

 KM94

 KM444

 KM419

 HL23

 KM981

 

 

 

Hình 3.8. Biểu đồ về tính chọn lựa thức ăn của rệp sáp bột hồng hại sắn 

trong ngày thứ nhất 

Ngày thứ hai khi theo dõi thấy mật độ của rệp sáp bột hồng hại sắn có sự 

thay đổi giữa các giống sắn. Cụ thể ở giống sắn KM94 có mật độ rệp cao nhất 

với 42,4 con/ngọn sắn chiếm (25%), trung bình ở các giống sắn KM444 (34,00 

con/ngọn sắn, chiếm 20,05%), KM419 (19,93 con/ngọn sắn, chiếm 19,46%), 

HL23 (33,8 con/ngọn sắn, chiếm 17,85%) và thấp nhất là 26,4 con/ngọn sắn 

(chiếm 15,57%) ở giống sắn KM981 (Hình 3.9). Như vậy mật độ rệp ở ngày thứ 

hai vẫn cao nhất ở giống sắn KM94, nhưng thấp nhất không phải ở giống sắn 

HL23 như ngày thứ nhất mà ở giống sắn KM981. Số lượng rệp trung bình trên 

tất cả các giống sắn ở ngày thứ hai là 124,4 con, tăng hơn so với ngày thứ nhất. 

Ngµy thø hai

15.57%

19.93%19.46%

20.05%

25%

 KM94

 KM444
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 HL23
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hại sắn trong ngày thứ hai 
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Ở ngày thứ ba, số lượng rệp trung bình trên tất cả các giống sắn là 149,00 

con, tăng hơn so với ngày thứ nhất nhưng lại giảm so với ngày thứ hai. Mật độ 

rệp theo dõi tiếp tục có sự thay đổi giữa các giống sắn. Tuy nhiên, ở giống sắn 

KM94 mật độ rệp vẫn cao nhất (33,40 con/ngọn sắn chiếm (22,42%), trung bình 

ở các giống sắn KM444, KM419, HL23 và thấp nhất là ở giống sắn KM981 

(26,4 con/ngọn sắn, chiếm 15,57%) (Hình 3.10).  

Ngµy thø ba
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20.94%

19.06%

18.93%
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 HL23
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Hình 3.10. Biểu đồ về tính chọn lựa thức ăn của rệp sáp bột hồng 

hại sắn trong ngày thứ ba 

Ở ngày thứ tư, mật độ rệp ở giống sắn KM94 vẫn cao nhất (73,6 con/ngọn 

sắn, chiếm 24,23%); tiếp đến là ở giống sắn KM444 (71,4 con/ngọn sắn, chiếm 

23,5%); ở giống KM419 (65,4 con/ngọn sắn, chiếm 21,53%); ở giống HL23 

(50,4 con/ngọn sắn, chiếm 16,59%) và thấp nhất là ở giống sắn KM981 (43 

con/ngọn sắn, chiếm 14,15%) (Hình 3.11).  

Từ ngày thứ năm đến ngày thứ bảy, mật độ rệp sáp bột hồng hại sắn trên 

các giống sắn đã thay đổi và có sự biến động theo một chiều hướng nhất định. 

Trong đó, mật độ rệp chiếm tỷ lệ cao nhất ở giống sắn KM444, tiếp đến là giống 

KM94; KM419; HL23 và mật độ rệp thấp nhất ở giống KM981. Cụ thể, mật độ 

rệp cao nhất là 96,2 con/ngọn sắn, chiếm 27,04% ở giống KM444; tiếp đến là ở 



 

91 

 

các giống KM94 (24,23%); KM419 (20,57%) ; HL23 (14,56%) và thấp nhất là ở 

giống sắn KM981 (48 con/ngọn sắn, chiếm 13,49%) (Hình 3.12).  

 KM94

 KM444

 KM419

 HL23

 KM981

Ngµy thø t

14.15%

16.59%
21.53%

23.5%

24.23%

 

  

Hình 3.11. Biểu đồ về tính chọn lựa thức ăn của rệp sáp bột hồng hại sắn 

trong ngày thứ tư 

Ngµy thø n¨m

13.49%

14.56%

20.57%

27.04%

24.34%

 KM94

 KM444

 KM419

 HL23

 KM981

 

  

Hình 3.12. Biểu đồ về tính chọn lựa thức ăn của rệp sáp bột hồng hại sắn 

trong ngày thứ năm 

Ngày thứ sáu tương tự ngày thứ năm, mật độ rệp cao nhất ở giống KM444 

109,8 con/ngọn sắn, chiếm 25,98%; tiếp đến là ở giống sắn KM94 (chiếm 
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23,92%); KM419 (chiếm 22,36%); HL23 (chiếm 14,43%) và thấp nhất vẫn ở 

giống sắn KM981 (58 con/ngọn sắn, chiếm 13,20%) (Hình 3.13).  

 
Ngµy thø s¸u

13.2%

14.53%

22.36%

25.98%

23.92%
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 HL23
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Hình 3.13. Biểu đồ về tính chọn lựa thức ăn của rệp sáp bột hồng hại sắn 

trong ngày thứ sáu 

Ngày thứ bảy tương tự như 2 ngày trước đó, mật độ rệp cao nhất ở giống 

KM444 132,80 con/ngọn sắn, chiếm 26,90%; tiếp đến là ở giống sắn KM94 

(chiếm 25,04%); KM419 (chiếm 20,79%); HL23 (chiếm 14,06%) và thấp nhất 

vẫn ở giống sắn KM981 (58 con/ngọn sắn, chiếm 13,21%) (Hình 3.14).  

Ngµy thø b¶y

13.21%
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20.79%

26.9%

25.04%

 KM94

 KM444

 KM419

 HL23
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Hình 3.14. Biểu đồ về tính chọn lựa thức ăn của rệp sáp bột hồng 

hại sắn trong ngày thứ bảy 

Như vậy, qua kết quả nghiên cứu mật độ rệp sáp bột hồng hại sắn trong 

điều kiện ở phòng thí nghiệm, khi để các giống sắn gần nhau trong cùng một hộp 
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thí nghiệm thì thấy rằng cả năm giống sắn đều là thức ăn của rệp sáp bột hồng 

hại sắn, trong đó thích hợp nhất là giống sắn KM444, giống sắn KM981 là thức 

ăn không ưa thích của rệp. 

3.2.3.4. Mật độ của rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus manihoti) trên 

các giống sắn khác nhau trong nhà lưới 

Thức ăn có ảnh hưởng rất lớn đến sự sinh trưởng và phát triển của côn 

trùng. Mỗi loài đều cần một loại thức ăn thích hợp để sinh trưởng tốt nhất, do đó 

sự phân bố của các loài cũng phụ thuộc vào nguồn thức ăn của chúng. Thức ăn 

cũng ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến sự sinh trưởng và phát triển của rệp, 

đến mật độ, tỷ lệ gây hại và chỉ số hại của rệp. Bảng 3.16 cho thấy mật độ của 

rệp sáp bột hồng hại sắn khi nuôi trên các giống sắn khác nhau thì khác nhau.  

Trong các tuần từ tuần thứ nhất đến tuần tư sau khi thả rệp, số lượng rệp 

trên các giống sắn chưa tăng lên vì ở các tuần này rệp sáp bột hồng hại sắn đang 

sinh trưởng từ tuổi 2 đến trưởng thành. Đến tuần thứ năm mật độ rệp sáp bột 

hồng hại sắn ở các giống sắn có tăng lên, lúc này chúng đã bắt đầu sinh sản. Tuy 

nhiên, mật độ rệp giữa các giống sắn không có sự sai khác về mặt thống kê 

(P>0,05). Đến tuần thứ sáu, mật độ rệp sáp bột hồng hại sắn ở các giống sắn bắt 

đầu có sự sai khác về mặt thống kê (P<0,05), dao động từ 1017,6 - 1690,6 

con/cây. Trong đó giống sắn KM981 có mật độ rệp sáp bột hồng hại sắn thấp 

nhất (1017,6 con/cây). Giống sắn KM444 và giống sắn HL23 đạt mật độ cao lần 

lượt là 1690,6 con/cây và 1543,4 con/cây. Hai giống sắn KM94 và KM419 có 

mật độ thấp hơn lần lượt là 1355,9 con/cây và 1288,1 con/cây. Trong tuần bảy và 

tuần thứ tám sau khi thả, mật độ rệp sáp bột hồng hại sắn không thay đổi và 

tương tự như ở tuần thứ 6. Vào tuần thứ 9, mật độ rệp giữa các giống sắn có sự 

sai khác có ý nghĩa về mặt thống kê (P<0,05) dao động từ 1055,8 – 1870,0 

con/cây. Giống KM981 có mật độ thấp nhất (1055,8 con/cây). Ba giống KM419, 

KM444 và HL23 có mật độ cao, trong đó giống KM444 mật độ cao nhất với 

1870,0 con/cây. 



 

94 

 

Bảng 3.16. Mật độ (con/cây) rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus manihoti) 

trên các giống sắn khác nhau (TB±SE) qua các tuần theo dõi 

Thời gian 

sau thả rệp 

(tuần) 

Giống sắn 

KM94 KM981 KM419 KM444 HL23 

0 10 10 10 10 10 

1 
7,40 a 

±0,34 

7,11 a 

±0,48 

6,56 a 

±0,34 

6,90 a 

±0,26 

7,40 a 

±0,38 

2 
6,60 a 

±0,58 

6,22 a 

±0,62 

6,11 a 

±0,45 

6,90 a 

±0,26 

7,10 a 

±0,42 

3 
6,20 a 

±0,66 

5,89 a 

±0,63 

5,78 a 

±0,40 

6,80 a 

±0,22 

6,70 a 

±0,47 

4 
6,00 a 

±0,75 

5,44 a 

±0,77 

5,22 a 

±0,32 

6,78 a 

±0,22 

6,40 a 

±0,38 

5 
198,6 ab 

±58,38 

121,78 a 

±44,20 

134,00 a 

±35,29 

140,3 a 

±23,97 

148,1 a 

±27,52 

6 
1355,9 ab 

±147,15 

1017,6 a 

±158,14 

1288,1 ab  

±69,14 

1690,6 b 

±63,32 

1543,4 b 

±80,17 

7 
1357,0 ab 

±139,83 

1063,4 a 

±162,45 

1222,0 ab 

±65,86  

1659,7 b 

±63,36 

1525,9 b 

±78,61 

8 
1242,2 ab 

±135,28 

1005,7 a 

±150,99 

1228,8 ab 

±62,08 

1642,6 b 

±64,17 

1491,4 b 

±82,58 

9 
1306,0 ab 

±131,88 

1055,8 a 

±159,05 

1458,3 abc 

±57,19 

1870,0 c 

±65,86 

1710,9 bc 

±69,18 

Ghi chú: TB- Trung bình; SE- Sai số chuẩn; Giá trị trung bình trong cùng một hàng 

có các chữ cái khác nhau thể hiện sự sai khác có ý nghĩa thống kê 

(P<0,05) khi phân tích phương sai một nhân tố (One - way ANOVA). 

Trong kết quả điều tra của Lê Thị Tuyết Nhung và cs. (2014) về thành 

phần rệp sáp bột họ Pseudococcidae ở Tây Ninh thì mật độ rệp sáp bột hồng hại 

sắn trên cây sắn sau các tháng trồng có sự khác nhau. Cụ thể, sau 2 tháng, 4 
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tháng, 6 tháng và 8 tháng lần lượt là 312 con/cây; 2236 con/cây; 3116 con/cây và 

2924 con/cây [19]. Kết quả này được điều tra trên giống sắn KM94 và thấy rằng 

có khác so với kết quả nghiên cứu của chúng tôi. Có thể do điều kiện ngoài tự 

nhiên và trong điều kiện nuôi khác nhau nên số cá thể trên cây sắn cũng khác 

nhau. Cũng có thể do thời điểm điều tra là thời gian mà Tây Ninh đang có dịch 

rệp sáp bột hồng hại sắn ở một số nơi nên mật độ có khác so với thí nghiệm của 

chúng tôi. 

Qua kết quả theo dõi mật độ của rệp sáp bột hồng hại sắn trên năm giống 

sắn khác nhau thấy rằng có ba giống KM444, KM419 và HL23 có mật độ rệp 

sáp bột hồng hại sắn thường cao hơn so với hai giống sắn còn lại (KM94, 

KM981). Giống sắn KM981 có mật độ rệp thấp nhất trong các giống sắn nên có 

thể nghiên cứu thêm để lựa chọn giống sắn này thay thế cho các giống sắn khác 

nhằm hạn chế sự gây hại của rệp. 

3.2.3.5. Tỷ lệ hại của rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus manihoti) đến 

các giống sắn khác nhau trong nhà lưới 

Bảng 3.17 cho thấy từ tuần thứ 1 đến tuần thứ 4 sau khi thả, tỷ lệ hại của 

rệp sáp bột hồng hại sắn ở các giống sắn đều bằng 0%, chưa có biểu hiện triệu 

chứng gây hại của rệp sáp bột hồng hại sắn.  

Đến tuần thứ 5 bắt đầu xuất hiện sự gây hại của rệp sáp bột hồng hại sắn 

trên các giống sắn. Tỷ lệ hại đạt cao nhất ở giống sắn KM444 với 18,1%, thấp 

hơn ở giống sắn KM94 với 12,8%, giống sắn KM419 với 12,2%, giống sắn 

HL23 với 10,2%, thấp nhất ở giống sắn KM981 với 1,1%. Tuy nhiên tỷ lệ hại 

không có sự khác biệt về mặt thống kê (P>0,05) giữa bốn giống sắn KM94, 

KM419, KM981 và HL23. Tuần thứ 6 và thứ 7 sau khi thả rệp, tỷ lệ hại đạt thấp 

nhất ở giống sắn KM981 với tỷ lệ trong hai tuần lần lượt là 11,8% và 26,9% và 

có sự sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05) so với các giống sắn còn lại. Tỷ lệ 

hại của rệp sáp bột hồng hại sắn gây ra ở bốn giống sắn còn lại đạt khá cao và 
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cao nhất ở giống sắn KM444 với 49,4% ở tuần thứ 6 và 66,0% ở tuần thứ 7. Tuy 

nhiên, giữa bốn giống sắn này không có sự sai khác về mặt thống kê (P>0,05). 

Bảng 3.17. Tỷ lệ hại (%) của rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus manihoti) 

ở các giống sắn khác nhau qua các tuần theo dõi (TB±SE) 

Thời gian 

sau thả rệp 

(tuần) 

Giống sắn 

KM94 KM981 KM419 KM444 HL23 

1 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 

5 
12,80 ab 

±3,91 

1,10 a 

±0,74 

12,20 ab 

±4,00 

18,10 b 

±3,46 

10,20 ab 

±1,73 

6 
32,00 b 

±4,11 

11,80 a 

±2,29 

32,90 b 

±5,83 

49,40 b 

±5,99 

36,60 b 

±4,12 

7 
55,60 

±3,51b 

26,90 

±1,86a 

51,50 

±5,22b 

66,00 b 

±6,70 

51,10 b 

±6,38 

8 
84,70 c 

±5,56 

37,00 a 

±2,59 

62,30 b 

±3,51 

92,40 c 

±4,50 

79,40 bc 

±7,13 

9 
44,40 ab 

±17,57 

49,70 ab 

±2,28 

82,10 b 

±4,06 

6,90 a 

±6,94 

36,70 ab 

±15,08 

Ghi chú: TB- Trung bình; SE- Sai số chuẩn; Giá trị trung bình trong cùng một hàng 

có các chữ cái khác nhau thể hiện sự sai khác có ý nghĩa thống kê 

(P<0,05) khi phân tích phương sai một nhân tố (One - way ANOVA). 

Vào tuần thứ 8, tỷ lệ hại của rệp sáp bột hồng hại sắn đạt đỉnh điểm trên 

một số giống sắn KM444, KM94 và HL23 và cao nhất ở giống sắn KM444 với 

92,4%. Tỷ lệ hại của giống sắn KM444 và giống sắn KM94 không có sự sai khác 

về mặt thống kê nhưng sai khác có ý nghĩa với giống sắn KM981 và giống sắn 

KM419. Tỷ lệ hại đạt thấp nhất ở giống sắn KM981 với 37,0%. Đến tuần thứ 9 

cũng là lúc rệp sáp bột hồng hại sắn bắt đầu bước sang thế hệ thứ 3, lúc này tỷ lệ 
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hại của một số giống sắn tăng lên do mật độ rệp tăng. Giống sắn KM419 với mật 

độ tuần 8 từ 62,3% tăng lên 82,1% ở tuần 9. Trong khi đó tỷ lệ hại ở một số 

giống sắn bắt đầu giảm xuống do các lá bị hại rụng nhiều còn lại những lá chưa 

bị hại, mặt khác nhiều cây có dấu hiệu chết hoặc đã chết (giống sắn KM444). 

Giống sắn KM444 có tỷ lệ hại thấp nhất với 6,94% và sai khác có ý nghĩa thống 

kê với giống sắn KM419 (P<0,05). Như vậy, tỷ lệ hại của của rệp sáp bột hồng 

hại sắn ở các giống sắn khác nhau là khác nhau. Giống sắn KM444 có tỷ lệ hại 

cao hơn so với các giống sắn còn lại và tỷ lệ hại thấp nhất là giống sắn KM981. 

Giống sắn KM981 có thể hạn chế được sự gây hại của rệp sáp bột hồng hại sắn 

và có thể dùng để thay thế cho các giống sắn bị gây hại nặng (như giống sắn 

KM444, KM94…).  

Năm 2013, một điều tra về sự gây hại của rệp sáp bột hồng hại sắn ở một 

số tỉnh, nhận thấy tỷ lệ rệp sáp gây hại đối với giống sắn KM94 tại tỉnh Thanh 

Hóa, Nghệ An và Quảng Trị lần lượt là: 40%, 45% và 40% [11]. Tỷ lệ này đã 

được kiểm soát ngay sau đó nên không tăng lên. Trong thí nghiệm của chúng tôi, 

tỷ lệ hại của rệp sáp tăng lên theo thời gian vì không có sự kiểm soát và tiêu diệt 

rệp. Một nghiên cứu ở Thái Lan về quan hệ giữa mức độ gây hại của P. manihoti 

với bốn giống sắn đã được tiến hành nhằm so sánh mức độ nhiễm rệp sáp bột 

hồng hại sắn. Số lượng rệp và các triệu chứng rụng lá được điều tra mỗi ngày. 

Sau 4,4 ± 0,9 ngày, giống Rayong 72 cho thấy lá đã bị nhiễm rệp và uốn cong, 

tiếp theo là Rayong 9, Kasetsart 50 và Huaybong 60 ở 6,2 ± 0,8 ngày, 6,4 ± 0,5 

ngày và 6,8 ± 0,8 ngày. Rayong 72 đã có thời gian ngắn nhất với sự xuất hiện 

của tất cả các mức độ cuộn lá trong khi Huaybong 60 kéo dài nhất. Rõ ràng, 

Huaybong 60 đã có tính kháng với những thiệt hại do rệp sáp bột hồng hại sắn 

hơn so với Kasetsart 50, Rayong 9 và Rayong 72 [134]. Một nghiên cứu của 

Tertuliano et al. về tính kháng của các loài cây chủ đối với sự gây hại của rệp P. 

manihoti cho thấy, Incoza là giống có tính kháng mạnh nhất đối với sự gây hại 

của rệp, tiếp theo là Moudouma và Zanaga. Các giống có tính kháng kém đó là 
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Dikonda,, Kataoli, 3M8 và 1M20 [136]. Như vậy, có thể nói tỷ lệ gây hại của rệp 

sáp bột hồng hại sắn ở các giống sắn khác nhau thì khác nhau. Điều này mở ra 

hướng nghiên cứu các giống sắn có thể kháng lại sự xâm nhập và gây hại của rệp 

sáp bột hồng hại sắn. 

3.2.3.6. Chỉ số hại của rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus manihoti) đến 

các giống sắn khác nhau trong nhà lưới 

Thức ăn là nhân tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của rệp 

sáp bột hồng hại sắn. Khi thức ăn thích hợp cho khả năng tồn tại của chúng thì 

khả năng sinh sản của rệp sẽ cao hơn dẫn đến mật độ rệp tăng, làm tăng mức độ 

gây hại đối với sắn. Biết được mức độ gây hại của rệp sáp bột hồng hại sắn trên 

các giống sắn khác nhau sẽ là cơ sở để lựa chọn được giống sắn ít nhiễm rệp sáp 

bột hồng hại sắn và ít bị gây hại hơn. Kết quả nghiên cứu chỉ số hại trên các 

giống sắn của rệp sáp bột hồng hại sắn được thể hiện ở Bảng 3.18. 

Bảng 3.18 cho thấy từ tuần thứ nhất đến tuần thứ 4 sau khi thả rệp chỉ số 

hại của rệp sáp bột hồng hại sắn ở các giống sắn đều bằng 0%, thể hiện chưa có 

sự gây hại của rệp. Tuần thứ 5 và tuần thứ 6 chỉ số hại của rệp sáp bột hồng hại 

sắn ở giống sắn KM444 là cao nhất với 6,9% (tuần 5) và 24,3% (tuần 6). Giống 

sắn KM981 có chỉ số hại thấp nhất với 0,4% (tuần 5) và 5,5% (tuần 6). Chỉ số 

hại ở hai giống sắn này có sự sai khác có ý nghĩa  thống kê (P<0,05). Còn ở các 

giống sắn còn lại KM94, KM419 và HL23 không có sự sai khác thống kê 

(P>0,05). Tuần thứ 7 chỉ số hại của rệp sáp bột hồng hại sắn dao động từ 12,8 - 

40,9%, đạt cao nhất ở giống sắn KM444 và thấp  nhất ở giống KM981. Hai 

giống sắn này có sự sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05). Giống sắn KM94 và 

KM444 có chỉ số hại không có sự sai về mặt thống kê. Sang tuần 8 chỉ số hại của 

các giống sắn đạt rất cao và cao nhất vẫn là giống sắn KM444 với 67,5%, thấp 

hơn ở giống sắn KM94 với 57,6% và giống sắn HL23 với 56,8%. Ba giống sắn 

này không có sự sai khác với nhau về mặt thống kê (P>0,05). Giống sắn KM981 

vẫn có chỉ số hại thấp nhất với 23,0%. Tại Châu Phi, sự bùng phát của P. 

manihoti trên cây sắn ở Congo đã được ghi nhận. Tỷ lệ nhiễm rệp của sắn tăng 
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lên qua thời gian từ 16/6 chỉ 24%, đến 30/7 tăng lên 66%, 29/8 là 83%, 29/9 là 

96% và đến 14/10, 100% các cây đều bị rệp gây hại [59]. Như vậy, tỷ lệ nhiễm 

rệp trong nghiên cứu của chúng tôi tương tự như nghiên cứu này. Số lượng rệp 

và tỷ lệ gây hại tăng lên dần theo thời gian. 

Bảng 3.18. Chỉ số hại (%) của rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus manihoti) 

ở các giống sắn khác nhau qua các tuần theo dõi (TB ± SE) 

Thời gian 

sau thả rệp 

(tuần) 

Giống sắn 

KM94 KM981 KM419 KM444 HL23 

1 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 

5 5,20 ab 

±1,70 

0,40 a 

±0,25 

5,00 ab 

±1,84 

6,90 b 

±1,57 

3,40 ab 

±0,58  

6 14,20 ab 

±2,45 

5,50 a 

±1,27 

14,50 ab 

±3,30 

24,30 b  

±3,21 

14,40 ab  

±2,41 

7 33,70 bc 

±2,66 

12,90 a 

±2,40 

22,90 ab 

±4,60 

40,90 c 

 ±5,90 

24,5 abc 

±4,78 

8 57,60 c 

±4,81 

23,00 a 

 ±2,12 

40,00 ab  

±4,41 

67,50 c 

 ±3,78 

56,80 bc 

±5,74 

9 33,80 ab 

±13,37 

26,40 ab  

±3,01 

52,10 b 

±3,92 

4,20 a  

±4,17 

28,50 ab 

±11,44 

Ghi chú: TB- Trung bình; SE- Sai số chuẩn; Giá trị trung bình trong cùng một hàng 

có các chữ cái khác nhau thể hiện sự sai khác có ý nghĩa thống kê 

(P<0,05) khi phân tích phương sai một nhân tố (One - way ANOVA). 

Đến tuần thứ 9, chỉ số hại của rệp sáp bột hồng hại sắn dao động từ 4,1 - 

52,1%, cao nhất ở giống sắn KM419 và thấp nhất là giống KM444. Chỉ số hại 

của rệp sáp bột hồng hại sắn ở một số giống sắn giảm do tỷ lệ hại giảm xuống, 

sắn bị gây hại chết đi và các lá bị hại nặng rụng. Giống sắn KM94, HL23 và 

KM981 không có sự sai khác về mặt thống kê và chỉ số hại đạt khá cao. 
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Như vậy, thức ăn có ảnh hưởng rất lớn đến khả năng gây hại của rệp sáp 

bột hồng hại sắn, chỉ số hại của rệp sáp bột hồng hại sắn ở giống sắn KM444 đạt 

cao nhất và giống sắn KM981 là thấp nhất. Một lần nữa có thể khẳng định rằng, 

giống sắn KM981 ít bị rệp sáp gây hại nhất rất thích hợp để lựa chọn trồng thay 

thế các giống sắn bị rệp sáp bột hồng hại sắn gây hại nặng. Cần đặc biệt lưu ý 

với giống sắn KM444 vì giống sắn này bị rệp sáp bột hồng hại sắn gây hại 

nghiêm trọng. 

Qua kết quả nghiên cứu ở trên nhận thấy, các giống sắn KM981, HL23 có 

khả năng chống chịu rệp sáp bột hồng hại sắn cao hơn các giống sắn KM94, 

KM419 và KM444. Trong đó, giống sắn KM981 là giống chống chịu rệp cao, 

KM444 là giống bị nhiễm nặng. Những dẫn liệu này có ý nghĩa quan trong việc 

sử dụng các giống sắn KM981, HL23 kháng đối với rệp sáp bột hồng hại sắn 

trong hệ thống quản lý dịch hại sắn. 

3.3. Khả năng khống chế rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus manihoti) 

của ong ký sinh Anagyrus lopezi 

3.3.1. Tính lựa chọn tuổi ký chủ của ong ký sinh Anagyrus lopezi ở các điều 

kiện nhiệt độ khác nhau 

Tuổi ký chủ có vai trò rất quan trọng, ảnh hưởng đến sức sống của ong 

non, nếu ký chủ phù hợp, cung cấp đủ dinh dưỡng thì ong non phát triển tốt và 

ngược lại. Theo một nhận định trước đây, tuổi ký chủ có ảnh hưởng rất lớn đến sự 

phát triển của ong ký sinh A. lopezi và ở nhiệt độ 25oC hoặc cao hơn, sự phát triển 

của con đực nhanh hơn đáng kể so với con cái và trong tất cả các mức nhiệt độ thì 

con đực xuất hiện trước con cái [94]. Theo kết quả nghiên cứu của chúng tôi, ở các 

điều kiện nhiệt độ 20oC; 22,5oC; 25oC; 27,5oC và 30oC, ong hoàn toàn không ký 

sinh rệp non tuổi 1 và bắt đầu ký sinh rệp non tuổi 2; tuổi 3 và rệp trưởng thành. 

Tỷ lệ ký sinh, tỷ lệ vũ hóa và tỷ lệ ong cái vũ hóa ở mỗi mức nhiệt độ khác nhau 

là khác nhau (Bảng 3.19). 
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Bảng 3.19. Tỷ lệ ký sinh, tỷ lệ vũ hóa, tỷ lệ ong cái vũ hóa của ong ký sinh 

Anagyrus lopezi trên các tuổi ký chủ rệp sáp bột hồng hại sắn ở các điều kiện 

nhiệt độ khác nhau (TB ± SE) 

Nhiệt độ 

(oC) 

Giai đoạn phát 

dục 

Tỷ lệ ký sinh 

(%) 

Tỷ lệ vũ hóa 

(%) 

Tỷ lệ ong cái  

vũ hóa (%) 

20 

Rệp non tuổi 1 0,00 c 0,00 b 0,00 b 

Rệp non tuổi 2 26,14 b ± 4,79 0,00 b 0,00 b 

Rệp non tuổi 3 35,43 ab ± 3,57 35,32 a ± 4,70 35,10 a ± 2,51 

Rệp TT 40,96 a ± 3,06  39,83 a ± 1,85 35,21 a ± 1,83 

LSD0,05 11,24 8,13 4,79 

22,5 

Rệp non tuổi 1 0,00 c 0,00 b 0,00 b 

Rệp non tuổi 2 33,14 b ± 5,25 0,00 b 0,00 b 

Rệp non tuổi 3 49,13 a ± 4,81 39,61 a ± 4,55 35,39 a ± 3,80 

Rệp TT 50,99 a ± 1,60 45,23 a ± 4,13 35,93 a ± 3,35 

LSD0,05 10,63 9,79 7,24 

25 

Rệp non tuổi 1 0,0c  0,0c  0,0b  

Rệp non tuổi 2 39,94 b ± 9,33 0,0c  0,0b  

Rệp non tuổi 3 54,67 ab ± 2,66 40,19 b ± 4,50 38,11 a ± 3,89 

Rệp TT 59,33 a ± 1,80 56,81 a ± 1,01 39,02 a ± 1,16 

LSD0,05 14,80 7,20 6,10 

27,5 

Rệp non tuổi 1 0,0 c  0,0 b  0,0 b  

Rệp non tuổi 2 39,21 b ± 3,75 0,0 b  0,0 b  

Rệp non tuổi 3 60,33 a ± 2,44 53,84 a ± 4,04 46,98 a ± 2,93 

Rệp TT 61,67 a ± 2,17 57,41 a ± 2,93 43,54 a ± 1,53 

LSD0,05 7,46 7,49 4,95 

30 

Rệp non tuổi 1 0,0 c  0,0 b  0,0 b  

Rệp non tuổi 2 44,00 b ± 3,8 0,0 b  0,0 b  

Rệp non tuổi 3 57,67 a ± 0,85 53,63 a ± 4,67 43,63 a ± 2,70  

Rệp TT 61,00 a ± 3,79 56,30 a ± 5,72 41,44 a ± 1,20 

LSD0,05 8,24 11,10 4,49 

Ghi chú: Thí nghiệm trong điều kiện có sự lựa chọn ký chủ. TT- Trưởng thành; TB- 

Trung bình; SE- Sai số chuẩn. Giá trị trung bình trong cùng một cột ở mỗi 

nhiệt độ có các chữ cái khác nhau thể hiện sự sai khác có ý nghĩa thống kê 

(P<0,05) khi phân tích phương sai một nhân tố (One - way ANOVA). 



 

102 

 

Theo Bảng 3.19, ở nhiệt độ 20oC, tỷ lệ ký sinh của ong A. lopezi ở rệp sáp 

bột hồng hại sắn trưởng thành đạt cao nhất (40,96%), sai khác có ý nghĩa so với ở 

rệp non tuổi 2 (26,14%) và rệp non tuổi 1 (0,0%); nhưng không sai khác so với rệp 

non tuổi 3 (35,43%). Tỷ lệ vũ hóa của ong ký sinh ở rệp trưởng thành là 39,83% 

và rệp non tuổi 3 là 35,32%, không sai khác nhau nhưng sai khác có ý nghĩa thống 

kê so với giai đoạn rệp non tuổi 2 và rệp non tuổi 1 có tỷ lệ vũ hóa bằng 0,0%. 

Điều đó chứng tỏ nguồn dinh dưỡng trong rệp non tuổi 1 và rệp non tuổi 2 không 

đủ cung cấp để ong ký sinh và vũ hóa, chính vì vậy ong không ký sinh hoặc nếu 

ký sinh nhưng ong không hoàn thành được các giai đoạn phát dục và không vũ 

hóa. Tỷ lệ ong cái vũ hóa giữa hai giai đoạn rệp trưởng thành và rệp non tuổi 3 

xấp xỉ nhau và không có sai khác về mặt thống kê, lần lượt là 35,21% và 35,10%. 

Ở nhiệt độ 22,5oC, tỷ lệ ký sinh của ong ở rệp trưởng thành (50,99%) và 

rệp non tuổi 3 (49,12%) cao hơn và sai khác có ý nghĩa thống kê so với ở rệp 

non tuổi 2 (33,14%) và tuổi 1 (0,0%). Tỷ lệ vũ hóa của ong ở rệp trưởng thành 

(45,23%) và rệp non tuổi 3 (39,61%); không có sự khác biệt về mặt thống kê. 

Rệp non tuổi 2 vẫn bị ký sinh nhưng không vũ hóa được. Đặc biệt, rệp non tuổi 1 

không bị ong ký sinh. Tỷ lệ ong cái ở giai đoạn rệp trưởng thành đạt 35,93%, 

không có sự khác biệt so với rệp non tuổi 3 (35,39%). 

Ở nhiệt độ 25oC, tỷ lệ ký sinh của ong A. lopezi ở rệp sáp bột hồng hại sắn 

trưởng thành đạt cao nhất (59,33%), sai khác có ý nghĩa so với ở rệp non tuổi 2 

(39,94%) và rệp non tuổi 1 (0,0%). Tỷ lệ vũ hóa của ong ký sinh ở rệp trưởng 

thành đạt cao nhất (56,81%), sai khác có ý nghĩa thống kê so với giai đoạn rệp 

non tuổi 3 (40,19%). Rệp non tuổi 2 và rệp non tuổi 1 có tỷ lệ vũ hóa bằng 0,0%. 

Tỷ lệ ong cái vũ hóa giữa hai giai đoạn rệp trưởng thành và rệp non tuổi 3 dao 

động từ 38,11% - 39,02%. 

Ở nhiệt độ 27,5oC, tỷ lệ ký sinh của ong ở rệp trưởng thành (61,67%) và 

rệp non tuổi 3 (60,33%) cao hơn ở rệp non tuổi 2 (39,21%) và tuổi 1 (0,0%). Tỷ 

lệ vũ hóa của ong ở rệp trưởng thành (57,41%) và rệp tuổi 3 (53,84%) đạt cao 
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nhưng không có sự khác biệt về mặt thống kê. Rệp non tuổi 2 vẫn bị ký sinh 

nhưng không vũ hóa được. Đặc biệt, rệp non tuổi 1 không bị ong ký sinh. Tỷ lệ 

ong cái ở giai đoạn rệp trưởng thành đạt 43,54%, không có sự khác biệt so với 

rệp non tuổi 3 (46,98%) (Bảng 3.19). 

Ở nhiệt độ 30oC, giai đoạn ong lựa chọn ký sinh cao nhất là rệp trưởng 

thành và rệp non tuổi 3. Ở rệp trưởng thành có tỷ lệ ký sinh (61,0%), tỷ lệ vũ hóa 

(56,3%). Rệp non tuổi 3 có tỷ lệ ký sinh (57,67%) và tỷ lệ vũ hóa (53,63%). Tỷ 

lệ ong cái vũ hóa ở rệp trưởng thành (41,44%) thấp hơn tỉ lệ ong cái vũ hóa ở rệp 

non tuổi 3 (43,63%). Tuy nhiên tỷ lệ ký sinh, tỷ lệ vũ hóa và tỷ lệ ong cái giữa 

hai giai đoạn rệp trưởng thành và rệp tuổi 3 không có sự sai khác có ý nghĩa về 

mặt thống kê (Bảng 3.19). Kết quả này phù hợp với điều tra của Hammond & 

Neuenschwander (1990) ở Nigeria công bố năm 1990, khi kết quả cho thấy ong 

ký sinh nhiều nhất trên rệp non tuổi 3 và trưởng thành [68]. Nghiên cứu của 

Dijken (1989) lại cho rằng, rệp tuổi 3 có tỷ số giới tính thiên về con cái được 

sinh ra nhiều hơn, ong ký sinh A. lopezi luôn luôn chấp nhận cả rệp tuổi nhỏ và 

lớn để đẻ trứng khi gặp phải [56]. Kết quả nghiên cứu của Loehr et al. (1988) về 

khả năng lựa chọn tuổi ký chủ cho thấy rệp trưởng thành đã được tiếp xúc 

thường xuyên nhất, nhưng rệp non tuổi 3 được ký sinh thường xuyên nhất. Sự ký 

sinh đạt 87,7% đối với rệp non tuổi 3 và 57,1% đối với rệp non tuổi 2 [92]. Kết 

quả tỷ lệ ký sinh của ong trong nghiên cứu này cao hơn so với kết quả nghiên 

cứu của chúng tôi.  

Từ đó, có thể thấy khả năng lựa chọn tuổi ký chủ của ong dựa trên yêu cầu 

về dinh dưỡng cần thiết mà ký chủ cung cấp cho ong trong quá trình ký sinh và 

vũ hóa. Trong các giai đoạn phát dục của rệp sáp bột hồng hại sắn, có 2 giai đoạn 

ong lựa chọn nhiều là giai đoạn rệp non tuổi 3 và rệp trưởng thành. Điều đó cũng 

có nghĩa là ong ký sinh A. lopezi có khả năng khống chế rệp sáp bột hồng hại sắn 

P. manihoti ở giai đoạn rệp non tuổi 3 và rệp trưởng thành cao hơn các giai đoạn 

phát dục khác. 
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3.3.2. Thời gian phát dục của ong ký sinh Anagyrus lopezi 

Kết quả nghiên cứu thời gian phát dục của ong ký sinh Anagyrus lopezi ở 

các điều kiện nhiệt độ khác nhau được trình bày trong Bảng 3.20. 

Bảng 3.20. Thời gian phát dục của ong ký sinh Anagyrus lopezi  

ở các điều kiện nhiệt độ khác nhau (TB ± SE) 

Đơn vị tính: ngày 

Chỉ tiêu theo 

dõi 

Nhiệt độ (oC) 
LSD0,05 

20 22,5 25 27,5 30 

Đẻ trứng - 

mummy 

10,61 a  

± 0,45 

9,59 a  

± 0,46 

8,38 b  

± 0,23 

6,79 c  

± 0,26 

4,99 d  

± 0,24 
1,03 

Mummy -  

vũ hóa 

11,77 a  

± 0,78 

11,38 a  

± 0,66 

10,84 ab  

± 0,60 

10,82 ab  

± 0,27 

9,83 b  

± 0,17 
1,35 

Đẻ trứng -  

vũ hóa 

22,38 a  

± 0,94 

20,96 a  

± 0,98 

19,23 b  

± 0,60 

17,61 c  

± 0,29 

14,83 d  

± 0,23 
1,59 

Ghi chú: TB- Trung bình; SE-Sai số chuẩn. Giá trị trung bình trong cùng một hàng 

có các chữ cái khác nhau thể hiện sự sai khác có ý nghĩa thống kê 

(P<0,05) khi phân tích phương sai một nhân tố (One - way ANOVA). 

Bảng 3.20 cho thấy thời gian phát dục của ong ký sinh ở các điều kiện 

nhiệt độ khác nhau là khác nhau. Thời gian từ khi ong đẻ trứng đến hóa mummy 

ở nhiệt độ 30oC (4,99 ngày) ngắn hơn và sai khác về mặt thống kê so với các 

nhiệt độ 27,5oC (6,79 ngày), 25oC (8,38 ngày), 22,5oC (9,59 ngày) và 20oC 

(10,61 ngày). Nhiệt độ cũng ảnh hưởng đến thời gian từ mummy đến vũ hóa và 

thời gian này dao động từ 9,83 - 11,77 ngày. Cụ thể, ở nhiệt độ 20oC thời gian từ 

mummy đến vũ hóa là 11,77 ngày; dài hơn so với các nhiệt độ nhiệt độ 22,5oC 

(11,38 ngày), 25oC (10,84 ngày), 27,5oC (10,82 ngày) và 20oC (9,83 ngày). Tuy 
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nhiên, sai khác giữa các nhiệt độ trong khoảng 20 - 27,5oC không sai khác về 

mặt thống kê (P>0,05), tương tự đối với khoảng nhiệt độ 22,5 - 30oC. 

Đặc biệt thời gian phát dục của ong từ đẻ trứng đến vũ hóa ở các điều kiện 

nhiệt độ khác nhau là khác nhau. Ở 30oC thời gian phát dục của ong là ngắn nhất 

(14,83 ngày) và sai khác có ý nghĩa thống kê so với các nhiệt độ còn lại. Thời 

gian phát dục của ong từ đẻ trứng đến vũ hóa ở 20 và 22,5oC là 22,38 và 20,96 

ngày nhưng sự sai khác không có ý nghĩa về mặt thống kê (P>0,05). Theo kết 

quả nghiên cứu của Loehr et al. (1988) thấy rằng trong khoảng nhiệt độ từ 20 - 

30oC, nhiệt độ thích hợp nhất cho ong ký sinh phát triển là 30oC với thời gian từ 

trứng hình thành đến mumy là 8,5 ngày [92]. Kết quả này cũng có sự tương đồng 

với kết quả của chúng tôi. Như vậy để nhân nhanh ong với vòng đời ngắn thì nên 

sử dụng điều kiện nhiệt độ là 30oC.  

3.3.3. Thời gian sống và khả năng sinh sản của ong ký sinh Anagyrus lopezi 

ở các điều kiện nhiệt độ khác nhau 

Không chỉ ảnh hưởng đến thời gian phát dục của ong, nhiệt độ cũng ảnh 

hưởng rất lớn đến khả năng đẻ trứng và thời gian sống của ong A. lopezi. Bảng 

3.21 cho thấy nhiệt độ khác nhau thì có ảnh hưởng khác nhau đến thời gian sống 

của ong cái. Ở nhiệt độ 30oC thời gian sống của ong cái là ngắn nhất (9,6 ngày), 

dài hơn ở 27,5oC (11,0 ngày) và dài nhất ở 25oC (12,0 ngày). Thời gian sống của 

ong đực ở các nhiệt độ khác nhau ít chênh lệch và không có sự sai khác về mặt 

thống kê, dao động từ 8,4 đến 9,4 ngày. Thời gian tiền đẻ trứng của ong ở các 

nhiệt độ không có sự sai khác có ý nghĩa thống kê, dao động từ 1,0 - 1,6 ngày. 

Thời gian đẻ trứng của ong ký sinh ở nhiệt độ 30oC là ngắn nhất (7,8 ngày), sai 

khác có ý nghĩa thống kê so với thời gian đẻ trứng của ong ở 25oC (10,2 ngày) 

và 27,5oC (9,8 ngày).  

Bảng 3.21 cũng cho thấy, nhiệt độ khác nhau ảnh hưởng đến tổng số ong 

cái vũ hóa. Ở 27,5oC, tổng số ong vũ hóa từ một ong cái ban đầu là cao nhất 

(36,8 con), sai khác có ý nghĩa thống kê so với 25oC (18,8 con) và 30oC (24,6 
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con). Số ong vũ hóa trong ngày ở nhiệt độ 27,5oC đạt cao nhất đạt 2,9 con/ngày 

và thấp nhất ở 25oC (1,5 con/ngày). 

Bảng 3.21. Thời gian sống, khả năng đẻ trứng và tỷ lệ vũ hóa của ong ký sinh 

Anagyrus lopezi ở các điều kiện nhiệt độ khác nhau (TB ± SE) 

Chỉ tiêu theo dõi 

Nhiệt độ (oC) 

LSD0,05 

25 27,5 30 

Thời gian sống của 

ong (ngày) 

Cái 12,00 a ± 0,32 11,00 ab ± 0,55 9,60 b ± 0,51 1,45 

Đực 9,40 a ± 0,51 9,20 a ± 0,37 8,40 a ± 0,24 1,21 

Thời gian tiền đẻ trứng 

(ngày) 
1,40 a ± 0,24 1,00 a ± 0,00 1,60 a ± 0,40 0,83 

Thời gian đẻ trứng (ngày) 10,20 a ± 0,20 9,80 a ± 0,37 7,80 b ± 0,37 1,01 

Tổng số ong vũ hóa/ong cái 

(con) 
18,80 b ± 2,89 36,80 a ± 1,20 24,60 b ± 2,36 6,97 

Số ong vũ hóa/ngày/ong cái  

(con) 
1,50 b ± 0,23 2,90 a ± 0,10 2,10 b ± 0,20 0,56 

Số ong cái vũ hóa/ngày/ong 

cái (con) 
0,80 b ± 0,12 2,00 a ± 0,07 1,00 b ± 0,06 0,27 

Số ong đực vũ 

hóa/ngày/ong cái (con) 
0,70 a ± 0,11 0,90 a ± 0,06 1,00 a ± 0,15 0,35 

Ghi chú: TB- Trung bình; SE-Sai số chuẩn. Giá trị trung bình trong cùng một hàng 

có các chữ cái khác nhau thể hiện sự sai khác có ý nghĩa thống kê 

(P<0,05) khi phân tích phương sai một nhân tố (One - way ANOVA). 

Số ong cái vũ hóa trung bình trong một ngày ở 27,5oC đạt cao nhất 2,0 

con/ngày, sai khác có ý nghĩa thống kê so với 25oC (0,8 con/ngày) và 27,5oC 

(1,0 ngày). Nhiệt độ không ảnh hưởng đến nhiều số lượng ong đực vũ hóa, ở các 
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nhiệt độ khác nhau số ong đực vũ hóa dao động từ 0,7 - 1,0 con/ngày, thấp hơn 

ong cái (Bảng 3.21). Kết quả này phù hợp với nghiên cứu của Löhr et al. [92]. 

Nghiên cứu của Odebiyi & Bokonon-Ganta (1986) lại cho thấy, con cái giao 

phối đẻ trứng có thời gian sống trong 13 ngày, trong khi con cái không giao phối 

sống trong 25 ngày. Con cái có khoảng thời gian đẻ trứng trung bình 11 ngày và 

trung bình của một thế hệ đạt 67 con trưởng thành [116]. Kết quả nghiên cứu của 

chúng tôi, ở 27,5oC thời gian tiền đẻ trứng của ong trung bình là 1 ngày (24 giờ) 

và tổng số ong vũ hóa từ một ong cái trưởng thành là 36,8, tương đương với kết 

quả của Umeh (1988). Theo nghiên cứu của Umeh (1998), sự đẻ trứng bắt đầu 

trong vòng 24 giờ sau khi ong vũ hóa và nhanh chóng tăng lên đến 8,4 

trứng/ngày vào ngày thứ ba và sau đó giảm xuống còn 2,2 trứng/ngày vào ngày 

thứ sáu. Tỷ lệ trứng nở trung bình là 95%, và bình quân một ong cái trưởng 

thành sinh sản được 34,2 trứng trong 6 ngày. Trứng được thụ tinh sẽ nở ra ong 

cái và trứng không được thụ tinh thì nở ra ong đực; tỷ lệ ong đực và ong cái là 1 

: 3 [137].  

Bảng 3.22. Tỷ lệ ký sinh, tỷ lệ vũ hóa, tỷ lệ ong cái vũ hóa của ong ký sinh A. 

lopezi  ở các điều kiện nhiệt độ khác nhau (TB ± SE) 

Chỉ tiêu theo dõi 
Nhiệt độ (oC) LSD0,05 

 25 27,5 30 

Tỷ lệ ký sinh (%) 61,30 b ± 3,45 74,60 a ± 2,41 63,30 b ± 3,92 10,23 

Tỷ lệ vũ hóa (%) 42,50 b ± 5,91 71,50 a ± 3,96 55,10 b ± 4,44 14,92 

Tỷ lệ ong cái vũ hóa 

(%) 
51,10 b ± 0,68 65,80 a ± 1,43 51,40 b ± 3,49 6,82 

Ghi chú: TB- Trung bình; SE- Sai số chuẩn. Giá trị trung bình trong cùng một hàng 

có các chữ cái khác nhau thể hiện sự sai khác có ý nghĩa thống kê 

(P<0,05) khi phân tích phương sai một nhân tố (One - way ANOVA). 

Bảng 3.22 cho thấy nhiệt độ có ảnh hưởng đến tỷ lệ ký sinh của ong. Ở 

27,5oC tỷ lệ ký sinh là cao nhất (74,6%), ở nhiệt độ 30oC thì tỷ lệ này thấp hơn 

(63,3%) và thấp nhất ở 25oC (61,3%). Tỷ lệ vũ hóa của ong khi nuôi ở điều kiện 

http://www.researchgate.net/researcher/84091132_B_Loehr
http://www.researchgate.net/researcher/2003165713_J_A_Odebiyi
http://www.researchgate.net/researcher/78267121_A_H_Bokonon-Ganta
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nhiệt độ 27,5oC là cao nhất (71,5%) sai khác có ý nghĩa thống kê so với tỷ lệ ong 

vũ hóa ở hai mức nhiệt độ 25oC (42,5%) và 30oC (55,1%). Tỷ lệ ong cái vũ hóa 

là chỉ tiêu đặc biệt quan trọng làm cơ sở để nhân nuôi số lượng ong ký sinh. Khi 

nuôi ong ở nhiệt độ 27,5oC có tỷ lệ ong cái đạt cao nhất (65,8%) có sự sai khác 

có ý nghĩa thống kê so với tỷ lệ ong cái ở mức 25oC (51,1%) và 30oC (51,4%). 

Qua kết quả nghiên cứu khả năng khống chế rệp sáp bột hồng hại sắn của 

ong ký sinh A. lopezi ở 3 mức nhiệt độ 25oC, 27,5oC và 30oC cho thấy, tuy 

thời gian sống và thời gian đẻ trứng của ong ký sinh ở mức nhiệt độ 27,5oC 

không phải dài nhất nhưng tỷ lệ ký sinh, tỷ lệ vũ hóa, tỷ lệ cái và tổng số ong 

vũ hóa ở nhiệt độ là cao nhất so với hai mức nhiệt độ còn lại. Vì vậy, trong 

quá trình nhân nuôi ong cần điều chỉnh nhiệt độ cho phù hợp để đáp ứng nhu 

cầu nguồn ong cũng như tiết kiệm được nguồn vật liệu nghiên cứu.  Đồng thời 

chúng ta cũng nhận thấy, nhiệt độ ảnh hưởng đến khả năng khống chế rệp sáp 

bột hồng hại sắn (P. manihoti) của ong ký sinh A. lopezi, trong đó ở nhiệt độ 

27,5oC khả năng khống chế rệp của ong cao hơn so với hai nhiệt độ còn lại.  

Dựa vào bảng 3.23 và hình 3.15 ta thấy số lượng mummy ở các nhiệt 

độ khác nhau có sự biến động qua từng ngày sau vũ hóa. Cụ thể, ở nhiệt độ 

25oC số lượng mummy từ ngày thứ nhất là 1,8 mummy/ngày, tăng lên 5,8 

mummy/ngày ở ngày thứ 2 và đạt cao nhất 6,4 mummy/ngày ở ngày thứ 3. 

Sau đó, giảm dần từ ngày thứ 4 (6,2 mummy/ngày) đến ngày thứ 11 (0,8 

mummy/ngày). Tổng số mummy đạt được ở nhiệt độ 25oC là 43,8 mummy, 

thấp hơn so với hai nhiệt độ còn lại. 

Ở nhiệt độ 27,5oC, số lượng mummy ở ngày thứ nhất là 4,6 

mummy/ngày và đạt cao nhất ở ngày thứ 2 (7,6 mummy/ngày), sau đó giảm ở 

các ngày tiếp theo lần lượt 6,8 và 4,8 mummy/ngày ở ngày thứ 3 và 4 nhưng 

lại tăng lên 6,2 mummy/ngày ở ngày thứ 5 (5,4 mummy/ngày)  và thứ 6 (6,8 

mummy/ngày). Từ ngày thứ 7 đến ngày thứ 11 số lượng mummy giảm dần từ 



 

109 

 

4,6 xuống còn 0,6 mummy/ngày. Tổng số mummy đạt được ở nhiệt độ 27,5oC 

cao hơn so với hai nhiệt độ còn lại, đạt 52,0 mummy.  

Bảng 3.23. Khả năng ký sinh của ong Anagyrus lopezi ở các điều kiện nhiệt độ 

khác nhau theo thời gian sau khi vũ hóa 

Thời gian sau 

vũ hóa (ngày) 

Số mummy/ngày (mummy) 

25,0oC 27,5oC 30,0oC 

0 0,00 0,00 0,00 

1 1,80 4,60 2,00 

2 5,80 7,60 3,60 

3 6,40 6,80 7,40 

4 6,20 4,80 6,40 

5 5,60 5,40 6,80 

6 4,40 6,20 5,80 

7 4,20 4,60 5,80 

8 3,60 4,20 4,20 

9 2,80 4,20 1,80 

10 2,20 3,00 0,80 

11 0,80 0,60 0,00 

12 0,00 0,00 - 

13 - - - 

Tổng 43,80 52,00 44,60 

Ở nhiệt độ 30oC, số lượng mummy đạt cao nhất ở ngày thứ 3 sau khi vũ 

hóa (7,4 mummy/ngày), trước và sau ngày thứ 3 số lượng mummy thấp hơn. 

Trong đó, số lượng mummy tăng lên từ ngày thứ nhất đến ngày  thứ 2 lần lượt 

là 2,0 và 3,6 mummy/ngày; từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 5 lần lượt 6,4 và 6,8 

mummy/ngày. Sau đó giảm dần từ ngày thứ 6 là 5,8 mummy/ngày đến ngày 
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thứ 10 chỉ còn 0,8 mummy/ngày. Tổng số mummy đạt được ở nhiệt độ 27,5oC 

là 44,6 mummy.  

Qua đó nhận thấy ong ký sinh A. lopezi có thời gian đẻ trứng khá dài và 

tập trung. Thời gian đẻ trứng kết thúc tới ngày thứ 11 sau vũ hóa ở 2 mức 

nhiệt độ 25oC và 27,5oC sau đó ong tiếp tục sống và không ký sinh cho đến 

chết (sau 13 ngày); còn ở nhiệt độ 30oC, thời gian đẻ trứng kết thúc ở ngày 

thứ 10 sau vũ hóa, sau đó ong tiếp tục sống và không ký sinh cho đến chết 

(sau 12 ngày). Khoảng thời gian từ ngày thứ 2 đến ngày thứ 3 là  những thời 

điểm ong ký sinh có khả năng ký sinh cao nhất. Điều đó chứng tỏ sau 2 đến 3 

ngày vũ hóa ong ký sinh khống chế rệp sáp bột hồng hại sắn hiệu quả nhất. 

 

Hình 3.15. Số lượng mummy hình thành theo thời gian ở các điều kiện 

nhiệt độ khác nhau 

Bảng 3.24 và Hình 3.16 cho thấy, thời gian sống của ong và số ong vũ hóa 

theo từng ngày ở các nhiệt độ khác nhau thì khác nhau.  

Ở nhiệt độ 25oC số ong vũ hóa/ngày sau ngày thứ nhất vũ hóa chỉ 0,4 

ong/ngày/ong cái, nhưng đến ngày thứ 2 và thứ 3 đạt cao nhất là 4 ong/ngày/ong 
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cái. Sau đó giảm dần từ ngày thứ 4 (2,8 ong/ngày/ong cái), đến ngày thứ 11 chỉ 

còn 0,2 ong/ngày/ong cái. Tổng số ong vũ hóa từ một ong cái trưởng thành ở 

nhiệt độ 27,5oC chỉ đạt 18,8 ong, thấp hơn so với 2 nhiệt độ còn lại. Trong khi, 

ong có khả năng giữ vững quần thể cao tới ngày thứ 10 sau vũ hóa (tỷ lệ sống sót 

đạt 100%) sau đó giảm dần ở ngày thứ 11 (80%) và ngày thứ 12 tỷ lệ sống còn 

lại 20% và ngày thứ 13 ong chết.  

Bảng 3.24. Số ong vũ hóa và tỷ lệ sống của ong ký sinh Anagyrus lopezi ở các 

điều kiện nhiệt độ khác nhau theo thời gian 

Thời 

gian sau 

 vũ hóa 

(ngày) 

Số ong vũ hóa/ngày/ong cái (con) Tỷ lệ sống (%) 

25oC 27,5oC 30oC 25oC 27,5oC 30oC 

0 0,00 0,00 0,00 100 100 100 

1 0,40 2,40 1,00 100 100 100 

2 3,60 7,00 3,20 100 100 100 

3 3,60 5,80 5,60 100 100 100 

4 2,80 4,00 4,00 100 100 100 

5 1,80 3,60 4,00 100 100 100 

6 1,60 4,80 2,60 100 100 100 

7 1,80 3,40 3,00 100 100 100 

8 0,80 2,60 1,00 100 100 80,00 

9 1,40 2,00 0,00 100 100 60,00 

10 0,80 1,70 1,00 100 60,00 20,00 

11 0,20 0,50 0,00 80,00 20,00 0,00 

12 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 - 

13 - - - 0,00 0,00 - 

Tổng 18,8 36,8 24,6    
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Tổng số ong vũ hóa từ một ong cái trưởng thành ở nhiệt độ 27,5oC đạt 

36,8 ong, cao hơn so với 2 nhiệt độ còn lại. Tuy vậy, số ong vũ hóa qua từng 

ngày lại khác nhau. Cụ thể, số ong cái vũ hóa theo ngày ở nhiệt độ 27,5oC ở 

ngày thứ nhất sau vũ hóa là 2,4 ong/ngày/ong cái, tăng lên và đạt cao nhất ở 

ngày thứ 2 với 7 ong/ngày/ong cái. Sau đó giảm dần ở các ngày tiếp theo, lần 

lượt là 5,8; 4,0 và 3,6 ong/ngày/ong cái ở thứ 3, 4 và 5 sau vũ hóa; nhưng lại 

tăng lên ở ngày thứ 6 với 4,8 ong/ngày/ong cái. Từ ngày thứ 7, số ong vũ hóa 

giảm dần từ 3,4 ong/ngày/ong cái xuống chỉ còn 0,5 ong/ngày/ong cái ở ngày 

thứ 11 sau vũ hóa. Ở nhiệt độ 30oC số ong cái vũ hóa tập trung chủ yếu từ 3 - 5 

ngày sau vũ hóa với số lượng ong cái dao động từ 4,0 - 5,6 ong/ngày/ong cái sau 

đó số lượng ong giảm dần ở các mức nhiệt độ và số lượng ong vũ hóa kết thúc ở 

ngày thứ 11 sau vũ hóa.  Tổng số ong vũ hóa từ một ong cái trưởng thành ở nhiệt 

độ 30oC đạt 24,6 ong. 

 

Hình 3.16. Khả năng sinh sản (số ong sinh ra/ong cái) và tỷ lệ sống sót (%) theo 

thời gian của ong ở các điều kiện nhiệt độ khác nhau 

Ở nhiệt độ 27,5oC, khả năng sống sót của ong được giữ ổn định tới ngày 

thứ 9 sau vũ hóa và giảm dần ở các ngày tiêp theo, qua ngày thứ 10 tỉ lệ sống sót 
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của ong còn 60%, qua ngày 11 và 12 còn lại 20% và 0% ở ngày thứ 13. Ở mức 

nhiệt độ 30oC, thời gian sống sót của ong ngắn hơn ở hai mức nhiệt độ trên, ong 

chỉ có thể giữ vững tỉ lệ sống sót 100% ở ngày thứ 7, qua ngày thứ 8 tỷ lệ sống 

sót giảm xuống còn 80% và giẩm dần cho đến ngày thứ 10 (20%) và ngày 11 

ong chết. Kết quả trên chứng tỏ ong rất thích hợp nhân nuôi trong điều kiện nhiệt 

độ không quá cao, khoảng 27,5oC thì thời gian sống và tỉ lệ sống sót cũng như số 

lượng ong cái vũ hóa theo ngày cao hơn hai nhiệt độ còn lại. 

3.3.4. Khả năng phát triển quần thể của ong ký sinh Anagyrus lopezi 

 Khả năng phát triển quần thể của ong ký sinh được xác định bằng tỷ lệ sinh 

sản (R0), thời gian trung bình của một thế hệ (T) và tỷ lệ tăng tự nhiên (rm). Nhiệt 

độ khác nhau ảnh hưởng đến sự phát triển quần thể ong khác nhau. Điều này thể 

hiện ở Bảng 3.25. 

Bảng 3.25. Tỷ lệ phát triển của ong ký sinh Anagyrus lopezi ở các 

nhiệt độ khác nhau 

Nhiệt độ (oC) Ro T rm 

25 18,76 4,77 0,94 

27,5 36,24 4,57 1,47 

30 24,24 4,27 1,07 

 Ghi chú:  Ro: Hệ số nhân của một thế hệ; T: Thời gian trung bình của một thế hệ; 

rm: Tỷ lệ gia tăng tự nhiên 

Dựa vào Bảng 3.25 ta thấy, ở nhiệt độ 25oC tỷ lệ sinh sản (Ro) là 18,76 và 

thời gian trung bình của một thế hệ (T) là 4,77; điều này có nghĩa là sau một thế 

hệ quần thể ong ký sinh sẽ tăng 18,76 lần và thời gian trung bình của một thế hệ 

ong ký sinh là 4,77 ngày. Ở nhiệt độ 27,5oC, tỷ lệ sinh sản (Ro) là 36,24 và thời 

gian trung bình của một thế hệ (T) 4,57; như vậy sau một thế hệ quần thể ong ký 

sinh sẽ tăng 36,24 lần và thời gian trung bình của một thế hệ ong ký sinh là 4,57 
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ngày. Ở mức nhiệt độ 30oC, sau một thế hệ quần thể ong ký sinh sẽ tăng 24,24 

lần và thời gian trung bình của một thế hệ ong ký sinh là 4,27 ngày. Dựa vào kết 

quả của ba mức nhiệt độ ta nhận thấy: tỷ lệ sinh sản ở nhiệt độ 27,5oC cao nhất 

(36,24%), tiếp đến là ở nhiệt độ 30oC (24,24%) và thấp nhất là ở mức 25oC 

(18,76%). Mặt khác, thời gian trung bình của một thế hệ ong ký sinh ở 25oC là 

4,77 ngày, dài hơn so với 2 nhiệt độ 27,5oC (4,57 ngày) và 30oC (4,27 ngày). 

Điều đó chứng tỏ ong thích hợp phát triển trong điều kiện nhiệt độ 27,5oC hơn là 

30oC. 

Quan sát thấy tỷ lệ tăng tự nhiên (rm) ở cả ba mức nhiệt độ đều có sự khác 

biệt, trong đó ở 27,5oC là cao nhất 1,47/cá thể/ngày; thấp nhất là ở 25oC 0,94/cá 

thể/ngày; trung bình 30oC là 1,07/cá thể/ngày. Điều này chứng tỏ rằng có sự 

khác biệt về các chỉ số phát triển quần thể ong ký sinh ở các nhiệt độ khác nhau 

và có ý nghĩa quan trọng trong việc dự tính số lượng quần thể ong ký sinh nuôi 

trong phòng thí nghiệm cũng như ngoài đồng ruộng. Tuy nhiên khi nghiên cứu 

trong phòng thí nghiệm và ngoài đồng ruộng thì sẽ có sự sai khác bởi ảnh hưởng 

của điều kiện ngoại cảnh như thức ăn, nhiệt độ, gió,... Vì vậy cần nghiên cứu 

thêm điều kiện thức ăn, điều kiện ngoại cảnh khác để có kết quả chính xác và 

tương đồng với việc dự tính ngoài đồng ruộng. 

Như vậy, kết quả nghiên cứu về khả năng ký sinh theo thời gian và tỷ lệ 

phát triển quần thể của ong ký sinh A. lopezi cho thấy, ong ký sinh A.lopezi có 

khả năng đẻ trứng tập trung trong những ngày đầu sau vũ hóa (tập trung từ 2 đến 

4 ngày đầu sau vũ hóa). Dựa vào khả năng phát triển quần thể của ong khi tỷ lệ 

gia tăng tự nhiên ở nhiệt độ 27,5oC cao hơn so với nhiệt độ 20 và 30oC cũng như 

thời gian trung bình của một thế hệ và tỷ lệ sinh sản của ong chứng tỏ ong ký 

sinh A. lopezi thích hợp để phát triển ở nhiệt độ 27,5oC. Đây là dẫn liệu quan 

trọng làm cơ sở cho việc nhân nuôi ong ký sinh A. lopezi để phòng trừ rệp sáp 

bột hồng hại sắn (P. manihoti) đạt hiệu quả cao. Kết quả này cũng chứng tỏ rằng 

ở nhiệt độ 27,5oC ong có khả năng khống chế rệp cao hơn hai nhiệt độ còn lại. 
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3.3.5. Khả năng khống chế rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus manihoti) 

của ong ký sinh Anagyrus lopezi  

 Khả năng khống chế rệp sáp bột hồng hại sắn của ong ký sinh được tiến 

hành trong điều kiện phòng thí nghiệm nhằm xác định ảnh hưởng của mật độ ký 

chủ ảnh hưởng đến tỷ lệ ký sinh và tỷ lệ vũ hóa của ong. Đồng thời qua thí 

nghiệm cũng xác định được số lượng và tỷ lệ rệp chết do ong ký sinh. Kết quả 

được trình bày ở Bảng 3.26 và Bảng 3.27. 

Bảng 3.26. Tỷ lệ ký sinh, tỷ lệ vũ hóa của ong ở các mật độ ký chủ khác nhau 

Chỉ tiêu theo dõi 

Mật độ ký sinh/ký chủ  

1 cặp ong/10 rệp 1 cặp ong/50 rệp 

Tỷ lệ ký sinh (%) 74,60a ± 2,41 28,88b ± 0,45 

Tỷ lệ vũ hóa (%) 71,50a ± 3,96 73,94b ± 1,23 

Tỷ lệ ong cái vũ hóa (%) 65,80a ± 1,43 41,24b ± 0,41 

Ghi chú: TB- Trung bình; SE- Sai số chuẩn. Giá trị trung bình trong cùng một hàng 

có các chữ cái khác nhau thể hiện sự sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05) khi 

phân tích phương sai một nhân tố (One - way ANOVA). 

Một số nhận định cho rằng, nếu mật độ ký chủ phù hợp với ong ký sinh 

thì tỷ lệ ong vũ hóa cao hơn; khi mật độ ký chủ cao thì tỷ lệ ong vũ hóa càng 

giảm [57]. Kết quả trình bày ở bảng 3.26 cho thấy, tỷ lệ kí sinh của ong đạt tỷ lệ 

74,60% ở mật độ ký chủ là 10 rệp, trong khi tỷ lệ này là 28,88% ở mật độ ký chủ 

50 rệp. Tỷ lệ ong cái vũ hóa ở hai mật độ rệp tương đương nhau, đạt 71,50% ở 

mật độ ký chủ 10 rệp và 73,94% ở mật độ 50 rệp. Tỷ lệ ong cái vũ hóa ở khi cho 

ký sinh trên 10 rệp cao hơn khi cho ký sinh trên 50, lần lượt là 65,80 và 41,24% 

(Bảng 3.26). Kết quả nghiên cứu này tương đương với kết quả nghiên cứu của 

Dijken et al. (1991). Theo đó, Dijken et al. đã tiến hành một thí nghiệm trên 
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đồng ruộng ở châu Phi, kết quả cho thấy tỷ lệ giới tính của quần thể ong A. 

lopezi dao động từ 0,44 (ong đực trong tổng số ong ký sinh) ở các mật độ ký chủ 

thấp và 0,70 ở mật độ ký chủ cao [55]. 

Bảng 3.27. Số lượng và tỷ lệ rệp chết do ong ký sinh Anagyrus lopezi trong điều 

kiện phòng thí nghiệm  

Ngày sau 

vũ hóa 

Chỉ tiêu 

N 
Số lượng rệp 

chết do ong 

ký sinh 

Tỷ lệ rệp 

chết ong ký 

sinh (%) 

Số ong vũ 

hóa/ngày/ong cái 

(con) 

Tỷ lệ ong vũ 

hóa (%) 

1 
16,70  

(14 - 18) 

33,40  

(28 - 36) 

13,1  

(8 - 15) 
78,44 50 

2 
18,30 

(14 - 24) 

36,60  

(28 - 48) 

14,6  

(10 - 19) 
79,78 50 

3 
16,80 

(15 - 18) 

33,60  

(30 - 36) 

13,00  

(10 - 16) 
77,38 50 

4 
15,00 

(13 - 17) 

30,00  

(26 - 34) 

10,90 

(9 - 12) 
72,67 50 

5 
14,50 

(12 - 16) 

29,00  

(24 - 32) 

10,10  

(8 - 12) 
69,66 50 

6 
11,40 

(10 - 14) 

22,80  

(20 - 28) 

7,30 

(5 - 10) 
64,04 50 

7 
9,86 

(8 - 12) 

19,71  

(16 - 24) 

5,29  

(4 - 7) 
53,65 50 

8 
6,50 

(6 - 7) 

13,00  

(12 - 14) 

3,50  

(3 - 4) 
53,85 50 

Tổng 109,06  77,79   

Ghi chú:  Giá trị trong ngoặc là giá trị nhỏ nhất và lớn nhất.  

   N: Tổng số rệp ban đầu. 
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 Để biết được khả năng khống chế rệp sáp bột hồng hại sắn của ong A. 

lopezi thí nghiệm đã tiến hành cho ong ký sinh rệp non tuổi 3 qua các ngày khác 

nhau sau khi ong vũ hóa. Thí nghiệm cũng xác định số lượng ong vũ hóa và tỷ lệ 

ong vũ hóa qua từng ngày ký sinh trên rệp. Kết quả cho thấy, trong điều kiện 

phòng thí nghiệm, số lượng và tỷ lệ rệp sáp bột hồng hại sắn (P. manihoti) chết 

do ong ký sinh A. lopezi qua các ngày có sự khác nhau (Bảng 3.27).  

 Theo bảng 3.27, số lượng rệp sáp bột hồng hại sắn chết do ong ký sinh 

ngày đầu tiên là 16,7 con và tỷ lệ rệp chết là 33,4%; đến ngày thứ  hai có chiều 

hướng gia tăng và đạt cao nhất với số lượng rệp chết là 18,3 con và đạt 36,6%. 

Từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 8, tỷ lệ rệp sáp bột hồng hại sắn chết do ong ký sinh 

thấp dần lần lượt là 33,60; 30,00; 29,00; 22,80 và 19,71% qua các ngày. Như 

vậy, trong khoảng 8 ngày sau vũ hóa, ong có thể khống chế được rệp và đến 

ngày thứ 9, rệp đã chết hết. Tỷ lệ ong vũ hóa nhìn chung đều hơn 50%, tuy nhiên 

cũng có sự khác nhau qua các ngày. Trong đó, hai ngày đầu tiên tỷ lệ ong vũ hóa 

cao hơn so với các ngày tiếp theo. Từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 8, tỷ lệ ong vũ 

hóa có giảm tuy nhiên vẫn đạt hơn 53%.  

 Như vậy, số lượng và tỷ lệ rệp chết qua các ngày khác nhau thì khác nhau. 

Trong đó, ngày thứ hai ong có khả năng tiêu diệt rệp sáp bột hồng hại sắn mạnh 

nhất, đây là cơ sở để xây dựng quy trình nhân nuôi và thả ong ký sinh A. lopezi 

để khống chế và tiêu diệt rệp ngoài đồng ruộng. 
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PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 

1. Kết luận 

1.1. Về thành phần côn trùng và nhện hại sắn ở Quảng Trị:  

Đã xác định được 7 loài côn trùng và nhện hại sắn ở Quảng Trị. Trong các 

loài rệp sáp thì loài rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus manihoti) có tần suất 

bắt gặp và mật độ cao nhất.  

1.2. Về đặc điểm sinh học của rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus 

manihoti): 

Kích thước và khối lượng của rệp sáp bột hồng hại sắn khi nuôi trên cây 

sắn trong chậu lớn hơn khi nuôi trên ngọn sắn trong hộp nhựa.  

Trong khoảng nhiệt độ 15oC - 32,5oC, khi nhiệt độ càng tăng thì thời gian 

phát dục của rệp sáp bột hồng hại sắn càng ngắn. Vòng đời của rệp sáp bột hồng 

hại sắn ở nhiệt độ 32,5oC là 16,27 ngày. Khởi điểm phát dục cả vòng đời của rệp 

là 8,18oC và tổng tích ôn hữu hiệu là 562,9oC. Tỷ lệ sống sót của rệp non đạt cao 

nhất ở 30oC, cao hơn so với các nhiệt độ khác. 

Thời gian sống và khả năng sinh sản của rệp trưởng thành phụ thuộc chặt 

chẽ vào nhiệt độ. Rệp trưởng thành có khả năng đẻ trứng trong khoảng nhiệt độ 

20 - 35oC. Số lượng trứng đẻ, tỷ lệ sinh sản và tỷ lệ phát triển quần thể của rệp 

trong khoảng nhiệt độ 25 - 30oC cao hơn các khoảng nhiệt độ 20 - 22,5oC; 32,5 - 

35oC. Rệp bắt đầu đẻ trứng vào 4,1 ngày sau vũ hóa ở 30oC và 3,1 ngày sau vũ 

hóa ở 32,5oC, sớm hơn so với ở nhiệt độ 20 - 27,5oC. Số lượng trứng đẻ cao nhất 

vào ngày thứ 5 và 6 sau vũ hóa ở 25 - 35oC và 9 - 10 ngày sau vũ hóa ở 20 - 

22,5oC.  

Ở nhiệt độ 30°C rệp sáp bột hồng hại sắn có hệ số nhân của một thế hệ và 

tỷ lệ gia tăng tự nhiên lớn nhất, thời gian trung bình của một thế hệ ngắn nhất.  

Thời gian phát dục, tỷ lệ sống sót của các giai đoạn phát dục, thời gian 

sống và khả năng sinh sản của rệp sáp bột hồng hại sắn trưởng thành phụ thuộc 
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vào thức ăn là các giống sắn (KM94, KM981, KM419, KM444 và HL23). Thời 

gian phát dục từ trứng đến trưởng thành của rệp dài hơn, tỷ lệ sống sót qua các 

tuổi của rệp non thấp hơn và thời gian sống của rệp trưởng thành ngắn hơn khi 

nuôi trên giống sắn KM981. Rệp trưởng thành có khả năng sinh sản khi nuôi trên 

cả năm giống sắn, trong đó cao nhất là ở giống KM444; thấp nhất là ở giống 

KM981. Tính lựa chọn thức ăn, mật độ gây hại, tỷ lệ hại và chỉ số hại của rệp 

Phenacoccus manihoti cao nhất ở giống sắn KM444, thấp nhất ở giống sắn 

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

hại sắn còn giống sắn KM444 là giống bị nhiễm nặng. 

1.3. Về khả năng khống chế rệp của ong ký sinh Anagyrus lopezi đối với rệp 

sáp bột hồng hại sắn:  

Rệp non tuổi 3 và rệp trưởng thành là ký chủ phù hợp của ong ký sinh A. 

lopezi. Trong khoảng nhiệt độ từ 20 - 30oC, nhiệt độ càng cao thì thời gian phát 

dục của ong càng ngắn. Tỷ lệ ký sinh, tỷ lệ ong vũ hóa và tỷ lệ ong cái vũ hóa ở 

27,5oC cao hơn so với hai mức nhiệt độ 25oC và 30oC.  

Ong ký sinh Anagyrus lopezi có khả năng tiêu diệt rệp sáp bột hồng hại 

sắn cao nhất vào ngày thứ hai sau vũ hóa.  

2. Kiến nghị 

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình nhân nuôi ong ký sinh Anagyrus lopezi 

để phòng trừ rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus manihoti).  

Nghiên cứu đánh giá khả năng khống chế rệp sáp bột hồng hại sắn 

(Phenacoccus manihoti) của ong ký sinh Anagyrus lopezi trên đồng ruộng. 
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PHỤ LỤC 1. MỘT SỐ BẢNG SỐ LIỆU TRONG QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU 

Bảng PL 1. Số liệu trung bình về kích thước của rệp sáp bột hồng hại sắn 

Điều 

kiện 

nuôi 

Lần  

lặp lại 

Chiều dài (mm) Chiều rộng (mm) 

Trứng Tuổi 1 Tuổi 2 Tuổi 3 TT Trứng Tuổi 1 Tuổi 2 Tuổi 3 TT 

(1) 

1 0.45 0.69 1.01 1.29 1.82 0.22 0.35 0.50 0.66 0.94 

2 0.43 0.68 1.00 1.24 1.83 0.22 0.35 0.50 0.69 0.94 

3 0.46 0.66 1.00 1.33 1.98 0.22 0.36 0.50 0.65 1.03 

4 0.43 0.70 1.05 1.35 1.75 0.20 0.35 0.53 0.66 0.93 

5 0.47 0.67 1.05 1.37 1.88 0.22 0.34 0.53 0.62 1.03 

(2) 

1 0.48 0.75 1.09 1.64 1.99 0.23 0.38 0.56 0.77 1.08 

2 0.52 0.71 1.00 1.58 2.24 0.26 0.36 0.51 0.76 1.20 

3 0.49 0.71 1.05 1.51 2.17 0.22 0.36 0.54 0.68 1.18 

4 0.47 0.72 1.07 1.53 2.27 0.25 0.37 0.52 0.71 1.18 

5 0.43 0.78 1.05 1.51 1.99 0.19 0.39 0.53 0.68 1.13 

(3) 

1 0.51 0.69 1.06 1.52 2.23 0.21 0.35 0.54 0.71 1.19 

2 0.47 0.66 0.99 1.46 1.94 0.24 0.34 0.50 0.72 1.03 

3 0.46 0.69 1.02 1.44 2.02 0.22 0.36 0.51 0.65 1.08 

4 0.44 0.77 1.04 1.42 2.00 0.22 0.38 0.51 0.66 1.12 

5 0.47 0.77 1.04 1.45 2.01 0.24 0.39 0.52 0.67 1.09 

 Ghi chú:  (1): Hộp nhựa nuôi trên đọt sắn trong tủ định ôn (30oC ± 0,5) 

  (2): Hộp nhựa nuôi trên cây sắn trong điều kiện phòng (30oC ± 0,5) 

  (3): Hộp nhựa nuôi trên đọt sắn trong điều kiện phòng (30oC ± 0,5) 

 



 

2 

 

Bảng PL2. Thời gian phát dục của rệp ở nhiệt độ 15oC 

Đơn vị tính: Ngày 

Rệp 

theo dõi 

Giai đoạn phát dục 

Vòng đời Trứng 

Rệp non Trứng – 

Trưởng 

thành Tuổi 1 Tuổi 2 Tuổi 3 

Tổng thời gian 

của Rệp non 

1 16 13 11 13 37 53 63 

2 16 16 15 14 45 61 72 

3 16 14 15 14 43 59 72 

4 16 15 14 13 42 58 70 

5 15 15 14 14 43 58 72 

6 14 14 13 13 40 54 65 

7 15 14 13 13 40 55 67 

8 15 15 13 13 41 56 67 

9 14 15 14 13 42 56 69 

10 17 14 14 13 41 58 67 

11 16 16 14 13 43 59 69 

12 17 14 14 12 40 57 68 

13 15 17 12 11 40 55 68 

14 16 17 11 9 37 53 66 

15 15 18 14 11 43 58 68 

16 16 14 13 11 38 54 65 

17 15 15 19 16 50 65 77 

18 15 16 16 18 50 65 77 

19 14 12 15 15 42 56 66 

20 17 14 15 13 42 59 68 

21 16 17 15 14 46 62 72 

22 17 17 14 14 45 62 73 

23 15 18 15 14 47 62 71 

24 16 14 15 15 44 60 72 

25 15 15 14 15 44 59 72 

26 16 14 17 14 45 61 72 

27 17 15 17 14 46 63 75 

28 16 15 18 15 48 64 73 

29 17 15 13 13 41 58 70 

30 13 14 11 11 36 49 60 
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Bảng PL 3. Thời gian phát dục của rệp ở nhiệt độ 17,5oC 

Đơn vị tính: Ngày 

Rệp 

theo dõi 

Giai đoạn phát dục 

Vòng 

đời Trứng 

Rệp non Trứng – 

Trưởng 

thành Tuổi 1 Tuổi 2 Tuổi 3 

Tổng thời gian 

của Rệp non 

1 13 13 10 9 32 45 55 

2 12 13 12 10 35 47 58 

3 15 11 11 10 32 47 56 

4 12 14 10 13 37 49 57 

5 13 13 13 13 39 52 62 

6 16 13 13 13 39 55 66 

7 14 14 11 10 35 49 57 

8 14 12 10 9 31 45 54 

9 13 12 11 11 34 47 55 

10 15 10 11 9 30 45 54 

11 15 12 10 10 32 47 57 

12 14 15 11 11 37 51 62 

13 12 14 11 11 36 48 57 

14 12 13 11 9 33 45 56 

15 15 14 12 10 36 51 61 

16 15 11 11 12 34 49 60 

17 14 14 11 9 34 48 56 

18 12 10 12 12 34 46 55 

19 12 13 10 9 32 44 52 

20 14 14 12 11 37 51 60 

21 12 13 13 9 35 47 57 

22 15 12 12 11 35 50 61 

23 14 11 11 12 34 48 57 

24 13 13 12 12 37 50 61 

25 15 13 12 12 37 52 62 

26 15 13 10 10 33 48 59 

27 13 12 12 9 33 46 54 

28 12 13 12 10 35 47 57 

29 12 11 12 11 34 46 57 

30 13 11 11 10 32 45 54 
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  Bảng PL 4. Thời gian phát dục của rệp ở nhiệt độ 20oC 

Đơn vị tính: Ngày 

Rệp 

theo dõi 

Giai đoạn phát dục 

Vòng 

đời Trứng 

Rệp non Trứng – 

Trưởng 

thành Tuổi 1 Tuổi 2 Tuổi 3 

Tổng thời gian 

của Rệp non 

1 11 11 8 8 27 38 48 

2 11 12 8 7 27 38 48 

3 12 9 9 8 26 38 47 

4 13 10 8 8 26 39 48 

5 12 10 9 9 28 40 48 

6 12 8 9 8 25 37 46 

7 13 10 8 9 27 40 49 

8 13 11 9 9 29 42 50 

9 10 12 9 9 30 40 48 

10 12 10 8 9 27 39 48 

11 12 9 10 9 28 40 48 

12 10 11 10 8 29 39 48 

13 12 9 10 9 28 40 49 

14 13 12 9 7 28 41 50 

15 12 9 11 8 28 40 48 

16 13 11 10 8 29 42 52 

17 13 10 8 10 28 41 51 

18 10 12 8 8 28 38 47 

19 11 11 10 9 30 41 50 

20 11 9 10 9 28 39 47 

21 11 10 9 8 27 38 47 

22 10 10 9 9 28 38 47 

23 11 10 9 9 28 39 47 

24 11 11 9 9 29 40 48 

25 10 11 10 9 30 40 49 

26 13 10 10 9 29 42 50 

27 12 9 10 9 28 40 49 

28 13 10 10 8 28 41 50 

29 12 11 9 9 29 41 50 

30 11 12 9 9 30 41 49 
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Bảng PL 5. Thời gian phát dục của rệp ở nhiệt độ 22,5oC 

Đơn vị tính: Ngày 

Rệp 

theo dõi 

Giai đoạn phát dục 

Vòng 

đời Trứng 

Rệp non Trứng – 

Trưởng 

thành Tuổi 1 Tuổi 2 Tuổi 3 

Tổng thời gian 

của Rệp non 

1 12 9 9 8 26 38 46 

2 11 10 9 8 27 38 46 

3 12 10 8 8 26 38 47 

4 10 11 9 8 28 38 45 

5 12 8 8 8 24 36 46 

6 11 9 8 8 25 36 43 

7 11 11 10 7 28 39 47 

8 10 8 9 9 26 36 44 

9 12 9 8 8 25 37 45 

10 12 8 8 8 24 36 43 

11 11 10 8 8 26 37 45 

12 11 10 9 9 28 39 46 

13 10 9 9 9 27 37 45 

14 11 9 9 8 26 37 44 

15 12 9 9 8 26 38 46 

16 12 8 8 9 25 37 45 

17 11 8 11 8 27 38 46 

18 11 11 9 9 29 40 49 

19 9 12 9 9 30 39 46 

20 11 11 9 8 28 39 49 

21 9 10 10 9 29 38 45 

22 12 9 9 8 26 38 46 

23 10 11 9 8 28 38 46 

24 12 9 8 8 25 37 45 

25 11 9 8 8 25 36 43 

26 11 9 8 8 25 36 44 

27 12 8 8 9 25 37 44 

28 11 9 8 9 26 37 45 

29 12 10 8 9 27 39 46 

30 11 9 9 8 26 37 45 
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Bảng PL 6. Thời gian phát dục của rệp ở nhiệt độ 25oC 

Đơn vị tính: Ngày 

Rệp 

theo dõi 

Giai đoạn phát dục 

Vòng 

đời Trứng 

Rệp non Trứng – 

Trưởng 

thành Tuổi 1 Tuổi 2 Tuổi 3 

Tổng thời gian 

của Rệp non 

1 11 9 7 5 21 32 36 

2 7 8 7 6 21 28 34 

3 9 8 8 6 22 31 35 

4 9 11 7 5 23 32 36 

5 8 7 8 6 21 29 34 

6 10 9 7 6 22 32 36 

7 8 8 6 6 20 28 32 

8 9 8 7 7 22 31 36 

9 10 8 7 6 21 31 35 

10 9 8 9 6 23 32 36 

11 11 8 7 6 21 32 36 

12 10 8 7 5 20 30 35 

13 9 8 7 6 21 30 35 

14 9 8 7 6 21 30 34 

15 10 10 8 5 23 33 37 

16 9 9 7 6 22 31 37 

17 8 8 7 6 21 29 34 

18 9 9 7 5 21 30 34 

19 7 8 9 7 24 31 36 

20 10 9 6 6 21 31 36 

21 9 8 6 6 20 29 34 

22 10 8 9 5 22 32 37 

23 9 8 7 6 21 30 34 

24 10 9 7 6 22 32 36 

25 9 10 7 6 23 32 36 

26 8 7 9 7 23 31 35 

27 10 9 7 5 21 31 36 

28 11 9 8 5 22 33 38 

29 7 8 7 6 21 28 32 

30 9 8 6 6 20 29 34 
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Bảng PL 7. Thời gian phát dục của rệp ở nhiệt độ 27,5oC 

Đơn vị tính: Ngày 

Rệp 

theo dõi 

Giai đoạn phát dục 

Vòng 

đời Trứng 

Rệp non Trứng – 

Trưởng 

thành Tuổi 1 Tuổi 2 Tuổi 3 

Tổng thời gian 

của Rệp non 

1 7 9 7 6 22 29 33 

2 8 8 7 7 22 30 36 

3 10 8 7 5 20 30 36 

4 7 8 8 6 22 29 33 

5 8 7 7 7 21 29 34 

6 9 8 6 6 20 29 34 

7 7 9 8 5 22 29 33 

8 8 8 8 6 22 30 35 

9 10 8 6 6 20 30 36 

10 8 7 7 7 21 29 35 

11 11 8 7 5 20 31 37 

12 9 7 7 5 19 28 33 

13 8 9 6 6 21 29 33 

14 9 7 7 6 20 29 35 

15 8 7 7 6 20 28 35 

16 9 8 7 6 21 30 34 

17 8 7 7 6 20 28 32 

18 9 8 6 6 20 29 33 

19 9 9 7 5 21 30 35 

20 10 8 6 6 20 30 35 

21 9 7 7 6 20 29 34 

22 10 8 6 6 20 30 35 

23 7 8 7 6 21 28 33 

24 10 7 7 6 20 30 34 

25 8 9 7 6 22 30 34 

26 10 8 7 6 21 31 36 

27 9 8 8 5 21 30 35 

28 11 7 6 6 19 30 35 

29 8 7 7 7 21 29 34 

30 11 8 7 5 20 31 36 
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Bảng PL 8. Thời gian phát dục của rệp ở nhiệt độ 30oC 

Đơn vị tính: Ngày 

Rệp 

theo dõi 

Giai đoạn phát dục 

Vòng 

đời Trứng 

Rệp non Trứng – 

Trưởng 

thành Tuổi 1 Tuổi 2 Tuổi 3 

Tổng thời gian 

của Rệp non 

1 7 6 6 5 17 24 27 

2 8 8 6 5 19 27 32 

3 6 8 7 5 20 26 31 

4 8 7 6 5 18 26 31 

5 7 7 6 5 18 25 28 

6 6 7 6 5 18 24 29 

7 8 6 6 5 17 25 28 

8 6 7 7 5 19 25 29 

9 7 6 6 5 17 24 28 

10 8 7 6 6 19 27 30 

11 8 7 6 5 18 26 31 

12 7 8 7 6 21 28 33 

13 6 7 6 6 19 25 29 

14 7 7 6 6 19 26 30 

15 8 8 6 5 19 27 33 

16 7 7 6 6 19 26 29 

17 7 7 6 5 18 25 28 

18 8 6 5 5 16 24 28 

19 8 7 7 6 20 28 32 

20 6 7 6 6 19 25 28 

21 6 7 6 5 18 24 29 

22 8 7 6 5 18 26 31 

23 6 8 7 6 21 27 30 

24 8 6 6 5 17 25 30 

25 7 7 6 5 18 25 29 

26 8 8 6 6 20 28 32 

27 7 8 7 6 21 28 33 

28 6 7 7 5 19 25 29 

29 8 7 7 6 20 28 32 

30 7 7 6 5 18 25 29 
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Bảng PL 9. Thời gian phát dục của rệp ở nhiệt độ 32,5oC 

Đơn vị tính: Ngày 

Rệp 

theo dõi 

Giai đoạn phát dục 

Vòng 

đời Trứng 

Rệp non Trứng – 

Trưởng 

thành Tuổi 1 Tuổi 2 Tuổi 3 

Tổng thời gian 

của Rệp non 

1 4 5 3 2 10 14 16 

2 6 3 4 4 11 17 19 

3 4 4 4 3 11 15 17 

4 5 5 3 3 11 16 18 

5 5 3 5 5 13 18 21 

6 3 3 4 3 10 13 16 

7 4 5 3 2 10 14 17 

8 4 3 4 4 11 15 17 

9 5 5 5 3 13 18 21 

10 3 6 5 4 15 18 21 

11 4 5 4 3 12 16 19 

12 5 4 4 3 11 16 19 

13 6 6 5 3 14 20 22 

14 3 6 5 2 13 16 21 

15 4 4 3 5 12 16 21 

16 5 5 4 4 13 18 22 

17 6 3 5 2 10 16 20 

18 5 6 4 5 15 20 24 

19 4 4 5 4 13 17 21 

20 6 4 3 3 10 16 18 

21 3 4 4 3 11 14 16 

22 6 6 3 5 14 20 23 

23 4 3 5 2 10 14 20 

24 5 6 4 3 13 18 22 

25 3 3 4 4 11 14 17 

26 4 3 4 3 10 14 17 

27 6 5 3 2 10 16 18 

28 4 7 4 3 14 18 22 

29 5 3 2 3 8 13 15 

30 4 6 5 3 14 18 21 
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Bảng PL 10. Thời gian phát dục của rệp ở nhiệt độ 35oC 

Đơn vị tính: Ngày 

Rệp 

theo dõi 

Giai đoạn phát dục 

Vòng 

đời Trứng 

Rệp non Trứng – 

Trưởng 

thành Tuổi 1 Tuổi 2 Tuổi 3 

Tổng thời gian 

của Rệp non 

1 5 5 4 3 12 17 21 

2 6 6 5 4 15 21 25 

3 4 3 6 6 15 19 23 

4 6 5 5 2 12 18 22 

5 5 4 3 4 11 16 20 

6 6 6 6 3 15 21 27 

7 6 6 5 4 15 21 24 

8 5 4 5 5 14 19 22 

9 6 5 5 4 14 20 23 

10 3 6 3 6 15 18 21 

11 6 5 4 3 12 18 23 

12 4 7 4 3 14 18 22 

13 6 4 4 3 11 17 20 

14 4 5 4 4 13 17 20 

15 6 7 6 3 16 22 26 

16 6 5 6 2 13 19 22 

17 7 7 4 3 14 21 26 

18 5 6 3 5 14 19 24 

19 5 5 3 3 11 16 22 

20 5 3 5 2 10 15 18 

21 6 5 4 3 12 18 21 

22 4 4 6 2 12 16 19 

23 5 4 6 4 14 19 22 

24 6 5 5 5 15 21 25 

25 5 4 4 4 12 17 23 

26 3 6 5 3 14 17 21 

27 6 3 3 4 10 16 20 

28 6 5 6 3 14 20 24 

29 6 4 3 4 11 17 22 

30 5 7 6 5 18 23 27 
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Bảng PL 11. Khả năng đẻ trứng của rệp sáp bột hồng Phenacoccus manihoti ở nhiệt độ 20oC 
Ngày\Rệp theo 

dõi 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 

2 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 

3 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 

4 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 

5 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 

6 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 

7 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 

8 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 

9 T T T T 3 T T 11 12 T 19 T T T 21 T T T T 3 T T 11 12 T 19 T T T 21 

10 T T 11 25 30 8 5 5 4 12 21 22 7 0 15 T T 11 25 30 8 5 5 4 12 21 22 7 0 15 

11 9 4 19 16 40 16 9 19 16 16 24 23 17 15 11 9 4 19 16 40 16 9 19 16 16 24 23 17 15 11 

12 10 13 11 9 20 21 10 20 15 11 12 26 10 27 15 10 13 11 9 20 21 10 20 15 11 12 26 10 27 15 

13 25 12 12 2 15 12 10 5 5 9 11 26 14 18 12 25 12 12 2 15 12 10 5 5 9 11 26 14 18 12 

14 17 12 16 0 10 34 14 11 22 0 0 9 C C 10 17 12 16 0 10 34 14 11 22 0 0 9 C C 10 

15 26 15 12 7 12 13 18 7 20 3 6 16 C C 7 26 15 12 7 12 13 18 7 20 3 6 16 C C 7 

16 26 26 10 2 15 26 15 5 5 5 5 12 C C 4 26 26 10 2 15 26 15 5 5 5 5 12 C C 4 

17 27 21 10 2 9 10 11 5 4 3 5 15 C C C 27 21 10 2 9 10 11 5 4 3 5 15 C C C 

18 15 14 20 C 8 6 14 4 6 C 2 22 C C C 15 14 20 C 8 6 14 4 6 C 2 22 C C C 

19 13 20 12 C 4 3 13 2 C C C 6 C C C 13 20 12 C 4 3 13 2 C C C 6 C C C 

20 10 15 15 C C 7 10 C C C C 10 C C C 10 15 15 C C 7 10 C C C C 10 C C C 

21 3 33 12 C C C C C C C C 5 C C C 3 33 12 C C C C C C C C 5 C C C 

22 5 15 16 C C C C C C C C 4 C C C 5 15 16 C C C C C C C C 4 C C C 

23 C 16 7 C C C C C C C C C C C C C 16 7 C C C C C C C C C C C C 

24 C 9 2 C C C C C C C C C C C C C 9 2 C C C C C C C C C C C C 

25 C 5 C C C C C C C C C C C C C C 5 C C C C C C C C C C C C C 

26 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C 

TỔNG SỐ TRỨNG 186 230 185 63 166 156 129 94 109 59 105 196 48 60 95 186 230 185 63 166 156 129 94 109 59 105 196 48 60 95 

THỜI GIAN TIỀN 

ĐẺ TRỨNG 
10 10 9 9 8 9 9 8 8 9 8 9 9 9 8 10 10 9 9 8 9 9 8 8 9 8 9 9 9 8 

THỜI GIAN ĐẺ 

TRỨNG 
12 15 15 7 11 11 11 11 10 7 9 13 4 3 8 12 15 15 7 11 11 11 11 10 7 9 13 4 3 8 

THỜI GIAN HẬU 

ĐẺ TRỨNG 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

THỜI GIAN SỐNG 22 25 24 16 19 20 20 19 18 16 17 22 13 12 16 22 25 24 16 19 20 20 19 18 16 17 22 13 12 16 

SỐ TRỨNG ĐẺ TB 
1 NGÀY 

15.50 15.33 12.33 9.00 15.09 14.18 11.73 8.55 10.90 8.43 11.67 15.08 12.00 20.00 11.88 15.50 15.33 12.33 9.00 15.09 14.18 11.73 8.55 10.90 8.43 11.67 15.08 12.00 20.00 11.88 
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Bảng PL 12. Khả năng đẻ trứng của rệp sáp bột hồng Phenacoccus manihoti ở nhiệt độ 22,5oC 
Ngày\Rệp 

theo dõi 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 

2 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 

3 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 

4 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 

5 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 

6 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 

7 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 

8 T T T 20 T 12 T T T 27 T 5 T 22 T T T T 20 T 12 T T T 27 T 5 T 22 T 

9 15 3 T 3 T 24 21 10 13 21 5 25 12 30 18 15 3 T 3 T 24 21 10 13 21 5 25 12 30 18 

10 8 15 14 20 T 9 26 12 18 17 15 20 21 25 19 8 15 14 20 T 9 26 12 18 17 15 20 21 25 19 

11 25 12 23 22 10 5 23 9 21 12 25 23 30 20 25 25 12 23 22 10 5 23 9 21 12 25 23 30 20 25 

12 18 15 27 17 35 C 24 10 7 10 15 24 20 25 22 18 15 27 17 35 C 24 10 7 10 15 24 20 25 22 

13 18 24 12 13 16 C 30 11 3 6 23 20 5 28 25 18 24 12 13 16 C 30 C C 6 23 20 5 28 25 

14 7 22 6 10 9 C 34 4 C 2 19 12 3 2 30 7 22 6 10 9 C 34 C C 2 19 C 3 2 30 

15 8 20 2 4 80 C 30 0 C 2 12 2 C C 22 8 20 2 4 80 C 30 C C 2 12 C C C 22 

16 C 18 C 15 20 C 44 C C C 10 C C C 18 C 18 C 15 20 C 44 C C C 10 C C C 18 

17 C 18 C C 23 C 45 C C C 3 C C C 8 C 18 C C 23 C 45 C C C 3 C C C 8 

18 C 10 C C 9 C 32 C C C C C C C 3 C 10 C C 9 C 32 C C C C C C C 3 

19 C 5 C C 3 C 18 C C C C C C C 3 C 5 C C 3 C 18 C C C C C C C 3 

20 C 3 C C 8 C 9 C C C C C C C 2 C 3 C C 8 C 9 C C C C C C C 2 

21 C 2 C C C C 10 C C C C C C C C C 2 C C C C 10 C C C C C C C C 

22 C 2 C C C C 10 C C C C C C C C C 2 C C C C 10 C C C C C C C C 

23 C C C C C C 3 C C C C C C C C C C C C C C 3 C C C C C C C C 

24 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C 

TỔNG SỐ 
TRỨNG 

99 169 84 124 213 50 359 56 62 97 127 131 91 152 195 99 169 84 124 213 50 359 41 59 97 127 117 91 152 195 

THỜI GIAN 
TIỀN ĐẺ 

TRỨNG 

8 8 9 7 10 7 8 8 8 7 8 7 8 7 8 8 8 9 7 10 7 8 8 8 7 8 7 8 7 8 

THỜI GIAN 
ĐẺ TRỨNG 

7 14 6 9 10 4 15 6 5 8 9 8 6 7 12 7 14 6 9 10 4 15 4 4 8 9 6 6 7 12 

THỜI GIAN 

HẬU ĐẺ 

TRỨNG 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

THỜI GIAN 

SỐNG 
15 22 15 16 20 11 23 14 13 15 17 15 14 14 20 15 22 15 16 20 11 23 12 12 15 17 13 14 14 20 

SỐ TRỨNG 

ĐẺ TB 1 
NGÀY 

14.14 12.07 14.00 13.78 21.30 12.50 23.93 9.33 12.40 12.13 14.11 16.38 15.17 21.71 16.25 14.14 12.07 14.00 13.78 21.30 12.50 23.93 10.25 14.75 12.13 14.11 19.50 15.17 21.71 16.25 
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Bảng PL 13. Khả năng đẻ trứng của rệp sáp bột hồng Phenacoccus manihoti ở nhiệt độ 25oC 
Ngày\Rệp 

theo dõi 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 

2 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 

3 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 

4 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 

5 61 T 23 26 T 21 36 T 54 15 46 T T 34 17 T T 41 T T T T 38 58 29 43 T T 53 T 

6 27 T 12 0 30 22 25 29 27 23 18 26 36 21 28 T 58 57 49 49 47 32 65 87 152 157 46 94 153 26 

7 1 20 6 12 20 33 21 19 26 19 29 30 45 25 15 38 124 C 75 75 71 75 C C 54 78 87 61 44 100 

8 18 12 7 4 13 23 9 16 32 26 34 24 21 18 11 42 83 C 89 62 C 80 C C 53 C 61 C 0 0 

9 2 12 7 13 11 12 15 12 12 21 41 15 24 26 26 25 C C 67 55 C C C C C C C C 24 35 

10 C 7 2 24 3 7 3 11 15 15 23 8 17 11 34 27 C C C C C C C C C C C C C C 

11 C 26 C 30 C C 0 13 14 22 12 8 18 23 12 36 C C C C C C C C C C C C C C 

12 C 13 C 10 C C 14 6 26 C 10 6 16 C C 12 C C C C C C C C C C C C C C 

13 C 23 C 12 C C 3 17 2 C 26 16 14 C C 7 C C C C C C C C C C C C C C 

14 C 16 C 15 C C 2 C 1 C 7 C 19 C C 21 C C C C C C C C C C C C C C 

15 C 18 C 15 C C 0 C 0 C 12 C 31 C C C C C C C C C C C C C C C C C 

16 C 8 C 0 C C 4 C 1 C 6 C 21 C C C C C C C C C C C C C C C C C 

17 C 3 C C C C C C 3 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C 

18 C 3 C C C C C C 7 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C 

21 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C 

TỔNG SỐ 

TRỨNG 
109 161 57 161 77 118 132 123 220 141 264 133 262 158 143 208 265 98 280 241 118 187 103 145 288 278 194 155 274 161 

THỜI GIAN 

TIỀN ĐẺ 

TRỨNG 

4 6 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 6 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 

THỜI GIAN ĐẺ 

TRỨNG 
5 12 6 10 5 6 10 8 13 7 12 8 11 7 7 8 3 2 4 4 2 3 2 2 4 3 3 2 4 3 

THỜI GIAN 

HẬU ĐẺ 
TRỨNG 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

THỜI GIAN 

SỐNG 
9 18 10 14 10 10 14 13 17 11 16 13 16 11 11 14 8 6 9 9 7 8 6 6 8 7 8 7 8 8 

SỐ TRỨNG ĐẺ 

TB 1 NGÀY 
21.80 13.42 9.50 16.10 15.40 19.67 13.20 15.38 16.92 20.14 22.00 16.63 23.82 22.57 20.43 26.00 88.33 49.00 70.00 60.25 59.00 62.33 51.50 72.50 72.00 92.67 64.67 77.50 68.50 53.67 
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Bảng PL 14. Khả năng đẻ trứng của rệp sáp bột hồng Phenacoccus manihoti ở nhiệt độ 27,5oC 
Ngày\Rệp theo 

dõi 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 

2 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 

3 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 

4 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 

5 40 T T 69 T T 30 T T T T T 35 T T 6 54 31 T T T T T 68 65 T T T T T 

6 21 T T 10 75 15 9 36 T T T 28 33 T T 12 136 73 49 51 0 76 121 74 91 149 145 153 139 76 

7 23 48 24 14 32 39 13 42 44 7 21 36 17 45 T 3 55 26 170 152 96 169 76 50 76 64 65 56 23 54 

8 20 19 51 9 21 21 6 23 31 26 2 39 7 53 34 1 C C 67 88 75 86 89 C 43 56 53 76 32 65 

9 0 8 7 C 25 38 1 16 21 19 6 24 16 21 19 C C C C 26 49 37 54 C C 21 34 C C 3 

10 15 16 33 C C 25 7 7 18 24 14 12 12 34 8 C C C C C 68 C C C C C C C C C 

11 C 10 34 C C 39 0 21 13 C 13 15 C 2 9 C C C C C C C C C C C C C C C 

12 C 3 20 C C C 1 15 5 C 14 13 C 6 21 C C C C C C C C C C C C C C C 

13 C 0 21 C C C 2 15 0 C 21 13 C 19 7 C C C C C C C C C C C C C C C 

14 C 1 13 C C C C 14 1 C 15 19 C 13 C C C C C C C C C C C C C C C C 

15 C 3 10 C C C C 21 C C 10 22 C 9 C C C C C C C C C C C C C C C C 

16 C C 1 C C C C 12 C C 16 27 C 15 C C C C C C C C C C C C C C C C 

17 C C C C C C C 6 C C 12 26 C 20 C C C C C C C C C C C C C C C C 

18 C C C C C C C 1 C C 1 20 C 9 C C C C C C C C C C C C C C C C 

19 C C C C C C C 4 C C 7 36 C 7 C C C C C C C C C C C C C C C C 

20 C C C C C C C C C C 0 C C 1 C C C C C C C C C C C C C C C C 

21 C C C C C C C C C C 1 C C 3 C C C C C C C C C C C C C C C C 

22 C C C C C C C C C C 2 C C 0 C C C C C C C C C C C C C C C C 

23 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C 

TỔNG SỐ 

TRỨNG 
119 108 214 102 153 177 69 233 133 76 155 330 120 257 98 22 245 130 286 317 288 368 340 192 275 290 297 285 194 198 

THỜI GIAN 

TIỀN ĐẺ 
TRỨNG 

4 6 6 4 5 5 4 5 6 6 6 5 4 6 7 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 

THỜI GIAN ĐẺ 

TRỨNG 
5 8 10 4 4 6 8 14 7 4 15 14 6 15 6 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 

THỜI GIAN 

HẬU ĐẺ 

TRỨNG 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

THỜI GIAN 
SỐNG 

9 14 16 8 9 11 12 19 13 10 21 19 10 21 13 8 7 7 8 9 9 9 9 7 8 9 9 8 8 9 

SỐ TRỨNG ĐẺ 

TB 1 NGÀY 
23.80 13.50 21.40 25.50 38.25 29.50 8.63 16.64 19.00 19.00 10.33 23.57 20.00 17.13 16.33 5.50 81.67 43.33 95.33 79.25 72.00 92.00 85.00 64.00 68.75 72.50 74.25 95.00 64.67 49.50 
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Bảng PL 15. Khả năng đẻ trứng của rệp sáp bột hồng Phenacoccus manihoti ở nhiệt độ 30oC 
Ngày\Rệp 

theo dõi 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 

2 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 

3 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 

4 41 T T T 28 T 70 T T 29 T T T T T 48 35 T T 23 T T 65 T T T T T T T 

5 22 T T T 22 T 39 43 46 24 T T 33 1 T 29 17 38 35 49 T T 45 T 56 34 T 23 45 45 

6 20 25 0 55 32 47 36 27 42 36 53 0 28 26 T 35 26 173 95 111 134 45 133 154 131 56 57 113 178 122 

7 37 32 44 23 48 27 35 21 19 34 26 48 17 21 70 56 25 143 126 66 64 189 65 58 123 79 130 86 54 45 

8 44 30 30 29 35 42 C 23 15 78 35 34 16 34 55 31 90 53 56 59 53 76 67 76 78 87 95 78 0 67 

9 28 33 40 35 32 40 C 24 24 23 36 78 20 25 16 26 28 45 65 24 1 34 67 0 55 0 65 67 68 34 

10 49 2 24 21 52 54 C 26 13 36 27 36 14 23 25 12 6 33 68 11 54 0 45 59 5 54 C C 67 C 

11 36 0 12 30 43 50 C 9 12 45 19 20 30 14 14 24 13 C 68 C C 78 23 C 4 C C C C C 

12 37 0 14 42 45 48 C 20 30 14 21 26 25 11 17 34 11 C C C C C 11 C C C C C C C 

13 28 1 7 29 34 55 C 26 25 11 C C C C C C C C C C C C 12 C C C C C C C 

14 22 C 4 25 C 53 C 15 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C 

15 19 C 1 35 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C 

16 C C 2 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C 

17 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C 

TỔNG SỐ 

TRỨNG 
383 123 178 324 371 416 180 234 226 330 217 242 183 155 197 295 251 485 513 343 306 422 533 347 452 310 347 367 412 313 

THỜI GIAN 

TIỀN ĐẺ 

TRỨNG 

3 5 5 5 3 5 3 4 4 3 5 5 4 4 6 3 3 4 4 3 5 5 3 5 4 4 5 4 4 4 

THỜI GIAN 

ĐẺ TRỨNG 
12 6 10 10 10 9 4 10 9 10 7 6 8 8 6 9 9 6 7 7 5 5 10 4 7 5 4 5 5 5 

THỜI GIAN 

HẬU ĐẺ 

TRỨNG 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

THỜI GIAN 

SỐNG 
15 11 15 15 13 14 7 14 13 13 12 11 12 12 12 12 12 10 11 10 10 10 13 9 11 9 9 9 9 9 

SỐ TRỨNG 

ĐẺ TB 1 
NGÀY 

31.92 20.50 17.80 32.40 37.10 46.22 45.00 23.40 25.11 33.00 31.00 40.33 22.88 19.38 32.83 32.78 27.89 80.83 73.29 49.00 61.20 84.40 53.30 86.75 64.57 62.00 86.75 73.40 82.40 62.60 
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Bảng PL 16. Khả năng đẻ trứng của rệp sáp bột hồng Phenacoccus manihoti ở nhiệt độ 32,5oC 

Ngày\Rệp 

theo dõi 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 

2 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 

3 21 21 34 27 T T T 28 T T T T 45 T T T T T T 24 3 T T T T T 32 T 33 T 

4 23 29 27 10 24 53 19 17 12 19 25 20 46 T T T T T T 34 22 21 T T 21 15 53 T 28 16 

5 42 12 36 10 36 26 48 16 18 36 15 32 23 T T 25 31 15 7 36 15 13 T 12 23 23 26 23 17 24 

6 23 8 45 9 34 19 34 6 26 27 10 15 13 30 23 31 54 29 26 22 24 18 T 18 21 34 19 34 16 14 

7 17 C 21 8 12 4 8 C 20 19 8 6 18 24 21 26 28 37 45 C 17 8 36 26 9 12 C 13 C 9 

8 C C C 7 8 2 C C C 12 C C 13 2 10 12 12 15 19 C 11 C 22 20 4 C C 4 C C 

9 C C C C 4 C C C C 12 C C C C 9 C 5 C C C C C 15 13 C C C C C C 

10 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C 10 C C C C C C C 

11 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C 6 C C C C C C C 

12 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C 

TỔNG SỐ 

TRỨNG 
126 70 163 71 118 104 109 67 76 125 58 73 158 56 63 94 130 96 97 116 92 60 89 89 78 84 130 74 94 63 

THỜI GIAN 

TIỀN ĐẺ 

TRỨNG 

2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 5 5 4 4 4 4 2 2 3 6 4 3 3 2 4 2 3 

THỜI GIAN 

ĐẺ TRỨNG 
5 4 5 6 6 5 4 4 4 6 4 4 6 3 4 4 5 4 4 4 6 4 5 5 5 4 4 4 4 4 

THỜI GIAN 

HẬU ĐẺ 

TRỨNG 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

THỜI GIAN 

SỐNG 
7 6 7 8 9 8 7 6 7 9 7 7 8 8 9 8 9 8 8 6 8 7 11 9 8 7 6 8 6 7 

SỐ TRỨNG 
ĐẺ TB 1 

NGÀY 

25.20 17.50 32.60 11.83 19.67 20.80 27.25 16.75 19.00 20.83 14.50 18.25 26.33 18.67 15.75 23.50 26.00 24.00 24.25 29.00 15.33 15.00 17.80 17.80 15.60 21.00 32.50 18.50 23.50 15.75 
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Bảng PL 17. Khả năng đẻ trứng của rệp sáp bột hồng Phenacoccus manihoti ở nhiệt độ 35oC 

Ngày\Rệp theo dõi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 

2 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 

3 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 

4 T T T T T T 19 5 17 13 T T 5 14 T 10 T T T 8 9 4 8 T T T T T T T 

5 4 12 14 12 14 T 31 18 15 21 T 4 12 23 13 8 T T T 13 15 7 21 14 T 11 10 11 T 9 

6 7 21 23 27 31 T 15 21 27 10 2 7 16 27 31 6 19 3 T 10 10 15 16 23 T 16 23 19 3 20 

7 15 16 27 C 23 4 7 16 5 9 7 15 12 12 36 4 31 6 7 9 8 23 9 27 13 24 16 13 6 15 

8 18 5 12 C C 8 C 12 2 C 26 23 8 C 13 C 14 29 19 6 C 12 4 C 34 17 4 6 17 6 

9 6 C C C C 26 C 8 3 C 12 6 C C C C C 15 17 C C C C C 15 4 C C 14 C 

10 C C C C C 8 C C C C C C C C C C C C 3 C C C C C 6 C C C C C 

11 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C 

TỔNG SỐ TRỨNG  50 54 76 39 68 46 72 80 69 53 47 55 53 76 93 28 64 53 46 46 42 61 58 64 68 72 53 49 40 50 

THỜI GIAN TIỀN ĐẺ TRỨNG 4 4 4 4 4 6 3 3 3 3 5 4 3 3 4 3 5 5 6 3 3 3 3 4 6 4 4 4 5 4 

THỜI GIAN ĐẺ TRỨNG 5 4 4 2 3 4 4 6 6 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 5 4 5 5 3 4 5 4 4 4 4 

THỜI GIAN HẬU ĐẺ TRỨNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

THỜI GIAN SỐNG 9 8 8 6 7 10 7 9 9 7 9 9 8 7 8 7 8 9 10 8 7 8 8 7 10 9 8 8 9 8 

SỐ TRỨNG ĐẺ TB 1 NGÀY 10.00 13.50 19.00 19.50 22.67 11.50 18.00 13.33 11.50 13.25 11.75 11.00 10.60 19.00 23.25 7.00 21.33 13.25 11.50 9.20 10.57 12.20 11.60 21.33 17.00 14.40 13.25 12.25 10.00 12.50 
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Bảng PL 18. Thời gian phát dục của rệp ở giống sắn KM981 

Đơn vị tính: Ngày 

Rệp 

theo dõi 

Giai đoạn phát dục 

Trứng 

Rệp non 

Trứng – 

Trưởng thành Tuổi 1 Tuổi 2 Tuổi 3 

Tổng thời gian của 

Rệp non 

1 8 8 6 5 19 27 

2 13 10 6 5 21 34 

3 8 9 5 5 19 27 

4 9 7 6 5 18 27 

5 10 6 5 5 16 26 

6 11 8 5 5 18 29 

7 7 7 7 4 18 25 

8 7 5 7 4 16 23 

9 9 6 6 6 18 27 

10 9 9 6 6 21 30 

11 7 7 5 5 17 24 

12 7 6 6 6 18 25 

13 9 9 6 6 21 30 

14 10 7 6 5 18 28 

15 11 6 6 5 17 28 

16 8 6 5 6 17 25 

17 8 8 9 6 23 31 

18 8 7 7 4 18 26 

19 12 11 7 7 25 37 

20 12 10 7 6 23 35 

21 9 8 9 5 22 31 

22 10 6 7 6 19 29 

23 11 9 7 6 22 33 

24 9 6 6 6 18 27 

25 8 6 6 6 18 26 

26 8 6 6 6 18 26 

27 9 8 6 5 19 28 

28 9 7 7 4 18 27 

29 9 7 6 5 18 27 

30 9 7 8 4 19 28 
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Bảng PL 19. Thời gian phát dục của rệp ở giống sắn HL23 

Đơn vị tính: Ngày 

Rệp 

theo dõi 

Giai đoạn phát dục 

Trứng 

Rệp non 

Trứng – 

Trưởng thành Tuổi 1 Tuổi 2 Tuổi 3 

Tổng thời gian của 

Rệp non 

1 10 8 6 4 18 28 

2 9 7 6 5 18 27 

3 8 7 7 5 19 27 

4 13 10 6 4 20 33 

5 9 6 7 5 18 27 

6 8 8 6 5 19 27 

7 10 7 5 5 17 27 

8 8 7 6 6 19 27 

9 8 7 6 5 18 26 

10 9 7 8 5 20 29 

11 9 7 6 5 18 27 

12 8 7 6 4 17 25 

13 7 8 7 6 21 28 

14 7 8 9 8 25 32 

15 9 6 7 6 19 28 

16 7 8 7 6 21 28 

17 9 6 6 6 18 27 

18 8 8 6 4 18 26 

19 10 7 8 6 21 31 

20 8 8 5 5 18 26 

21 7 7 5 5 17 24 

22 9 7 8 4 19 28 

23 7 7 6 5 18 25 

24 8 8 6 5 19 27 

25 7 9 6 5 20 27 

26 6 6 8 6 20 26 

27 8 8 6 4 18 26 

28 9 8 7 4 19 28 

29 7 8 7 6 21 28 

30 9 8 6 6 20 29 
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Bảng PL 20. Thời gian phát dục của rệp ở giống sắn KM491 

Đơn vị tính: Ngày 

Rệp 

theo dõi 

Giai đoạn phát dục 

Trứng 

Rệp non 

Trứng – 

Trưởng thành Tuổi 1 Tuổi 2 Tuổi 3 

Tổng thời gian của 

Rệp non 

1 6 8 6 5 19 25 

2 6 7 6 6 19 25 

3 8 7 6 4 17 25 

4 9 7 7 5 19 28 

5 10 6 6 6 18 28 

6 11 7 5 5 17 28 

7 9 8 7 4 19 28 

8 8 7 7 5 19 27 

9 8 7 5 5 17 25 

10 6 6 6 6 18 24 

11 9 7 6 4 17 26 

12 7 6 6 4 16 23 

13 6 8 5 5 18 24 

14 7 6 6 5 17 24 

15 7 6 6 5 17 24 

16 7 7 6 5 18 25 

17 6 6 6 5 17 23 

18 7 7 5 5 17 24 

19 7 8 6 4 18 25 

20 8 7 5 5 17 25 

21 7 6 6 5 17 24 

22 9 7 5 5 17 26 

23 9 9 6 5 20 29 

24 10 9 6 5 20 30 

25 11 8 6 5 19 30 

26 8 7 6 5 18 26 

27 7 7 7 4 18 25 

28 9 7 5 5 17 26 

29 10 9 7 7 23 33 

30 11 9 7 5 21 32 
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Bảng PL 21. Thời gian phát dục của rệp ở giống sắn KM94 

Đơn vị tính: Ngày 

Rệp 

theo dõi 

Giai đoạn phát dục 

Trứng 

Rệp non 

Trứng – 

Trưởng thành Tuổi 1 Tuổi 2 Tuổi 3 

Tổng thời gian của 

Rệp non 

1 7 8 6 5 19 26 

2 8 8 6 5 19 27 

3 6 8 7 5 20 26 

4 8 7 6 5 18 26 

5 7 7 6 5 18 25 

6 6 7 6 5 18 24 

7 8 6 6 5 17 25 

8 6 7 7 5 19 25 

9 7 6 6 5 17 24 

10 8 7 6 6 19 27 

11 8 7 6 5 18 26 

12 7 8 7 6 21 28 

13 6 7 6 6 19 25 

14 7 7 6 6 19 26 

15 8 8 6 5 19 27 

16 7 7 6 6 19 26 

17 7 7 6 5 18 25 

18 8 6 5 5 16 24 

19 8 7 7 6 20 28 

20 6 7 6 6 19 25 

21 6 7 6 5 18 24 

22 8 7 6 5 18 26 

23 6 8 7 6 21 27 

24 8 6 6 5 17 25 

25 7 7 6 5 18 25 

26 8 8 6 6 20 28 

27 7 8 7 6 21 28 

28 6 7 7 5 19 25 

29 8 7 7 6 20 28 

30 7 7 6 5 18 25 
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Bảng PL 22. Thời gian phát dục của rệp ở giống sắn KM444 

Đơn vị tính: Ngày 

Rệp 

theo dõi 

Giai đoạn phát dục 

Trứng 

Rệp non 

Trứng – 

Trưởng thành Tuổi 1 Tuổi 2 Tuổi 3 

Tổng thời gian của 

Rệp non 

1 8 6 5 4 15 23 

2 6 5 5 5 15 21 

3 8 7 5 5 17 25 

4 9 8 4 5 17 26 

5 8 7 6 7 20 28 

6 7 6 5 4 15 22 

7 9 7 5 5 17 26 

8 6 6 5 4 15 21 

9 8 7 6 4 17 25 

10 8 7 7 7 21 29 

11 8 7 6 4 17 25 

12 6 8 6 5 19 25 

13 8 7 6 6 19 27 

14 7 6 7 6 19 26 

15 9 5 6 7 18 27 

16 7 5 4 7 16 23 

17 9 6 7 5 18 27 

18 7 8 6 6 20 27 

19 9 7 6 7 20 29 

20 8 7 6 5 18 26 

21 6 6 5 4 15 21 

22 8 7 6 6 19 27 

23 7 7 6 7 20 27 

24 6 6 6 5 17 23 

25 6 7 7 6 20 26 

26 6 7 6 4 17 23 

27 7 7 4 7 18 25 

28 6 5 6 4 15 21 

29 9 7 6 5 18 27 

30 9 7 6 4 17 26 
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Bảng PL 23. Khả năng đẻ trứng của rệp sáp bột hồng Phenacoccus manihoti ở giống sắn KM981 

Ngày\Rệp 

theo dõi 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 

2 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 

3 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 

4 T T T T T 12 T T T T T 5 T T T T T T T T T T T T T T 5 T T T 

5 15 3 T 3 T 24 21 10 13 21 5 25 12 22 18 15 3 T 3 T T 21 10 13 21 5 25 12 30 18 

6 8 15 14 20 T 23 26 12 18 17 15 20 21 30 19 8 15 14 20 T 23 18 26 36 21 28 20 56 25 19 

7 25 12 23 22 10 24 23 45 21 12 25 23 67 25 25 25 24 23 57 10 49 29 30 45 25 15 23 89 20 25 

8 55 15 27 55 35 30 24 58 30 24 15 24 45 87 22 18 86 66 46 35 26 34 98 21 18 56 24 56 25 22 

9 18 24 56 13 46 45 30 43 99 86 23 20 5 25 25 18 24 12 33 80 21 41 45 24 26 26 20 C 28 25 

10 7 22 23 10 99 15 34 32 34 24 19 12 C 28 30 7 22 6 C 45 15 23 8 17 11 34 C C 22 C 

11 8 20 2 4 35 C 30 11 13 12 C 2 C 2 22 8 20 2 C 23 22 12 C C C 12 C C C C 

12 C 12 C C 16 C C C 5 C C C C C C C C C C C C 10 C C C C C C C C 

13 C 8 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C 

14 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C 

TỔNG SỐ 
TRỨNG 136 131 145 127 241 173 188 211 233 196 102 131 150 219 161 99 194 123 159 193 156 188 217 156 122 176 117 213 150 109 

THỜI 

GIAN TIỀN 

ĐẺ TRỨNG 4 4 5 4 6 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 6 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 

THỜI 

GIAN ĐẺ 

TRỨNG 

7 9 6 7 6 7 7 7 8 7 6 8 5 7 7 7 7 6 5 5 6 8 6 6 6 7 6 4 6 5 

THỜI 
GIAN HẬU 

ĐẺ TRỨNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

THỜI 
GIAN 

SỐNG 11 13 11 11 12 10 11 11 12 11 10 11 9 11 11 11 11 11 9 11 11 12 10 10 10 11 9 8 10 9 

SỐ TRỨNG 
ĐẺ TB 1 

NGÀY 19.43 14.56 24.17 18.14 40.17 24.71 26.86 30.14 29.13 28.00 17.00 16.38 30.00 31.29 23.00 14.14 27.71 20.50 31.80 38.60 26.00 23.50 36.17 26.00 20.33 25.14 19.50 53.25 25.00 21.80 
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Bảng PL 24. Khả năng đẻ trứng của rệp sáp bột hồng Phenacoccus manihoti ở giống sắn HL23 

Ngày\Rệp 

theo dõi 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 

2 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 

3 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 

4 T T 17 15 15 7 T T T T T T T T T T T T T T T T 38 T T T T T T T 

5 61 T 23 26 30 19 8 T 54 15 46 T T 34 17 T T 41 T T T T 38 T T T T T 53 13 

6 27 T 12 26 25 25 25 29 27 23 18 26 36 21 28 T 58 57 49 23 18 26 36 21 28 T 46 61 153 26 

7 89 20 41 36 87 56 18 19 26 102 29 30 45 25 56 38 124 36 75 19 29 30 45 25 34 38 87 78 44 100 

8 18 87 23 45 25 34 34 35 32 26 34 24 21 18 67 42 83 89 89 26 34 68 21 86 78 42 101 89 34 88 

9 C 25 12 21 28 30 14 12 12 21 41 15 24 26 26 25 35 36 67 21 41 30 24 26 46 25 45 61 24 35 

10 C 28 10 24 3 7 13 11 15 15 23 8 17 11 34 27 21 C 12 15 23 24 17 24 34 27 34 61 C 23 

11 C 26 C 30 C C 10 13 14 22 12 8 18 23 12 36 C C 8 22 12 15 18 23 12 36 23 C C 14 

12 C 13 C 10 C C C C 26 C 10 6 16 C C 12 C C C C 10 12 16 C C 12 12 C C 9 

13 C C C 10 C C C C C C C C C C C C C C C C C 8 C C C C C C C C 

14 C C C 10 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C 

15 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C 

TỔNG SỐ 
TRỨNG 195 199 138 253 213 178 122 119 206 224 213 117 177 158 240 180 321 259 300 126 167 213 253 205 232 180 348 350 308 308 

THỜI 

GIAN TIỀN 
ĐẺ TRỨNG 4 6 3 3 3 3 4 5 4 4 4 5 5 4 4 6 5 4 5 5 5 5 3 5 5 6 5 5 4 4 

THỜI 

GIAN ĐẺ 

TRỨNG 

4 6 7 11 7 7 7 6 8 7 8 7 7 7 7 6 5 5 6 6 7 8 9 6 6 6 7 5 5 8 

THỜI 

GIAN HẬU 

ĐẺ TRỨNG 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

THỜI 
GIAN 

SỐNG 8 12 10 14 10 10 11 11 12 11 12 12 12 11 11 12 10 9 11 11 12 13 12 11 11 12 12 10 9 12 

SỐ TRỨNG 
ĐẺ TB 1 

NGÀY 48.75 33.17 19.71 23.00 30.43 25.43 17.43 19.83 25.75 32.00 26.63 16.71 25.29 22.57 34.29 30.00 64.20 51.80 50.00 21.00 23.86 26.63 28.11 34.17 38.67 30.00 49.71 70.00 61.60 38.50 
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Bảng PL 25. Khả năng đẻ trứng của rệp sáp bột hồng Phenacoccus manihoti ở giống sắn KM419 

Ngày\Rệp 

theo dõi 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 

2 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 

3 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 

4 13 T T 69 T T 30 T T T T T T T T 6 15 T T T T T 29 54 15 46 26 36 T T 

5 21 T T 109 75 15 30 36 T T T 28 T T T 12 23 T 28 T 6 T 19 27 23 18 30 45 56 76 

6 23 48 24 87 32 39 30 42 44 7 21 36 T 45 T 54 102 15 67 15 12 23 16 26 19 29 24 66 23 54 

7 87 89 51 27 21 99 83 67 89 26 102 39 7 53 34 56 26 23 39 23 54 102 35 78 26 34 89 78 78 65 

8 67 109 68 18 25 38 35 56 65 67 78 24 16 78 56 55 21 102 24 102 136 26 56 54 34 78 21 17 24 89 

9 15 87 33 9 25 25 21 45 18 24 14 12 65 34 102 34 15 26 19 26 55 21 34 27 15 23 24 18 30 76 

10 C C 34 C 25 39 11 21 13 24 13 15 35 26 23 13 15 21 19 21 21 9 23 26 22 12 30 16 23 C 

11 C C 20 C 25 C C 15 5 24 14 13 33 16 11 9 15 15 C 9 C C 17 19 22 10 16 C 11 C 

12 C C 21 C 15 C C C C 24 C C 17 9 C C C 9 C C C C C 12 C C C C C C 

13 C C 13 C 9 C C C C C C C C C C C C C C C C C C 8 C C C C C C 

14 C C C C 3 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C 

15 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C 

TỔNG SỐ 

TRỨNG 
226 333 264 319 255 255 240 282 234 196 242 167 173 261 226 239 232 211 196 196 284 181 229 331 176 250 260 276 245 360 

THỜI 

GIAN TIỀN 

ĐẺ TRỨNG 

3 5 5 3 4 4 3 4 5 5 5 4 6 5 6 3 3 5 4 5 4 5 3 3 3 3 3 3 4 4 

THỜI 
GIAN ĐẺ 

TRỨNG 

6 4 8 6 10 6 7 7 6 7 6 7 6 7 5 8 8 7 6 6 6 5 8 10 8 8 8 7 7 5 

THỜI 
GIAN HẬU 

ĐẺ TRỨNG 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

THỜI 
GIAN 

SỐNG 

9 9 13 9 14 10 10 11 11 12 11 11 12 12 11 11 11 12 10 11 10 10 11 13 11 11 11 10 11 9 

SỐ TRỨNG 

ĐẺ TB 1 
NGÀY 

37.67 83.25 33.00 53.17 25.50 42.50 34.29 40.29 39.00 28.00 40.33 23.86 28.83 37.29 45.20 29.88 29.00 30.14 32.67 32.67 47.33 36.20 28.63 33.10 22.00 31.25 32.50 39.43 35.00 72.00 
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Bảng PL 26. Khả năng đẻ trứng của rệp sáp bột hồng Phenacoccus manihoti ở giống sắn KM94 

Ngày\Rệp 

theo dõi 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 

2 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 

3 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 

4 41 T T T 28 T 70 T T 29 T T T T T 48 35 T T 23 T T 65 T T T T T T T 

5 22 T T T 22 T 39 43 46 24 T T 33 1 T 29 17 38 35 49 T T 45 T 56 34 T 23 45 45 

6 20 25 0 55 32 47 36 27 42 36 53 0 28 26 T 35 26 173 95 111 134 45 133 154 131 56 57 113 178 122 

7 37 32 44 23 48 27 35 21 19 34 26 48 17 21 70 56 25 143 126 66 64 189 65 58 123 79 130 86 54 45 

8 44 30 30 29 35 42 C 23 15 78 35 34 16 34 55 31 90 53 56 59 53 76 67 76 78 87 95 78 0 67 

9 28 33 40 35 32 40 C 24 24 23 36 78 20 25 16 26 28 45 65 24 1 34 67 0 55 0 65 67 68 34 

10 49 2 24 21 52 54 C 26 13 36 27 36 14 23 25 12 6 33 68 11 54 0 45 59 5 54 C C 67 C 

11 36 0 12 30 43 50 C 9 12 45 19 20 30 14 14 24 13 C 68 C C 78 23 C 4 C C C C C 

12 37 0 14 42 45 48 C 20 30 14 21 26 25 11 17 34 11 C C C C C 11 C C C C C C C 

13 28 1 7 29 34 55 C 26 25 11 C C C C C C C C C C C C 12 C C C C C C C 

14 22 C 4 25 C 53 C 15 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C 

15 19 C 1 35 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C 

16 C C 2 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C 

17 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C 

TỔNG SỐ 
TRỨNG 

383 123 178 324 371 416 180 234 226 330 217 242 183 155 197 295 251 485 513 343 306 422 533 347 452 310 347 367 412 313 

THỜI 

GIAN TIỀN 
ĐẺ TRỨNG 

3 5 5 5 3 5 3 4 4 3 5 5 4 4 6 3 3 4 4 3 5 5 3 5 4 4 5 4 4 4 

THỜI 

GIAN ĐẺ 
TRỨNG 

12 6 10 10 10 9 4 10 9 10 7 6 8 8 6 9 9 6 7 7 5 5 10 4 7 5 4 5 5 5 

THỜI 

GIAN HẬU 

ĐẺ TRỨNG 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

THỜI 

GIAN 

SỐNG 

15 11 15 15 13 14 7 14 13 13 12 11 12 12 12 12 12 10 11 10 10 10 13 9 11 9 9 9 9 9 

SỐ TRỨNG 

ĐẺ TB 1 

NGÀY 

31.92 20.50 17.80 32.40 37.10 46.22 45.00 23.40 25.11 33.00 31.00 40.33 22.88 19.38 32.83 32.78 27.89 80.83 73.29 49.00 61.20 84.40 53.30 86.75 64.57 62.00 86.75 73.40 82.40 62.60 
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Bảng PL 27. Khả năng đẻ trứng của rệp sáp bột hồng Phenacoccus manihoti ở giống sắn KM444 

Ngày\Rệp 

theo dõi 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 

2 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 

3 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 

4 T T T 9 T T T T T T T T T T T T T T T 12 23 T T T T T T T T T 

5 17 19 21 9 T T T T T T 12 T 45 4 45 T T T T 24 126 T 15 T T T T 13 8 T 

6 21 173 54 76 24 T T 33 T 30 45 20 99 30 46 35 27 134 4 34 56 28 15 30 45 15 32 48 33 T 

7 23 143 47 53 67 53 19 28 27 39 112 47 125 56 87 56 58 64 88 126 65 126 34 32 38 49 87 34 28 T 

8 45 53 45 98 89 66 48 17 33 32 38 30 28 131 112 35 154 53 111 56 90 56 126 99 36 99 65 123 17 16 

9 67 51 45 65 38 88 34 16 41 123 36 49 33 78 45 95 28 37 78 56 28 45 56 68 68 51 43 78 76 24 

10 29 C 38 31 39 55 29 17 38 89 41 75 19 65 9 126 28 37 45 31 25 25 35 53 53 36 28 47 53 36 

11 35 C 65 C 40 45 35 26 143 95 57 89 12 12 C 56 28 C 34 12 12 14 12 C C C 29 5 51 189 

12 C C 31 C C 25 56 25 67 87 34 67 C C C 10 C C C 9 3 17 C C C C C C 34 98 

13 C C 26 C C C C 90 53 56 12 30 C C C C C C C 5 C C C C C C C C 22 22 

14 C C C C C C C 28 45 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C 11 21 

15 C C C C C C C C 33 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C 

16 C C C C C C C C 12 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C 

17 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C 

TỔNG SỐ 

TRỨNG 
237 439 372 341 297 332 221 280 492 551 387 407 361 376 344 413 323 325 360 365 428 311 293 282 240 250 284 348 333 406 

THỜI 
GIAN 

TIỀN ĐẺ 

TRỨNG 

4 4 4 3 5 6 6 5 6 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 3 3 5 4 5 5 5 5 4 4 7 

THỜI 

GIAN ĐẺ 

TRỨNG 

7 5 9 7 6 6 6 9 10 8 9 8 7 7 6 7 6 5 6 10 9 7 7 5 5 5 6 7 10 7 

THỜI 
GIAN 

HẬU ĐẺ 

TRỨNG 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

THỜI 

GIAN 

SỐNG 

11 9 13 10 11 12 12 14 16 13 13 13 11 11 10 12 11 10 11 13 12 12 11 10 10 10 11 11 14 14 

SỐ 
TRỨNG 

ĐẺ TB 1 

NGÀY 

33.86 87.80 41.33 48.71 49.50 55.33 36.83 31.11 49.20 68.88 43.00 50.88 51.57 53.71 57.33 59.00 53.83 65.00 60.00 36.50 47.56 44.43 41.86 56.40 48.00 50.00 47.33 49.71 33.30 58.00 
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Bảng PL 28. Khả năng ký sinh của ong Anagyrus lopezi trên các giai đoạn phát dục của rệp sáp bột hồng  

ở các điều kiện nhiệt độ khác nhau 

Nhiệt độ (oC) 20 22,5 25 27,5 30 

Giai đoạn 

phát dục 

của rệp 

sáp bột 

hồng 

Số 

lần 

nhắc 

lại 

Tỷ lệ 

ong 

ký 

sinh 

(%) 

Tỷ lệ 

ong 

vũ 

hóa 

(%) 

Tỷ lệ 

ong 

cái 

(%) 

Tỷ lệ 

ong 

ký 

sinh 

(%) 

Tỷ lệ 

ong 

vũ 

hóa 

(%) 

Tỷ lệ 

ong 

cái 

(%) 

Tỷ lệ 

ong 

ký 

sinh 

(%) 

Tỷ lệ 

ong 

vũ 

hóa 

(%) 

Tỷ lệ 

ong 

cái 

(%) 

Tỷ lệ 

ong 

ký 

sinh 

(%) 

Tỷ lệ 

ong 

vũ 

hóa 

(%) 

Tỷ lệ 

ong 

cái 

(%) 

Tỷ lệ 

ong 

ký 

sinh 

(%) 

Tỷ lệ 

ong 

vũ 

hóa 

(%) 

Tỷ lệ 

ong 

cái 

(%) 

Rệp non 

tuổi 1 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rệp non 

tuổi 2 

1 27.91 0 0 33.45 0 0 58.33 0 0 43.33 0 0 43.33 0 0 

2 33.56 0 0 40.30 0 0 40.00 0 0 41.67 0 0 35.00 0 0 

3 30.00 0 0 41.67 0 0 45.00 0 0 41.67 0 0 43.33 0 0 

4 31.86 0 0 37.40 0 0 51.67 0 0 45.00 0 0 40.00 0 0 

5 7.36 0 0 12.90 0 0 4.70 0 0 24.40 0 0 58.33 0 0 

Rệp non 

tuổi 3 

1 47.66 23.68 44.44 53.20 45.99 31.13 63.33 23.68 44.44 55.00 39.39 38.46 56.67 44.12 40.00 

2 33.56 40.00 35.00 60.21 52.19 25.23 50.00 40.00 50.00 63.33 60.53 47.83 60.00 50.00 44.44 

3 30.00 25.66 33.33 55.23 35.30 45.27 50.00 50.00 33.33 56.67 61.76 47.62 58.33 60.00 42.86 

4 27.45 48.57 29.41 32.99 38.95 32.19 58.33 48.57 29.41 58.33 51.43 44.44 55.00 45.45 53.33 

5 38.46 38.71 33.33 44.00 25.60 43.12 51.67 38.71 33.33 68.33 56.10 56.52 58.33 68.57 37.50 

Rệp 

trưởng 

thành 

1 40.86 40.13 36.84 46.40 34.55 25.69 55.00 57.58 36.84 55.00 54.55 44.44 51.67 77.42 45.83 

2 33.56 35.34 33.00 50.01 45.65 35.99 56.67 55.88 36.84 63.33 63.16 45.83 56.67 58.82 40.00 

3 35.00 42.21 38.10 54.20 39.48 45.92 58.33 60.00 38.10 58.33 62.86 40.91 70.00 50.00 38.10 

4 49.48 36.23 38.99 55.02 58.97 39.13 61.67 56.76 42.86 65.00 58.97 39.13 56.67 50.00 41.18 

5 45.89 45.24 29.12 49.32 47.50 32.90 65.00 53.85 40.45 66.67 47.50 47.37 70.00 45.24 42.11 
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Bảng PL 29. Thời gian phát dục của ong Anagyrus lopezi ở các điều kiện nhiệt độ 

khác nhau 

 Nhiệt độ 

(oC) 

Số lần  

lặp lại 

Thời gian phát dục (ngày) 

Ký sinh - mummy Mummy – vũ hóa Ký sinh – vũ hóa 

20 

1 9.35 12.91 22.26 

2 12.10 12.57 24.67 

3 10.80 11.42 22.22 

4 10.57 13.09 23.66 

5 10.22 8.86 19.08 

22,5 

1 9.07 11.75 20.82 

2 10.75 12.29 23.03 

3 10.57 12.57 23.13 

4 8.40 11.42 19.82 

5 9.15 8.86 18.00 

25 

1 8.22 11.75 19.97 

2 7.88 12.29 20.16 

3 9.22 11.00 20.22 

4 8.40 10.33 18.73 

5 8.22 8.86 17.08 

27,5 

1 7.67 10.33 18.00 

2 7.10 11.19 18.29 

3 6.56 10.02 16.57 

4 6.33 11.17 17.50 

5 6.30 11.41 17.71 

30 

1 5.44 10.13 15.57 

2 4.63 10.23 14.86 

3 4.71 9.86 14.57 

4 5.71 9.29 15.00 

5 4.50 9.67 14.17 
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Bảng PL 30. Thời gian sống và khả năng sinh sản của ong ký sinh Anagyrus lopezi  ở 

các điều kiện nhiệt độ khác nhau  

Nhiệt 

độ 

(oC) 

Số 

lần 

lặp 

lại 

Tổng 

số 

ong 

Tỷ lệ 

ký sinh 

Tỷ lệ vũ 

hóa 

Tỷ lệ 

cái 

Thời 

gian 

tiền đẻ 

trứng 

Thời 

gian 

đẻ 

trứng 

Thời gian 

sống 

Ong 

cái 

Ong 

đực 

25 

1 10 60.00 24.39 50.00 1 11 12 8 

2 17 50.00 37.78 52.94 1 10 13 11 

3 19 63.75 45.24 52.63 1 10 11 10 

4 28 61.11 60.87 50.00 2 10 12 9 

5 20 71.43 44.44 50.00 2 10 12 9 

27 

1 34 75.00 56.67 70.59 1 11 13 8 

2 38 66.25 71.70 63.16 1 10 11 10 

3 34 73.33 77.27 64.71 1 9 10 9 

4 38 80.00 79.17 63.16 1 9 10 10 

5 40 78.57 72.73 67.50 1 10 11 9 

30 

1 28 51.38 60.87 50.00 1 9 10 9 

2 32 71.67 66.67 43.75 1 8 9 8 

3 19 68.33 42.22 63.16 2 8 11 9 

4 22 68.33 47.83 54.55 1 7 8 8 

5 22 56.67 57.89 45.45 3 7 10 8 
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Bảng PL 31. Tỷ lệ phát triển quần thể của ong Anagyrus lopezi  ở 25oC 

x lx mx lxmx xlxmx e-rxlxmx xe-rxlxmx 

0 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 1,00 0,40 0,40 0,40 0,16 0,16 

2 1,00 3,60 3,60 7,20 0,54 1,09 

3 1,00 3,60 3,60 10,80 0,21 0,63 

4 1,00 2,80 2,80 11,20 0,06 0,26 

5 1,00 1,80 1,80 9,00 0,02 0,08 

6 1,00 1,60 1,60 9,60 0,01 0,03 

7 1,00 1,80 1,80 12,60 0,00 0,02 

8 1,00 0,80 0,80 6,40 0,00 0,00 

9 1,00 1,40 1,40 12,60 0,00 0,00 

10 1,00 0,80 0,80 8,00 0,00 0,00 

11 0,80 0,20 0,16 1,76 0,00 0,00 

12 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tổng 
 

18,80 18,76 89,56 1,00 2,27 

Chỉ số Ro: 18,76 T: 4,77 r: 0,94 
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Bảng PL 32. Tỷ lệ phát triển quần thể của ong Anagyrus lopezi  ở 27,5oC 

x lx mx lxmx xlxmx e-rxlxmx xe-rxlxmx 

0 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 1,00 2,40 2,40 2,40 0,55 0,55 

2 1,00 7,00 7,00 14,00 0,37 0,73 

3 1,00 5,80 5,80 17,40 0,07 0,21 

4 1,00 4,00 4,00 16,00 0,01 0,04 

5 1,00 3,60 3,60 18,00 0,00 0,01 

6 1,00 4,80 4,80 28,80 0,00 0,00 

7 1,00 3,40 3,40 23,80 0,00 0,00 

8 1,00 2,60 2,60 20,80 0,00 0,00 

9 1,00 2,00 2,00 18,00 0,00 0,00 

10 0,60 1,00 0,60 6,00 0,00 0,00 

11 0,20 0,20 0,04 0,44 0,00 0,00 

12 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tổng 
 

36,80 36,24 165,64 1,00 1,55 

Chỉ số Ro: 36,24 T: 4,57 r: 1,47 
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Bảng PL 33. Tỷ lệ phát triển quần thể của ong Anagyrus lopezi  ở 300C 

x lx mx lxmx xlxmx e-rxlxmx xe-rxlxmx 

0 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 1,00 1,00 1,00 1,00 0,34 0,34 

2 1,00 3,20 3,20 6,40 0,37 0,73 

3 1,00 5,60 5,60 16,80 0,22 0,65 

4 1,00 4,00 4,00 16,00 0,05 0,21 

5 1,00 4,00 4,00 20,00 0,02 0,09 

6 1,00 2,60 2,60 15,60 0,00 0,02 

7 1,00 3,00 3,00 21,00 0,00 0,01 

8 0,80 1,00 0,80 6,40 0,00 0,00 

9 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 0,20 0,20 0,04 0,40 0,00 0,00 

11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tổng 
 

24,60 24,24 103,60 1,00 2,06 

Chỉ số Ro: 24,24 T: 4,27 r: 1,07 

 



 

34 

 

 

Bảng PL 34. Biểu mẫu điều tra thành phần loài côn trùng và nhên hại sắn 

Địa điểm:………………………………………………………………..……………. 

Tên người điều tra:….……………………………………………………………….. 

Giống sắn:……………....………… Thời gian trồng:…..………….  

Ngày điều tra:……………………... Nhiệt độ:…….….     Độ ẩm ……....% 

Thời tiết:              Nắng       Có mây         Mưa         Khác  

 

Tên sâu hại 
Tuyến điều tra 

Tổng 
Trung 

bình 
Chú ý 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.Rệp sáp             Có ghi số 1 

Không  có 

ghi  

số 0 

Rệp sáp bột hồng             

Rệp sáp xanh             

Rệp sáp bột vằn             

Rệp sáp đuôi dài             

Rệp sáp vàng             

2. Nhện             

Nhện đỏ             

Nhện khác             

3. Bọ phấn trắng              

4. Các loài khác             

             

             

             

             

             

             

GHI CHÚ: Điều tra kết hợp với thu mẫu tại các tuyến. 
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PHỤ LỤC 2. XỬ LÝ SỐ LIỆU VỀ ĐẶC ĐIỂM CỦA RỆP SÁP BỘT HỒNG 

I. THỜI GIAN PHÁT DỤC CỦA RỆP Ở CÁC NHIỆT ĐỘ KHÁC NHAU 

Statistix 9.0                                              6/4/2018, 

2:35:12 AM 

 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of TRUNG for CT 

CT    Mean  Homogeneous Groups 

 1  15.600  A 

 2  13.533   B 

 3  11.667    C 

 4  11.100     D 

 5   9.133      E 

 6   8.833      E 

 7   7.133       F 

 9   5.267        G 

 8   4.500         H 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  0.2661 

Critical T Value  1.970     Critical Value for Comparison  0.5242 

Error term used: NL*CT, 232 DF 

There are 8 groups (A, B, etc.) in which the means 

are not significantly different from one another. 

 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of MOT for CT 

CT    Mean  Homogeneous Groups 

 1  15.067  A 

 2  12.567   B 

 3  10.333    C 

 4   9.433     D 

 5   8.433      E 

 6   7.833       F 

 7   7.067        G 

 9   5.033         H 

 8   4.500         H 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  0.2824 

Critical T Value  1.970     Critical Value for Comparison  0.5565 

Error term used: NL*CT, 232 DF 

There are 8 groups (A, B, etc.) in which the means 

are not significantly different from one another. 

 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of HAI for CT 

CT    Mean  Homogeneous Groups 

 1  14.267  A 

 2  11.333   B 

 3   9.167    C 

 4   8.700    C 

 5   7.267     D 

 6   6.900     D 

 7   6.233      E 

 9   4.600       F 

 8   4.000        G 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  0.2574 

Critical T Value  1.970     Critical Value for Comparison  0.5072 

Error term used: NL*CT, 232 DF 

There are 7 groups (A, B, etc.) in which the means 

are not significantly different from one another. 

 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of BA for CT 

CT    Mean  Homogeneous Groups 
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 1  13.367  A 

 2  10.567   B 

 3   8.567    C 

 4   8.300    C 

 6   5.900     D 

 5   5.833     DE 

 7   5.367      E 

 9   3.633       F 

 8   3.267       F 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  0.2464 

Critical T Value  1.970     Critical Value for Comparison  0.4854 

Error term used: NL*CT, 232 DF 

There are 6 groups (A, B, etc.) in which the means 

are not significantly different from one another. 

 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of RNON for CT 

CT    Mean  Homogeneous Groups 

 1  42.700  A 

 2  34.467   B 

 3  28.067    C 

 4  26.433     D 

 5  21.533      E 

 6  20.633      E 

 7  18.667       F 

 9  13.267        G 

 8  11.767         H 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  0.4926 

Critical T Value  1.970     Critical Value for Comparison  0.9705 

Error term used: NL*CT, 232 DF 

There are 8 groups (A, B, etc.) in which the means 

are not significantly different from one another. 

 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of TRUNG~01 for CT 

CT    Mean  Homogeneous Groups 

 1  58.300  A 

 2  48.000   B 

 3  39.733    C 

 4  37.533     D 

 5  30.667      E 

 6  29.467       F 

 7  25.800        G 

 9  18.533         H 

 8  16.267          I 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  0.5315 

Critical T Value  1.970     Critical Value for Comparison  1.0471 

Error term used: NL*CT, 232 DF 

All 9 means are significantly different from one another. 

 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of VDOI for CT 

CT    Mean  Homogeneous Groups 

 1  69.533  A 

 2  57.633   B 

 3  48.533    C 

 4  45.400     D 

 5  35.200      E 

 6  34.433      E 

 7  29.933       F 

 9  22.500        G 

 8  19.367         H 
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Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  0.5863 

Critical T Value  1.970     Critical Value for Comparison  1.1552 

Error term used: NL*CT, 232 DF 

There are 8 groups (A, B, etc.) in which the means 

are not significantly different from one another. 

 

 

Statistix 9.0                                              6/4/2018, 

2:35:43 AM 

 

Descriptive Statistics for CT = 1 

Variable          N        Mean     SE Mean     Minimum     Maximum 

TRUNG            30      15.600      0.1894      13.000      17.000 

MOT              30      15.067      0.2623      12.000      18.000 

HAI              30      14.267      0.3455      11.000      19.000 

BA               30      13.367      0.3162      9.0000      18.000 

RNON             30      42.700      0.6489      36.000      50.000 

TRUNG~01         30      58.300      0.6984      49.000      65.000 

VDOI             30      69.533      0.7107      60.000      77.000 

 

Descriptive Statistics for CT = 2 

Variable          N        Mean     SE Mean     Minimum     Maximum 

TRUNG            30      13.533      0.2336      12.000      16.000 

MOT              30      12.567      0.2333      10.000      15.000 

HAI              30      11.333      0.1684      10.000      13.000 

BA               30      10.567      0.2430      9.0000      13.000 

RNON             30      34.467      0.4145      30.000      39.000 

TRUNG~01         30      48.000      0.4771      44.000      55.000 

VDOI             30      57.633      0.5783      52.000      66.000 

 

Descriptive Statistics for CT = 3 

Variable          N        Mean     SE Mean     Minimum     Maximum 

TRUNG            30      11.667      0.1938      10.000      13.000 

MOT              30      10.333      0.1996      8.0000      12.000 

HAI              30      9.1667      0.1523      8.0000      11.000 

BA               30      8.5667      0.1240      7.0000      10.000 

RNON             30      28.067      0.2245      25.000      30.000 

TRUNG~01         30      39.733      0.2488      37.000      42.000 

VDOI             30      48.533      0.2525      46.000      52.000 

 

 

Descriptive Statistics for CT = 4 

Variable          N        Mean     SE Mean     Minimum     Maximum 

TRUNG            30      11.100      0.1615      9.0000      12.000 

MOT              30      9.4333      0.2016      8.0000      12.000 

HAI              30      8.7000      0.1369      8.0000      11.000 

BA               30      8.3000      0.0977      7.0000      9.0000 

RNON             30      26.433      0.2783      24.000      30.000 

TRUNG~01         30      37.533      0.2019      36.000      40.000 

VDOI             30      45.400      0.2652      43.000      49.000 

 

Descriptive Statistics for CT = 5 

Variable          N        Mean     SE Mean     Minimum     Maximum 

TRUNG            30      9.1333      0.2019      7.0000      11.000 

MOT              30      8.4333      0.1567      7.0000      11.000 

HAI              30      7.2667      0.1585      6.0000      9.0000 

BA               30      5.8333      0.1081      5.0000      7.0000 

RNON             30      21.533      0.1902      20.000      24.000 

TRUNG~01         30      30.667      0.2641      28.000      33.000 
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VDOI             30      35.200      0.2555      32.000      38.000 

 

Descriptive Statistics for CT = 6 

Variable          N        Mean     SE Mean     Minimum     Maximum 

TRUNG            30      8.8333      0.2202      7.0000      11.000 

MOT              30      7.8333      0.1276      7.0000      9.0000 

HAI              30      6.9000      0.1109      6.0000      8.0000 

BA               30      5.9000      0.1109      5.0000      7.0000 

RNON             30      20.633      0.1625      19.000      22.000 

TRUNG~01         30      29.467      0.1571      28.000      31.000 

VDOI             30      34.433      0.2233      32.000      37.000 

 

Descriptive Statistics for CT = 7 

Variable          N        Mean     SE Mean     Minimum     Maximum 

TRUNG            30      7.1333      0.1496      6.0000      8.0000 

MOT              30      7.0667      0.1168      6.0000      8.0000 

HAI              30      6.2333      0.0920      5.0000      7.0000 

BA               30      5.3667      0.0895      5.0000      6.0000 

RNON             30      18.667      0.2316      16.000      21.000 

TRUNG~01         30      25.800      0.2464      24.000      28.000 

VDOI             30      29.933      0.3178      27.000      33.000 

Descriptive Statistics for CT = 8 

Variable          N        Mean     SE Mean     Minimum     Maximum 

TRUNG            30      4.5000      0.1841      3.0000      6.0000 

MOT              30      4.5000      0.2287      3.0000      7.0000 

HAI              30      4.0000      0.1516      2.0000      5.0000 

BA               30      3.2667      0.1724      2.0000      5.0000 

RNON             30      11.767      0.3276      8.0000      15.000 

TRUNG~01         30      16.267      0.3712      13.000      20.000 

VDOI             30      19.367      0.4407      15.000      24.000 

Descriptive Statistics for CT = 9 

Variable          N        Mean     SE Mean     Minimum     Maximum 

TRUNG            30      5.2667      0.1790      3.0000      7.0000 

MOT              30      5.0333      0.2170      3.0000      7.0000 

HAI              30      4.6000      0.2011      3.0000      6.0000 

BA               30      3.6333      0.2005      2.0000      6.0000 

RNON             30      13.267      0.3455      10.000      18.000 

TRUNG~01         30      18.533      0.3737      15.000      23.000 

VDOI             30      22.500      0.4200      18.000      27.000 

 

 

 

 

II. KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA RỆP Ở CÁC NHIỆT ĐỘ KHÁC NHAU 
 

Statistix 9.0                                              6/5/2018, 

8:45:28 PM 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of TGT for CT 

CT    Mean  Homogeneous Groups 

 1  8.8000  A 

 2  7.8667   B 

 4  4.9667    C 

 3  4.5333    CD 

 5  4.1333     DE 

 7  3.9667      E 

 6  3.1000       F 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  0.2217 

Critical T Value  1.974     Critical Value for Comparison  0.4375 
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Error term used: NL*CT, 174 DF 

There are 6 groups (A, B, etc.) in which the means 

are not significantly different from one another. 

 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of TG for CT 

CT    Mean  Homogeneous Groups 

 1  9.8000  A 

 2  8.2333   B 

 5  7.2667   BC 

 4  6.0000    CD 

 3  5.8667     DE 

 6  4.5333      EF 

 7  4.2000       F 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  0.6967 

Critical T Value  1.974     Critical Value for Comparison  1.3750 

Error term used: NL*CT, 174 DF 

There are 6 groups (A, B, etc.) in which the means 

are not significantly different from one another. 

 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of TG~01 for CT 

CT    Mean  Homogeneous Groups 

 1  18.600  A 

 2  16.100   B 

 5  11.400    C 

 4  10.967    C 

 3  10.400    C 

 7   8.167     D 

 6   7.633     D 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  0.7448 

Critical T Value  1.974     Critical Value for Comparison  1.4700 

Error term used: NL*CT, 174 DF 

There are 4 groups (A, B, etc.) in which the means 

are not significantly different from one another. 

 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of KN for CT 

CT    Mean  Homogeneous Groups 

 5  315.17  A 

 4  202.37   B 

 3  175.13   B 

 2  132.87    C 

 1  125.40    CD 

 6   94.10     D 

 7   57.51      E 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  18.259 

Critical T Value  1.974     Critical Value for Comparison  36.038 

Error term used: NL*CT, 174 DF 

There are 5 groups (A, B, etc.) in which the means 

are not significantly different from one another. 

 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of TL for CT 

CT    Mean  Homogeneous Groups 

 5  48.001  A 

 4  44.844  A 

 3  41.163  A 

 6  20.815   B 

 2  15.493   BC 

 7  14.174   BC 

 1  12.778    C 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  3.9611 
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Critical T Value  1.974     Critical Value for Comparison  7.8180 

Error term used: NL*CT, 174 DF 

There are 3 groups (A, B, etc.) in which the means 

are not significantly different from one another. 

 

Descriptive Statistics for CT = 1 

Variable          N        Mean     SE Mean     Minimum     Maximum 

TGT              30      8.8000      0.1213      8.0000      10.000 

TG               30      9.8000      0.6332      3.0000      15.000 

TG~01            30      18.600      0.6706      12.000      25.000 

KN               30      125.40      10.385      48.000      230.00 

TL               30      12.778      0.5616      8.4300      20.000 

 

Descriptive Statistics for CT = 2 

Variable          N        Mean     SE Mean     Minimum     Maximum 

TGT              30      7.8667      0.1496      7.0000      10.000 

TG               30      8.2333      0.6002      4.0000      15.000 

TG~01            30      16.100      0.6457      11.000      23.000 

KN               30      132.87      14.319      41.000      359.00 

TL               30      15.493      0.7293      9.3300      23.930 

 

Descriptive Statistics for CT = 3 

Variable          N        Mean     SE Mean     Minimum     Maximum 

TGT              30      4.5333      0.1148      4.0000      6.0000 

TG               30      5.8667      0.6210      2.0000      13.000 

TG~01            30      10.400      0.6354      6.0000      18.000 

KN               30      175.13      12.315      57.000      288.00 

TL               30      41.163      4.8388      9.5000      92.670 

Descriptive Statistics for CT = 4 

Variable          N        Mean     SE Mean     Minimum     Maximum 

TGT              30      4.9667      0.1477      4.0000      7.0000 

TG               30      6.0000      0.6932      3.0000      15.000 

TG~01            30      10.967      0.7664      7.0000      21.000 

KN               30      202.37      16.959      22.000      368.00 

TL               30      44.844      5.5319      5.5000      95.330 

 

Descriptive Statistics for CT = 5 

Variable          N        Mean     SE Mean     Minimum     Maximum 

TGT              30      4.1333      0.1571      3.0000      6.0000 

TG               30      7.2667      0.4150      4.0000      12.000 

TG~01            30      11.400      0.3824      7.0000      15.000 

KN               30      315.17      19.881      123.00      533.00 

TL               30      48.001      4.1634      17.800      86.750 

 

Descriptive Statistics for CT = 6 

Variable          N        Mean     SE Mean     Minimum     Maximum 

TGT              30      3.1000      0.1939      2.0000      6.0000 

TG               30      4.5333      0.1496      3.0000      6.0000 

TG~01            30      7.6333      0.2116      6.0000      11.000 

KN               30      94.100      5.2587      56.000      163.00 

TL               30      20.815      0.9747      11.830      32.600 

 

Descriptive Statistics for CT = 7 

Variable          N        Mean     SE Mean     Minimum     Maximum 

TGT              30      3.9667      0.1761      3.0000      6.0000 

TG               30      4.2000      0.1546      2.0000      6.0000 

TG~01            30      8.1667      0.1862      6.0000      10.000 

KN               30      57.509      2.5960      28.000      93.000 

TL               30      14.174      0.7948      7.0000      23.250 
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III. XỬ LÝ SỐ LIỆU HỒI QUY TUYẾN TÍNH GIỮA THỜI GIAN PHÁT DỤC 

CỦA RỆP VÀ NHIỆT ĐỘ 
SUMMARY OUTPUT 

 
TRUNG 

   Regression Statistics 
     Multiple R 0.885046466 
     R Square 0.783307247 
     Adjusted R Square 0.773457576 
     Standard Error 0.02314425 
     Observations 24 
     

       ANOVA 
        df SS MS F Significance F 

 Regression 1 0.04259873 0.04259873 79.5262378 9.29473E-09 
 Residual 22 0.011784439 0.000535656 

   Total 23 0.054383169       
 

       

  Coefficients 
Standard 

Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 

Intercept -0.062202 0.02014928 -3.087058236 0.00538553 -0.103989047 
-

0.020414951 
X Variable 1 0.007354837 0.000824741 8.917748473 9.2947E-09 0.005644428 0.009065246 

 
8.457291465 

     

 

135.9649458 
     SUMMARY OUTPUT 
 

TUOI MOT 
   Regression Statistics 

     Multiple R 0.907509825 
     R Square 0.823574082 
     Adjusted R Square 0.815554722 
     Standard Error 0.019901006 
     Observations 24 
     

       ANOVA 
        df SS MS F Significance F 

 Regression 1 0.040673638 0.040673638 102.698232 9.46955E-10 
 Residual 22 0.008713101 0.00039605 

   Total 23 0.049386738       
 

       

  Coefficients 
Standard 

Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 

Intercept -0.05075325 0.017325726 -2.929357983 0.00776343 -0.086684609 
-

0.014821897 
X Variable 1 0.007186728 0.000709169 10.13401361 9.4696E-10 0.005716002 0.008657455 

 
7.062080429 

     

 

139.1453745 
     SUMMARY OUTPUT 
 

TUOI HAI 
   

       Regression Statistics 
     Multiple R 0.917726025 
     R Square 0.842221057 
     Adjusted R Square 0.835049286 
     Standard Error 0.021605182 
     Observations 24 
     

       ANOVA 
        df SS MS F Significance F 

 Regression 1 0.054817042 0.054817042 117.43559 2.7434E-10 
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Residual 22 0.010269246 0.000466784 
   Total 23 0.065086288       

 
       

  Coefficients 
Standard 

Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 

Intercept -0.06359806 0.018809374 -3.381189458 0.00268931 -0.102606312 
-

0.024589803 
X Variable 1 0.008343197 0.000769897 10.83677026 2.7434E-10 0.006746529 0.009939866 

 
7.622743994 

     

 

119.8581257 
     SUMMARY OUTPUT 
 

TUOI BA 
   

       Regression Statistics 
     Multiple R 0.913936202 
     R Square 0.835279382 
     Adjusted R Square 0.827792081 
     Standard Error 0.028986124 
     Observations 24 
     

       ANOVA 
        df SS MS F Significance F 

 Regression 1 0.093731757 0.093731757 111.559479 4.42184E-10 
 Residual 22 0.018484298 0.000840195 

   Total 23 0.112216055       
 

       

  Coefficients 
Standard 

Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 

Intercept -0.10396794 0.025235188 -4.119958844 0.00045012 -0.156302515 -0.05163336 
X Variable 1 0.010909833 0.001032916 10.5621721 4.4218E-10 0.008767697 0.013051969 

 
9.529746161 

     

 

91.66043251 
     SUMMARY OUTPUT 
 

REP NON 
   

       Regression Statistics 
     Multiple R 0.916575648 
     R Square 0.840110919 
     Adjusted R Square 0.832843234 
     Standard Error 0.007473283 
     Observations 24 
     

       ANOVA 
        df SS MS F Significance F 

 Regression 1 0.006455998 0.006455998 115.595387 3.1787E-10 
 Residual 22 0.001228699 5.585E-05 

   Total 23 0.007684697       
 

       

  Coefficients 
Standard 

Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 

Intercept -0.02304139 0.006506206 -3.541447646 0.00183234 -0.036534436 
-

0.009548343 
X Variable 1 0.002863231 0.000266309 10.75152953 3.1787E-10 0.00231094 0.003415523 

 
8.047338473 

     

 

349.2557796 
     SUMMARY OUTPUT 
 

TRUNG-TRUONG THANH 
  

       Regression Statistics 
     Multiple R 0.90890966 
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R Square 0.826116769 
     Adjusted R Square 0.818212986 
     Standard Error 0.00565559 
     Observations 24 
     

       ANOVA 
        df SS MS F Significance F 

 Regression 1 0.0033432 0.0033432 104.521689 8.06072E-10 
 Residual 22 0.000703685 3.19857E-05 

   Total 23 0.004046885       
 

       

  Coefficients 
Standard 

Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 

Intercept -0.01684982 0.004923732 -3.422164379 0.00243876 -0.027061013 
-

0.006638625 
X Variable 1 0.002060421 0.000201536 10.22358493 8.0607E-10 0.00164246 0.002478381 

 
8.177853981 

     

 

485.3378027 
     SUMMARY OUTPUT 
 

VONG DOI 
   

       Regression Statistics 
     Multiple R 0.921054288 
     R Square 0.848341001 
     Adjusted R Square 0.84144741 
     Standard Error 0.004493691 
     Observations 24 
     

       ANOVA 
        df SS MS F Significance F 

 Regression 1 0.002485029 0.002485029 123.062279 1.76961E-10 
 Residual 22 0.000444252 2.01933E-05 

   Total 23 0.00292928       
 

       

  Coefficients 
Standard 

Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 

Intercept -0.01507515 0.003912187 -3.853381842 0.0008618 -0.023188531 
-

0.006961771 
X Variable 1 0.001776399 0.000160132 11.0933439 1.7696E-10 0.001444305 0.002108492 

 
8.486356351 

     

 

562.9367399 
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PHỤ LỤC 3. MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU 

 

H.1. Vợt thu mẫu 

 

H.2. Thu mẫu ở Hải Lăng 

 

H.3. Thu mẫu ở Cam Lộ 

 

H.4. Thu mẫu ở Vĩnh Linh 

 

H.5. Thu mẫu ở Hướng Hóa 

 

H.6. Thu mẫu bằng tay 

 

H.7. Thu mẫu cùng nhóm chuyên gia 

 

H.8. Thu mẫu bằng vợt 
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H.9. Bọ phấn 

Bemisia tabaci 

 

H.10. Rệp sáp giả đuôi dài 

Pseudococcus jackbeardsleyi 
 

 

H.11. Nhện đỏ 

Tetranychus urticae 

 

H.12. Rệp sáp giả đu đủ  

Paracoccus marginatus 
 

 

H.13. Rệp sáp bột hồng 

Phenacoccus manihoti 

 

H.14. Triệu chứng của ngọn sắn bị 

rệp sáp bột hồng gây hại 
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H.15. Các giai đoạn phát dục của rệp sáp bột hồng 

 
H.16. Xác rệp bị ong ký sinh (Mummy) 

 

H.17. Mummy sau khi ong vũ hóa 

 
H.18. Rệp sáp bột hồng đang lột xác 

 

H.19. Ong ký sinh Anagyrus lopezi 
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H.20. Dụng cụ làm thí nghiệm 

 

H21. Chai nuôi ong trong tủ định ôn 

 

H.22. Lồng nuôi rệp 

 

H.23. Hộp nuôi rệp (clip cage) và giá đỡ 

 

H.24. Tủ định ôn nuôi rệp ở 

nhiệt độ 32,5oC 

 

H.25. Rệp sáp bột hồng nuôi trong 

tủ định ôn 



 

48 

 

                   
   H.26. Bình hút ong         H.27. Ống nghiệm nuôi ong       H.28. Hộp nuôi mummy 

 
H.29. Nuôi mummy trong ống nghiệm 

 
H.30. Thí nghiệm nuôi ong trong phòng 

 

 
H.31. Chuẩn bị hom sắn 

 

 
H.33. Trồng sắn vào chậu 

 
H.32. Chuẩn bị chậu và đất 

 

 
H.34. Chăm sóc cho cây sắn 
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H.35. Thí nghiệm nuôi rệp ở trong phòng 

 

H.36. Thí nghiệm tính lựa chọn thức ăn  

 

H.37. Tủ rơm giữ ẩm cho cây sắn 

 

H.39. Bố trí thí nghiệm trong nhà lưới 

 

H.41. Theo dõi thí nghiệm trong phòng 

  

H.38. Hút ong để làm thí nghiệm  

 

H.40. Theo dõi thí nghiệm trong nhà lưới 

 

H.42. Hướng dẫn SV cùng nghiên cứu 
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H.43. Làm lồng nuôi rệp 

 

H.44. Cân trọng lượng rệp 

 

H.45. Đếm trứng rệp bằng 

kính lúp soi nỗi 

 

H.46. Đo kích thước rệp bằng 

thước kẹp pame 

 

H.47. Học tập từ chuyên gia 

 

H.48. Học tập từ chuyên gia 
 


