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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

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

nguồn gốc từ vùng đông bắc Brazil. Cây sắn được du nhập vào Việt Nam 

khoảng giữa thế kỷ XVIII và được trồng phổ biến tại hầu hết các vùng 

sinh thái từ Bắc đến Nam. Một trong những ứng dụng nổi bật nhất hiện 

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

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

công và gây hại, trong đó có các loài 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. Ở Việt Nam, rệp sáp bột hồng hại sắn (RSBHHS) xâm nhập 

vào Tây Ninh năm 2012 và sau đó lây lan đến nhiều tỉnh khác. Đã có một 

số nghiên cứu về RSBHHS trên thế giới, còn ở Việt Nam những nghiên 

cứu về chúng còn hạn chế. Do đó, việc cấp thiết cần phải có các nghiên 

cứu đầy đủ về đặc điểm sinh học của loài RSBHHS nhằm làm cơ sở khoa 

học cho việc phòng trừ chúng.  

Để phòng trừ RSBHHS 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 RSBHHS. 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%. Ở Việt Nam, có rất ít nghiên cứu 

về đặc điểm sinh học cũng như khả năng ký sinh của ong ký sinh A. lopezi. 

Vì vậy, để đánh giá được khả năng khống chế RSBHHS 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 RSBHHS.  

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)”. 

2. Mục đích của đề tài: Xác định được tần suất bắt gặp, mật độ của 

RSBHHS tại tỉnh Quảng Trị, nghiên cứu được đặc điểm sinh học của loài 

RSBHHS và khả năng khống chế rệp của ong ký sinh A. lopezi làm cơ sở 

khoa học cho việc phòng trừ RSBHHS. 

3. Nội dung nghiên cứu 

- Tần suất bắt gặp, mật độ của RSBHHS và các loài chân khớp hại sắn 

khác tại tỉnh Quảng Trị. 
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- Đặc điểm sinh học của RSBHHS: Kích thước, khối lượng qua các pha 

phát dục; đặc điểm về thời gian phát dục, tỷ lệ sống sót, khả năng sinh sản, 

tỷ lệ nhân quần thể của RSBHHS ở các điều kiện nhiệt độ và thức ăn khác 

nhau. 

- Khả năng khống chế RSBHHS 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 A. lopezi trên loài RSBHHS ở các điều 

kiện nhiệt độ khác nhau; Nghiên cứu khả năng khống chế RSBHHS của 

ong ký sinh A. lopezi trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

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 RSBHHS làm cơ sở khoa 

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

Đánh giá khả năng khống chế RSBHHS 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 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 

RSBHHS.  

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 (P. manihoti) là 25 - 30oC. Xác định được khởi điểm 

phát dục và tổng tích ôn hữu hiệu cho các giai đoạn phát dục của rệp, trong 

đó khởi điểm phát dục của cả vòng đời là 8,18oC và tổng tích ôn hữu hiệu là 

562,9oC. Đánh giá được giống sắn có khả năng chống chịu rệp sáp bột hồng 

hại sắn là KM981. 

(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. 

Chương 1: TỔNG QUAN  

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

bệnh gây hại, trong đó RSBHHS (Phenacoccus manihoti) là một trong 

những loài gây hại nguy hiểm. Do đó, đã có những nghiên cứu về khả năng 

lây lan, gây hại, đặc điểm sinh học cũng như biện pháp phòng trừ 

RSBHHS của các tổ chức quốc tế cũng như nhiều nhà khoa học trên thế 

giới. Một số nghiên cứu thấy rằng, RSBHHS có khả năng lây lan qua nhiều 
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con đường khác nhau và gây hại làm giảm năng suất củ sắn tới 80 - 85%. 

Những công bố trên thế giới cho thấy, nhiệt độ và thức ăn ảnh hưởng mạnh 

mẽ đến thời gian phát dục, khả năng sinh sản của RSBHHS. Để phòng trừ 

RSBHHS, có một số biện pháp phòng trừ như kiểm dịch thực vật, biện 

pháp canh tác, sử dụng thuốc hóa học… trong đó, sử dụng ong ký sinh A. 

lopezi được nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu. Các công bố cho 

thấy, ong A. lopezi có khả năng ký sinh lên cơ thể RSBHHS với tỷ lệ ký 

sinh 70 - 90 % và tỷ lệ vũ hóa hơn 50 -  80%.  

RSBHHS là loài mới xâm nhiễm vào Việt Nam trong vài năm trở lại 

đây nên việc nghiên cứu còn chưa nhiều. Một số công bố cho thấy hiện nay 

RSBHHS đã lây lan đến nhiều tỉnh trồng sắn ở nước ta. Việc cần thiết là 

phải biết được đầy đủ về các đặc điểm sinh học của RSBHHS cũng như 

đánh giá được khả năng khống chế rệp của ong ký sinh A. lopezi trong điều 

kiện ở Việt Nam. Từ đó làm cơ sở xây dựng và hoàn thiện quy trình nhân 

nuôi ong thích hợp để phòng trừ RSBHHS một cách có hiệu quả.  

Chương 2. ĐỐI TƯỢNG, VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP  

2.1. Đối tượng, thời gian, địa điểm nghiên cứu 

2.1.1. Đối tượng:  

- 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 ngoài thực địa: một số huyện trồng sắn ở tỉnh Quảng Trị; 

- Địa điểm định loại, lưu trữ mẫu vật và tiến hành thí nghiệm: Nhà lưới, 

Phòng thí nghiệm Côn trùng học, khoa Nông học, trường Đại học Nông 

Lâm, Đại học Huế. 

2.1.3. Thời gian: Từ năm 2015 đến năm 2018. 

2.2. Vật liệu: Các giống sắn KM94, KM981, KM444, KM419, HL23. 

2.3. Phương pháp  

2.3.1. Phương pháp hồi cứu thu thập 

2.3.2. Phương pháp nghiên cứu tần suất bắt gặp, mật độ RSBHHS và 

thành phần các loài chân khớp hại sắn khác ở tỉnh Quảng Trị 

2.3.2.1. Điều tra thành phần 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); Wyckhuys (2014), Ngô Đắc Chứng & Nguyễn Quảng 

Trường (2015). Định loại theo mô tả và các khóa phân loại của Williams 

(1977); Passa et al. (2012); Wyckhuys (2014).  

http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/nhakhoahoc/chitiet/92
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2.3.2.2. Tính các chỉ tiêu  

Tần suất bắt gặp (%) = 
Số lần bắt gặp 

x 100%  
Tổng số lần điều tra 

 

Mật độ rệp sáp = 
Số lượng rệp sáp  

(con/ngọn sắn) 
Đơn vị lấy mẫu 

 

Tỷ lệ thành phần loài (%) = 
Tổng số loài của các Họ   

x 100% 
Tổng số các loài thu được 

2.3.3. Phương pháp nhân nuôi rệp và ong 

2.3.3.1. Nhân nuôi RSBHHS (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. 

Giâm hom sắn KM94 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 RSBHHS  
2.3.4.1. Nghiên cứu kích thước và khối lượng: 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 nôi trên ngọn sắn trong phòng thí nghiệm, nuôi trên ngọn sắn 

trong tủ định ôn và nuôi trên cây sắn trong phòng thí nghiệm. Đối với nuôi 

trên ngọn sắn: Cho 10 rệp non mới nở vào 10 ngọn sắn đã được rửa sạch và 

để khô ráo (mỗi rệp vào một ngọn). Sau đó cho cả rệp và ngọn sắn vào 
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trong các hộp nhựa. Tiến hành thay ngọn sắn tươi khi ngọn sắn héo. Đối 

với nuôi trên cây sắn: 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 (Nwanze, 1978). Thí nghiệm được tiến hành 3 lần, tổng số rệp 

theo dõi là 30 rệp non/điều kiện nuôi. 

2.3.4.2. Nghiên cứu đặc điểm sinh học của RSBHHS (Phenacoccus 

manihoti) ở các điều kiện nhiệt độ khác nhau 

2.3.4.2.1. Phương pháp theo dõi thời gian phát dục:  

 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 

(Barilli, 2014). 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 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/nhiệt độ. 

Chỉ tiêu theo dõi: Thời gian phát dục của rệp qua các tuổi; Vòng đời 

của rệp; Tỷ lệ sống sót của rệp qua các tuổi. Tính nhiệt độ khởi điểm phát 

dục (To); tổng tích ôn hữu hiệu (DD) và hệ số hồi quy tuyến tính (R2). 

2.3.4.2.2. Phương pháp theo dõi khả năng sinh sản của rệp ở các điều kiện 

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. 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 
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sống, tỷ lệ sống của rệp trưởng thành (Barilli, 2014). Thí nghiệm tiến hành 

trong tủ 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 80 - 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  = 
Tổng số trứng đẻ (quả) 

(quả/con/ngày)    
Tổng thời gian đẻ (ngày) 

+ Thời gian tiền đẻ trứng; Thời gian đẻ trứng; Nhịp điệu đẻ trứng. 

+ 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): 
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 RSBHHS 

(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 

RSBHHS 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 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. Thí nghiệm được tiến hành 3 lần, tổng số 

rệp theo dõi là 30 rệp non/giống sắn. 
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2.3.4.3.2. Phương pháp nghiên cứu khả năng sinh sản của RSBHHS 

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 

của rệp trưởng thành. 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 phần trăm số lượng rệp ở mỗi giống sắn. 

Tiến hành theo dõi thí nghiệm 7 ngày liên tục sau khi trứng nở. 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%.  
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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. 

*Bảng phân cấp hại: 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). 

2.3.5. Nghiên cứu khả năng khống chế của ong ký sinh Anagyrus 

lopezi đối với RSBHHS 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 A. lopezi: Cho 40 RSBHHS 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 ong (tỉ lệ 50% mật ong: 50% nước) cùng với 01 

cặp ong 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 

cho ong ký sinh tiếp xúc với rệp, hút ong ra 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, số mummy, ngày ong vũ hóa, ngày ong chết, số ong vũ 

hóa theo từng ngày, số ong cái vũ hóa ở các tuổi (Löhr et al., 1989). 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 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 

ký sinh Anagyrus lopezi 
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 tẩm mật ong (tỉ lệ 50% mật ong: 50% nước). 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 

http://www.researchgate.net/researcher/84091132_B_Loehr
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rệp ở trong ống nghiệm vào một ống nghiệm khác. Tiếp tục cho 10 con 

rệp 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 mummy và nuôi 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 (Löhr et al., 1989). 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 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: 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). 

2.3.5.3. Nghiên cứu khả năng khống chế RSBHHS của ong ký sinh 

Anagyrus lopezi: Chuẩn bị hộp nuôi sâu (10 x 8 x 5 cm) có tấm lưới 

thông khí (1 x 2 cm) và rệp non tuổi 3 với số lượng lớn 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 

http://www.researchgate.net/researcher/84091132_B_Loehr
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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. 

 

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Tần suất bắt gặp, mật độ RSBHHS và các loài chân khớp khác ở 

Quảng Trị 

Đã xác định được 7 loài chân khớp 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), RSBHHS (Phenacoccus manihoti), rệp sáp 

đuôi dài (Pseudococcus jackbeardsleyi), sâu xanh (Helicoverpa 

armigera), sâu khoang (Spodoptera litura); lớp nhện chỉ có 1 loài là 

nhện đỏ (Tetranychus urticae). Trong đó, loài RSBHHS (P. manihoti) 

bắt gặp nhiều nhất với tần suất trên 75%.  
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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 
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Theo Hình 3.1, mật độ qua các tháng có sự khác nhau rất rõ rệt 

giữa các loài rệp sáp. Trong đó, mật độ của RSBHHS cao hơn nhiều so 

với hai loài rệp còn lại. Sự tăng dần về mật độ của rệp từ tháng 2 đến 

tháng 6 và tháng 7 cho thấy rệp đã tạo lập được quần thể sau khi xuất 

hiện. Mật độ đạt đỉnh điểm của RSBHHS 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 mật độ từ tháng 8 là 

do bước vào mùa mưa và lúc này sắn cũng đã lớn nên có sức đề kháng 

cao. 

3.2. Đặc điểm sinh học của RSBHHS  

3.2.1. Kích thước và khối lượng của RSBHHS 

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 kích thước trứng, rệp non và trưởng thành nhỏ 

hơn nuôi trong phòng thí nghiệm. Trong đó, khi nuôi trên cây rệp có 

kích thước và khối lượng lớn nhất. 
 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 0,48a ±0,012 0,47ab ±0,011 0,026 

Rộng 0,21a±0,006 0,23a ±0,007 0,22a±0,006 0,016 

Rệp 

non 

Tuổi  

1 
Kích thước 

(mm) 

Dài 0,68b ±0,017 0,73a ±0,014 0,71ab ±0,016 0,040 

Rộng 0,35b ±0,007 0,37a ±0,006 0,36ab ±0,006 0,017 

Tuổi  

2 
Kích thước 

(mm) 

Dài 1,02b ±0,014 1,05a ±0,015 1,03ab ±0,013 0,022 

Rộng 0,51b ±0,010 0,53a ±0,010 0,51ab ±0,009 0,018 

Tuổi  

3 
Kích thước 

(mm) 

Dài 1,31c ±0,03 1,55a ±0,028 1,45b ±0,029 0,080 

Rộng 0,65b ±0,013 0,72a ±0,011 0,68b ±0,012 0,029 

Rệp  

trưởng thành 

Kích thước 

(mm) 

Dài 1,85b ±0,042 2,13a ±0,048 2,04a ±0,049  0,132 

Rộng 0,97b ±0,024 1,15a ±0,022 1,10a ±0,025 0,069 

Khối lượng (mg) 5,59c ±0,12 6,64a ±0,13 5,97b ±0,17 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). 
 

3.2.2. Thời gian phát dục và khả năng sinh sản của RSBHHS ở các nhiệt độ  

3.2.2.1. Thời gian phát dục của RSBHHS ở các nhiệt độ khác nhau  
 Bảng 3.5 cho thấy, trong khoảng nhiệt độ từ 15oC - 32,5oC khi nhiệt 

độ càng tăng thời gian phát dục của rệp càng ngắn. Trong đó, thời gian từ 

trứng đến trưởng thành ở nhiệt độ 32,5oC là ngắn nhất (16,27 ngày) và dài 

nhất ở nhiệt độ 15oC (58,30 ngày). Trong khoảng nhiệt độ từ 15oC - 32,5oC 
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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. Như vậy, nhiệt độ ảnh hưởng rất 

lớn đến thời gian phát dục từ trứng đến trưởng thành cũng như vòng đời 

của RSBHHS.  
Bảng 3.5. Thời gian phát dục của RSBHHS ở các điều kiện nhiệt độ khác nhau (TB±SE) 

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). 

3.2.2.2. Mối quan hệ giữa nhiệt độ và tốc độ phát triển của các giai 

đoạn phát dục ở RSBHHS  
Bảng 3.6. Mối quan hệ giữa nhiệt độ và tốc độ phát triển của các giai đoạn phát dục ở RSBHHS 

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 TT 

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 

3.2.2.3. Tỷ lệ sống sót của RSBHHS ở các nhiệt độ khác nhau 
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Bảng 3.7 cho thấy, tỷ lệ sống sót của rệp non ở các điều kiện nhiệt 

độ khác nhau là khác nhau. 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. Tỷ lệ sống sót của rệp ở nhiệt độ càng thấp hoặc càng cao thì 

càng giảm. 
Bảng 3.7. Tỷ lệ sống sót (%) của RSBHHS 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. 

3.2.2.3. Khả năng sinh sản của RSBHHS ở các điều kiện nhiệt độ khác nhau 
Bảng 3.8. Thời gian sống và khả năng sinh sản của RSBHHS ở các 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). 

Bảng 3.8 cho thấy thời gian tiền đẻ trứng, thời gian đẻ trứng và thời 

gian sống của trưởng thành cái phụ thuộc vào nhiệt độ. Trong đó, thời gian 

sống và thời gian tiền đẻ trứng của rệp trưởng thành ở nhiệt độ 20oC dài 

nhất và dài hơn so với các nhiệt độ còn lại. Khả năng đẻ trứng của rệp cao 



 

 

14 

nhất ở nhiệt độ 30oC và thấp nhất ở nhiệt độ 35oC. Tỷ lệ sinh sản của 

RSBHHS cao nhất ở nhiệt độ 30oC; giảm dần khi nhiệt độ càng giảm; hoặc 

nhiệt độ càng cao thì tỷ lệ sinh sản càng thấp.  

Từ đó, có thể thấy nhiệt độ ảnh hưởng rất lớn đến một số chỉ tiêu sinh 

sản của RSBHHS, 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 đều bất lợi cho rệp sinh sản và tồn 

tại.  

3.2.2.4. Nhịp điệu đẻ trứng của RSBHHS ở các nhiệt độ khác nhau  
Hình 3.6 cho thấy, ở các nhiệt độ khác nhau thì số trứng đẻ qua từng 

ngày của rệp khác nhau. 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 thấp. Số 

lượng trứng đẻ cao nhất vào ngày thứ 5 và 6 sau vũ hóa ở 25 - 30oC và 9 - 

10 ngày sau vũ hóa ở 20 - 22,5oC.  
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Hình 3.6. Nhịp điệu đẻ trứng của RSBHHS ở các nhiệt độ khác nhau 

3.2.2.5. Tỷ lệ sống sót của rệp trưởng thành ở các nhiệt độ khác nhau 

Theo 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); trong khi ở nhiệt độ 35oC, số 

ngày sống sót của rệp là thấp nhất (9 ngày). Rệp bắt đầu chết sau 5 ngày ở 

nhiệt độ 35oC và 32,5oC, sau 6 hoặc 7 ngày ở các nhiệt độ 30, 27, và 25oC. 
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Như vậy, tỷ lệ sống sót của rệp trưởng thành chịu ảnh hưởng rất lớn của 

nhiệt độ.   
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Hình 3.7. Tỷ lệ sống sót của rệp trưởng thành ở các nhiệt độ khác nhau 

3.2.2.6. Tỷ lệ phát triển quần thể của RSBHHS  

Hệ số nhân của một thế hệ ở rệp tăng lên khi nhiệt độ tăng từ 20 

đến 30oC (Bảng 3.11), đạt cao nhất ở 30oC (286,768 cá thể rệp/trưởng 

thành), sau đó giảm trong khoảng nhiệt độ từ 30 đến 35oC và thấp nhất ở 

nhiệt độ 35oC (51,26 cá thể rệp/trưởng thành). Thời gian trung bình một thế 

hệ của rệp dài nhất ở nhiệt độ 20oC (10,484 ngày); và ngắn nhất ở điều kiện 

nhiệt độ 32,5oC (chỉ 4,265 ngày). Hệ số gia tăng tự nhiên của quần thể rệp 

ở nhiệt độ 30oC đạt cao nhất đạt 1,115/cá thể rệp/ngày; giảm dần ở nhiệt độ 

27,5; 25; 22,5; 32,5, 35oC và thấp nhất ở nhiệt độ 20oC đạt 0,419/cá thể 

rệp/ngày.  
Bảng 3.11. Tỷ lệ phát triển của RSBHHS 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 
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3.2.3. Đặc điểm sinh học của RSBHHS 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 RSBHHS:  

Thời gian phát dục của rệp ở giai đoạn trứng, giai đoạn rệp non, từ 

trứng đến trưởng thành dài nhất khi nuôi trên giống sắn KM981; ngắn 

nhất ở giống sắn KM94; trung bình khi nuôi trên các giống sắn còn lại 

(Bảng 3.12).  
Bảng 3.12. Thời gian phát dục (ngày) của RSBHHS ở các giống sắn khác nhau (TB±SE) 

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). 

Thức ăn không chỉ ảnh hưởng đến thời gian phát dục mà còn ảnh hưởng 

đến tỷ lệ sống sót của RSBHHS qua các tuổi (Bảng 3.13). Tỷ lệ sống sót của 

rệp ở giống sắn KM981 là thấp nhất và thấp hơn so với các giống sắn còn lại. 

Chứng tỏ giống sắn KM981 không phải là thức ăn phù hợp với sự sinh 

trưởng và phát triển của rệp. Ngược lại, trên giống sắn KM444, rệp có tỷ lệ 

sống sót cao hơn, chứng tỏ là thức ăn phù hợp để rệp sinh sống. 
Bảng 3.13. Tỷ lệ sống sót (%) của RSBHHS 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. 

3.2.3.2. Ảnh hưởng của thức ăn đến khả năng sinh sản của RSBHHS 

Theo Bảng 3.14, thời gian sống và thời gian tiền đẻ trứng của 

RSBHHS trưởng thành dài nhất ở giống sắn KM444; ngắn hơn ở các giống 

sắn KM981; KM419; KM94 và HL23. 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.  
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Bảng 3.14. Thời gian sống và khả năng sinh sản của RSBHHS 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  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). 

Khả năng đẻ trứng và tỷ lệ sinh sản của RSBHHS cao nhất khi nuôi 

trên giống sắn KM444; giảm dần ở giống sắn KM94; KM419; HL23; và 

thấp nhất ở giống sắn KM981. Như vậy, dựa vào khả năng sinh sản và tỷ lệ 

sinh sản của RSBHHS 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 thức ăn của RSBHHS trong phòng thí nghiệm:  
Bảng 3.15. Mật độ (con/ngọn sắn) của RSBHHS ở các giống sắn khác nhau  
Thời gian  

sau thả rệp (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 

Bảng 3.15 cho thấy mật độ trung bình của RSBHHS trong 7 ngày theo 

dõi ở các giống sắn khác nhau thì khác nhau. Trong đó, từ ngày thứ năm 
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đến ngày thứ bảy, mật độ RSBHHS 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. 

Như vậy, qua kết quả nghiên cứu thấy rằng cả năm giống sắn đều 

là thức ăn của RSBHHS, trong đó giống sắn KM444 là thức ăn ưa thích 

và giống sắn KM981 là thức ăn không ưa thích của rệp. 

3.2.3.4. Mật độ và tỷ lệ hại của RSBHHS trên các giống sắn khác nhau 

trong nhà lưới 

Theo Bảng 3.16 và 3.17, 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. 

Bảng 3.16. Mật độ (con/cây) RSBHHS trên các giống sắn khác nhau (TB±SE)  

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 

5 198,6ab±58,38 121,78 a±44,20 134,00 a±35,29 140,3 a±23,97 148,1 a±27,52 

6 1355,9ab±147,15 1017,6a±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). 

Bảng 3.17. Tỷ lệ hại (%) của RSBHHS ở các giống sắn khác nhau (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 49,70ab±2,28 82,10 b ±4,06 6,90 a ±6,94 36,70 ab ±15,08 

Ghi chú: Tương tự phần ghi chú ở bảng 3.16. 
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3.3. Khả năng khống chế RSBHHS của ong ký sinh Anagyrus lopezi 

3.3.1. Tính lựa chọn tuổi ký chủ của ong A. lopezi ở các nhiệt độ khác nhau 
Bảng 3.19. Tỷ lệ ký sinh, tỷ lệ vũ hóa, tỷ lệ ong cái vũ hóa của ong ký sinh A. lopezi trên các 

tuổi ký chủ RSBHHS 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 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). 

Theo Bảng 3.19, ở các điều kiện nhiệt độ từ 20 - 30oC, ong hoàn toàn 

không ký sinh rệp non tuổi 1 mà ký sinh trên 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 của ong ở 

các nhiệt độ trên rệp trưởng thành và rệp non tuổi 3 cao hơn so với các tuổi 

còn lại.  

3.3.2. Thời gian phát dục của ong Anagyrus lopezi:  

Bảng 3.20 cho thấy thời gian phát dục của ong từ đẻ trứng đến vũ 

hóa ở các điều kiện nhiệt độ khác nhau là khác nhau. Khi nhiệt độ càng 

tăng, thời gian phát dục của ong càng giảm. Ở 30oC thời gian phát dục 

của ong là ngắn nhất và ngắn hơn so với các nhiệt độ còn lại.  
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Bảng 3.20. Thời gian phát dục (ngày) 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 

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). 

3.3.3. Thời gian sống và khả năng sinh sản của ong Anagyrus lopezi 

ở các điều kiện nhiệt độ khác nhau 

Bảng 3.21 cho thấy, ở các điều kiện nhiệt độ khác nhau thì  thời 

gian sống và khả năng sinh sản của ong cái là khác nhau. Ở nhiệt độ 

30oC thời gian sống của ong cái là ngắn nhất. Ở 27,5oC, tổng số ong vũ 

hóa từ một ong cái ban đầu, số ong vũ hóa trong ngày đầu, số ong cái 

vũ hóa trung bình trong một ngày là cao nhất. Nhiệt độ không ảnh 

hưởng nhiều đến thời gian sống và số lượng ong đực vũ hóa, ở các nhiệt 

độ khác nhau số ong đực vũ hóa thấp hơn ong cái. 
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 12,0a ± 0,32 11,0ab ± 0,55 9,6 b ± 0,51 1,45 

Đực 9,4 a ± 0,51 9,2 a ± 0,37 8,4 a ± 0,24 1,21 

Thời gian tiền đẻ trứng (ngày) 1,4 a ± 0,24 1,0 a ± 0,00 1,6 a ± 0,40 0,83 

Thời gian đẻ trứng (ngày) 10,2 a ± 0,20 9,8 a ± 0,37 7,8 b ± 0,37 1,01 

Tổng số ong vũ hóa/ong cái (con) 18,8 b ± 2,89 36,8 a ± 1,20 24,6 b ± 2,36 6,97 

Số ong vũ hóa/ngày/ong cái  (con) 1,5 b ± 0,23 2,9 a ± 0,10 2,1 b ± 0,20 0,56 

Số ong cái vũ hóa/ngày/ong cái (con) 0,8 b ± 0,12 2,0 a ± 0,07 1,0 b ± 0,06 0,27 

Số ong đực vũ hóa/ngày/ong cái (con) 0,7 a ± 0,11 0,9 a ± 0,06 1,0 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). 

Bảng 3.22 cho thấy nhiệt độ có ảnh hưởng đến khả năng ký sinh của 

ong. Ở 27,5oC tỷ lệ ký sinh, tỷ lệ vũ hóa của ong và tỷ lệ ong cái vũ hóa đạt 

cao nhất, ở nhiệt độ 30oC thì tỷ lệ này thấp hơn và thấp nhất ở 25oC. 
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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 (%) 61,3 b ± 3,45 74,6 a ± 2,41 63,3 b ± 3,92 10,23 

Tỷ lệ vũ hóa (%) 42,5 b ± 5,91 71,5 a ± 3,96 55,1 b ± 4,44 14,92 

Tỷ lệ ong cái vũ hóa (%) 51,1 b ± 0,68 65,8 a ± 1,43 51,4 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). 

Theo hình 3.15 ta thấy số lượng mummy đạt cao nhất sau khi ong vũ 

hóa phụ thuộc vào từng nhiệt độ khác nhau. Cụ thể, ở nhiệt độ 27,5oC số 

lượng mummy đạt cao nhất ở ngày thứ 2, còn ở nhiệt độ 25oC và 30oC số 

lượng mummy cao nhất là ở ngày thứ 3 sau khi vũ hóa.  

 
Hình 3.15. Số lượng mummy hình thành theo thời gian ở các điều kiện nhiệt độ khác nhau 

 

 
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 
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Qua kết quả nghiên cứu đặc điểm của ong ở 3 mức nhiệt độ 25, 27,5 

và 30oC cho thấy, ở nhiệt độ 27,5oC tỷ lệ kí sinh, tỷ lệ vũ hóa, tỷ lệ cái và 

tổng số ong vũ hóa cao hơn 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. 

3.3.4. Khả năng phát triển quần thể của ong ký sinh Anagyrus lopezi 

Theo Bảng 3.25 ta thấy, tỷ lệ sinh sản ở nhiệt độ 27,5oC cao nhất. 

Thời gian trung bình của một thế hệ ong kí sinh ở 25oC là dài nhất. 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 và thấp nhất là ở 25oC. 
Bảng 3.25. Tỷ lệ phát triển của ong ký sinh Anagyrus lopezi ở các nhiệt độ khác nhau 

Nhiệt độ (0C) 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 

Như vậy kết quả cho thấy, ong ký sinh A.lopezi có tỷ lệ gia tăng tự 

nhiên và tỷ lệ sinh sản ở nhiệt độ 27,5oC cao hơn so với nhiệt độ 20 và 

30oC chứng tỏ ong 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 RSBHHS 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. 

3.3.5. Khả năng khống chế RSBHHS của ong ký sinh A. lopezi  

Bảng 3.26 cho thấy, tỷ lệ kí sinh của ong và tỷ lệ ong cái vũ hóa ở 

mật độ ký chủ 10 rệp cao hơn ở mật độ ký chủ 50 rệp; trong khi, tỷ lệ 

ong cái vũ hóa ở hai mật độ ký chủ là tương đương nhau. 
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 (%) 74,60 a ± 2,41 28,88 b ± 0,45 

Tỷ lệ vũ hóa (%) 71,50 a ± 3,96 73,94 a ± 1,23 

Tỷ lệ ong cái vũ hóa (%) 65,80 a ± 1,43 41,24 b ± 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). 

Theo bảng 3.27, 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 
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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. 
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 do 

ong ký sinh (%) 

Số ong vũ hóa 

(con) 

Tỷ lệ ong  

vũ hóa (%) 

1 16,70 (14 - 18) 33,40  13,1 (8 - 15) 78,44 50 

2 18,30(14 - 24) 36,60  14,6 (10 - 19) 79,78 50 

3 16,80 (15 - 18) 33,60  13,00 (10 - 16) 77,38 50 

4 15,00 (13 - 17) 30,00  10,90 (9 - 12) 72,67 50 

5 14,50 (12 - 16) 29,00  10,10 (8 - 12) 69,66 50 

6 11,40 (10 - 14) 22,80  7,30 (5 - 10) 64,04 50 

7 9,86 (8 - 12) 19,71  5,29 (4 - 7) 53,65 50 

8 6,50 (6 - 7) 13,00  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. 

 

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 
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5 và 6 sau vũ hóa ở 25 - 35oC và 9 - 10 ngày sau vũ hóa ở 20 - 22,5oC.  

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 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 nhất ở giống sắn KM981, ngắn nhất ở giống 

KM444. Tỷ lệ sống sót qua các tuổi của rệp non cao nhất ở giống sắn 

KM444 và thấp nhất ở giống sắn KM981. Thời gian sống của rệp 

trưởng thành khi nuôi trên giống sắn KM981 là ngắn nhất và dài nhất 

ở KM444. 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 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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INTRODUCTION 

1. Necessary of research issue: 

Cassava (Manihot esculenta Crantz) is an annual root crop, 

originates from Northeastern Brazil. Cassava was introduced into 

Vietnam around the mid-eighteenth century. One of the most 

prominent applications of cassava is the production of bio-gasoline for 

internal combustion engines, which does not pollute the environment. 

Like other crops, cassava is attacked and harmed by many pests, 

especially mealybugs. Cassava pink mealybug (Phenacoccus 

manihoti) has caused serious damages in many large cassava growing 

areas in the world. They are considered dangerous pests, harming 

cassava tops, leaves and stems. In Vietnam, cassava pink mealybug 

(CMB) infiltrated into Tay Ninh in 2012 and then spread to some other 

provinces. There have been a number of studies on CMB in the world, 

but in Vietnam studies are limited. Therefore, it is imperative to have 

adequate scientific studies on the biological characteristics of CMB as 

a scientific basis for pest prevention and control. 

In order to prevent CMB, it is necessary to apply  various 

measures. Among them, a biological method using parasitic wasp 

Anagyrus lopezi  has attracted much attention from  researchers. Wasp 

A. Lopezi, originated from South America, is a specialized parasite on 

CMB. Some countries, such as Thailand and Cambodia, have bred and 

released wasp A. lopezi out to cassava fields, which is effective for 

preventing over 80% of aphids Studying the use of parasitic wasp is of 

greatimportance for controlling CMB. In Vietnam, there are quite few 

studies on the biological characteristics of parasitic wasp A. lopezi. 

Therefore, in order to assess the ability of wasp A. lopezi to control the 

cassava mealybug damage power, studying biological characteristics 

of parasitic bees is needed. Finally, these understandings,  would be 

served as the basis for building beekeeping process that is suitable for 

CMB prevention. 

For the above reasons, we have conducted the research topic: 

“Research on biological characteristics of the cassava pink 

mealybug (Phenacoccus manihoti Matile-Ferrero) and the ability 

to control cassava pink mealybug of parasitoid wasp Anagyrus 

lopezi (De Santis, 1964)”.   
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2. Research objective:  

Determining the frequency and density of P. manihoti in Quang Tri 

province, Researching the biological characteristics of P. manihoti and 

the ability to control P. manihoti of parasitic wasp A. lopezi is the 

scientific basis for P. manihoti prevention. 

3. Research contents: 

Frequency, density of P. manihoti and other species of Arthropods 

in Quang Tri province. 

Biological characteristics of P. manihoti: Size, weight; 

developmental times, survival rate, fertility, population ratio of P. 

manihoti in different constant temperatures and food conditions. 

Ability to control P. manihoti of parasitic wasp A. lopezi: 

Researching the ability to select host stage, developmental times, 

parasitic characteristics and population ratio of wasp A. lopezi on P. 

manihoti at different constant temperature; Research on the ability to 

control P. manihoti of parasitic wasp A. lopezi in laboratory conditions. 

4. The scientific and practical significances of the subject: 

The results of the research was provided list the composition and 

frequency of encountering of cassava Arthropods in Quang Tri province; 

provide data on the biological characteristics of P. manihoti as a 

scientific basis for their prevention in plant protection. 

Evaluate the ability to control P. manihoti of parasitic wasp A. 

lopezi, which is the basis for the construction and improvement of the 

process of breeding A. lopezi to prevent P. manihoti with effective and 

reduced biological methods, minimizing environmental pollution when 

using chemical drugs to eradicate P. manihoti. 

5. Contribution of dissertation:  

Determining the suitable temperatures for the development of 

cassava pink mealybug (Phenacoccus manihoti) is 25 - 30oC. 

Determination of estimated lower developmental threshold and 

thermal constant for development of cassava pink mealybugs, in 

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

thermal constant total is 562,9oC. Evaluating the cassava variety 

which has the ability to resistance with cassava pink mealybug 

damage is KM981. 
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Determination of suitable hosts of wasp Anagyrus lopezi is third 

instar nymph and adult. Determining the most suitable temperature 

for wasp A. lopezi parasitic cassava pink mealybug is 27,5oC and 

wasp A. lopezi has the ability to biological control for cassava pink 

mealybug the highest on the second day. 

CHAPTER 2. OBJECTS, MATERIALS AND 

METHODOLOGY 

2.1. Objects, period and place of research 

2.1.1. Research objects  

- The cassava Arthropods in Quang Tri province; 

- Phenacoccus manihoti Matile-Ferrero, 1977; 

- Anagyrus lopezi (De Santis, 1964). 

2.1.2. Research place  

- Field research: Some cassava-growing districts in Quang Tri 

province; 

- Laboratory of Insects, Department of Plant Protection, Faculty of 

Agronomy, University of Agriculture and Forestry, Hue University. 

2.1.3. Research period: From 5/2015 to 5/2018. 

2.2. Materials: Cassava varieties: KM94, KM981, KM444, KM419, 

HL23. 

2.3. Methodology 

2.3.1. Retrospective collection method 

Research method of encounter frequency, density of Phenacoccus 

manihoti and other species of Arthropods in Quang Tri province. 

2.3.2.1. Investigation of the composition of cassava Arthropods 

The investigation and collection of Arthropods in cassava fields of 

Quang Tri province  were done following the basic survey method of 

Plant Protection Institute (2000). Cassava pests and diseases were 

monitored by following the sampling procedure of  Wyckhuys (2014) 

and Ngo Dac Chung and Nguyen Quang Truong (2015). Species were  

identified by description and classification keys of Williams (1977); 

Passa et al. (2012) and Wyckhuys (2014). 

2.3.2.2. Tracking indicators: Frequency of encounter (%), ratio of 

species composition (%), density of mealybugs 
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2.3.3. Method of breeding cassava pink mealybug and wasp 

2.3.3.1. Method of breeding cassava pink mealybug:  

 Collect CMB on cassava fields in Hai Lang district, Quang Tri 

province by cutting leaves, stalks and cassava tops that carried bugs and  

bring them to the laboratory. Cassava cuts KM94 were planted in plastic 

pots (15 cm x 20 cm x 20 cm). After growing for 4 - 5 weeks, the pots 

were placed in a cage  (60 cm x 160 cm x 180 cm). The cassava in cages 

was next infected with CMB to multiply the bug population  used for 

experiments. Cages of CMB were placed in the laboratory at the 

temperature of 25 - 30°C, 70 - 80% RH, 12L: 12D. Cassava  was irrigated 

to ensure having enough moisture for  their normal growth. Once cassava 

was in the state of being wilted due to bugs, replace new cassava to 

provide new source of food for the bugs. CMB could be used for 

experiments after rearing for 4 to 5 generations. 

2.3.3.2. Method of breeding parasitic wasp Anagyrus lopezi:  

The multiplication of parasitic wasp Anagyrus lopezi was carried 

out in an incubator  at a temperature of 25 - 30oC with 70 - 80% RH, 

12L: 12D. Ten-centimeter-long cassava tops were placed inside a plastic 

box (0.5 liters in volume) with a filter paper containing honey 

(50%).CMB (third instar nymph and adult) was put into the box which 

had  a 1 x 2 cm air vents covered by a smooth cloth . Each box has 2 air 

vents on either side of the box. The A. lopezi  wasp was also released 

into the box which then was tightly closed . A. lopezi wasps were let to 

come into contact with mealybugs until all the wasps died. Once 

observing that all bugs were parasitized, they turned into mummies. 

Mummies were separated into another 0.5 liter volume box with 1 x 2 

cm air vents. After a while, parasitic bees would emerged. The breeding 

process was repeated several times to multiply the number of wasp 

populations in the experiment. 

2.3.4. Methods of research biological characteristics of CMB 

2.3.4.1. Research the size and weight:  

CMB was reared in the plastic boxes with a dimension of 10 x 8 x 5 

cm, with ventilation grilles (1 x 2 cm) in 3 different conditions including 

rearing on cassava tops in the laboratory, rearing on cassava tops in a 

incubator and rearing on cassava plants in the laboratory. 
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For cassava tops, 10 newly first instar nymphs were placed in 10 

cassava tops that were washed and left to dry (each aphid on one top). 

Then both bugs and cassava tops were placed inside the plastic boxes. 

Wilted cassava tops would be replaced by fresh ones.  

For growing on cassava leaves, cassava was planted and 10 healthy 

cassava sprout plants were selected. When cassava was 6 weeks old, they 

would be used for the experiment. After the CMB emerged, only 10 first 

instar nymphs were leaved on one leaf. Ten plastic boxes was prepared, 

then the third leaves containing the first instar nymphs were attached to 

each box that finally were covered . CMB at every phases was  monitored, 

observed, described and measured the size daily(Nwanze, 1978). The 

experiment was conducted in 3 replications, the total number was 30 

CMB per one condition. 

2.3.4.2. Research biological characteristics of Phenacoccus manihoti 

at different constant temperatures 

2.3.4.2.1. Method for tracking development times  

KM94 cassava variety was used as the research material. Plastic 

boxes (10 x 8 x 5 cm) with ventilation grilles (1 x 2 cm) were used for 

the experiment. New eggs were layed on the  cassava tops for CMB 

infection inside eachbox. The time of the egg stage was determined. 

Ten new first instar nymphs were put in 10 cassava tops that were 

washed and left to dry (each aphids on one top). Then both bugs and 

cassava tops was placed into plastic boxes. Wilted cassava tops would be 

replaced by fresh ones. Development time, survival rate of bugs over the 

ages were monitored daily (Barilli, 2014). The test was carried out in an 

incubatorat the temperature of 15; 17.5; 20; 22.5; 25; 27.5; 30; 32.5 and 

35°C, at 12L: 12D and at 65 - 85%RH. The experiment was conducted 

with 3 replications, the total number of CMB monitored was 30 

larva/temperature. 

Monitoring parameters: The development time of CMB over the 

stages; Life cycle of CMB; Survival rate of CMB over the stages. The 

lower development threshold (To); the thermal constant (DD) and the 

regression constant (R2). 

2.3.4.2.2. Method for monitoring the fertility of Phenacoccus manihoti at 

different constant temperature: 
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The cassava tops (5 - 6 cm long) were wraped around at their lower 

part by wet papersfor moisterizing. Adult bugs and cassava tops were 

placed into experimental boxes (10 x 8 x 5 cm) that had  ventilation 

grids (1 x 2 cm). fresh cassava tops were used to replace the wilted ones. 

Every day, when adult bugs laid eggs, eggs were wiped off using a 

feather , thenseparated from adultsand put into a dissecting microscope 

to count the total number. The experiment was conducted daily until 

adult bugs died. The mean longevity (day), fecundity (eggs/adult), 

oviposition rate (viable eggs/day) and pre- and post- oviposition 

periods (day) of Phenacoccus manihoti were estimated (Barilli, 2014). 

The test was carried out in an incubator at temperature conditions of 20; 

22.5; 25; 27.5; 30; 32.5 and 35°C, 12L: 12D, 65 - 85%RH. The 

experiment was conducted at 3 replications, the total number of CMB 

monitored was 30 adult/temperature. 

Calculate the  net  reproduction  rate (Ro); the infinitesimal  rate of 

increase (rm); the  mean  length  of  a  generation (T)  according to 

Birch's (1948): R0 = ∑ lxmx;   T=∑ xlxmx/∑ lxmx; ∑(exp(-rmx)lxmx) = 1. 

2.3.4.3. Research biological characteristics of Phenacoccus manihoti 

on different cassava varieties 

2.3.4.2.1. Method for tracking development times and survival rate 

Cassava was grown similarly to cassava that used for raising the 

initial aphid population. Plants of each cassava variety were 

continuously prepared to ensure sufficient supplying food for the aphids 

during the experiment. Plants that had 6-cm longer buds would be used 

for the test. For each cassava variety KM94, KM419, KM981, KM444, 

HL23, 10 tops at about 6 - 7 cm long were prepared, washed and left to 

dry. Plastic boxes (10 x 8 x 5 cm) with ventilation grilles (1 x 2 cm)  

were used to do experiments. Infection with new egg laying on a cassava 

tops, placing infected cassava in plastic box. Follow to determine the 

time of the egg stage. Ten new first instar nymphs were put in 10 

cassava tops that were washed and left to dry (each aphids on one top). 

Then both bugs and cassava tops were placed in the plastic boxes. 

Wilted cassava tops were replaced with fresh ones. Development time 

and survival rate of bugs over the ages were monitored daily (Barilli, 

2014). The experiment was conducted with 3 replications, the total 

number of CMB monitored was 30 larva/cassava variety. 
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2.3.4.3.2. Method for monitoring the fertility of Phenacoccus manihoti 

on different cassava varieties: 

For each variety, 10 cassava tops (6 - 7 cm long) were wrapped 

around at their lower parts by a wet papers to keep them moist.  One 

adult bug was released onto one cassava top in an experimental box (10 

x 8 x 5 cm) having a ventilation grid (1 x 2 cm). Another cassava top 

was added to feed the CMB if old top was wilted. Every day, when the 

adult laid eggs, a feather brush was used to wipe off the eggs. Then, eggs 

were separated from the adult and placeinto a dissecting microscope to 

count the total number. The experiment was conducted and parameters 

were monitored  daily until the adults died. Monitored parameters 

included the mean longevity (day), fecundity (eggs/adult), oviposition 

rate (viable eggs/day) and pre- and post- oviposition periods (day) of 

Phenacoccus manihoti (Barilli, 2014). The test was carried out in an 

incubator at the temperature  of 20; 22.5; 25; 27.5; 30; 32.5 and 35°C, 

with 12L: 12D, at 65 - 85%RH. The experiment was conducted in 3 

replications, the total number of CMB monitored was 30 

adult/temperature. 

2.3.4.3.3. Following food selection:  

Ten cassava tops with a length of about 6-7 cm were selected  

from 5 cassava varieties KM94, KM981, KM419, KM444, HL23 (2 

tops for each variety so that all tops were strong and free from pests 

and diseases. Wet papers were used to wrap around the lower part of 

the cassava to keep it moist. The tops then were put evenly in the test 

box (size 30 x 40 x 30 cm). Two egg nests were placed in the center 

of thebox. The egg nests were evenly spaced and were not allowed to 

come into contact with the cassava tops  until the egg nests emerged. 

After that, the numbers of larva in each cassava tops of different 

varieties were counted  and the percentages of CMB in each cassava 

variety were calculated. The experiment was conducted for 7 

consecutive days after the eggs emerged. The experiment was 

performed in 3 replications. 

2.3.4.3.4. Tracking, investigating density, assessing the rate of harm  

The experiment was completely randomized design with 5 

cassava varieties KM94, KM981, KM419, KM444, HL23, each 

cassava variety consisted of 3 replications, each repeated 3 pots. All 

cassava pots are arranged in a net house, making sure not to let CMB 
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out. When cassava is 7 weeks old, start to release 10 second instar 

larva into the third leaf of cassava from the top down. The total 

number of aphids is 90 CMB/9 trees/variety (450 CMB/45 plants/5 

varieties). After the release of CMB, every 7 days, monitoring 

indicators once. Monitoring indicators: density, damage ratio, 

damage index. 

2.3.5. Research the control ability of parasitic wasp Anagyrus 

lopezi for Phenacoccus manihoti in the laboratory 

2.3.5.1. Research on the ability to select host stage and development 

time of parasitic wasp A. lopezi: 

Give 40 CMB including 10 first instar larva and 10 second instar 

larva and 10 third instar larva and 10 adult and honey-impregnated 

paper (50% honey: 50% water) with 01 pair of wasp (1 male and 1 

female) in the experimental box (10 x 8 x 5 cm) with a ventilation grid 

(1 x 2 cm). The experimental was carried out in a tempering cabinet at 

temperature conditions of 20; 22.5; 25; 27.5; 30°C, 12L: 12D, 70 - 85% 

RH. After 24 hours, let the parasite wasp exposed to CMB, suck out the 

wasp and put in a new experimental box. Continue to rearing mealybug 

in the box under the same conditions until mummy (mealybug 

containing parasitic wasp pupae turn dark brown). Rearing mummy until 

the wasp emerged. Monitoring the development time, the total number 

of mummy, date of the wasp emerged, date of the wasp died, number of 

wasp emerged per day, number of female wasp emerged at the stages 

(Löhr et al., 1989). The experiment was conducted with 5 replications. 

2.3.5.2. Research on parasitic ability and net  reproduction  rate of 

wasp Anagyrus lopezi 
Add to each experimental tube (size 1.5 x 20 cm) with 10 third 

instar larva and honey-impregnated paper (50% honey: 50% water) with 

1 pair of wasp (1 male : 1 female). After that, cover the tube and put in a 

tempering cabinet at temperature conditions of 25; 27.5; 30°C, 12L: 

12D, 70 - 85% RH. Every day, follow and observe the parasitic wasp. 

After 24 hours, separate the bug from the test tube into another test tube. 

Continue to add 10 third instar larva to the old experimental box. If the 

male wasp dies and the female wasp is still alive, add another male wasp 

until all female wasp dies. The experiment repeated daily until the 

female wasp died. Separate mummy and rearing in test tubes of 1 x 3 cm 

size (individual rearing). Monitor and calculate the number of mummy, 
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the total number of mummy, date of the wasp emerged, date of the wasp 

died, survival rate of wasp, number of wasp emerged per day, number of 

female wasp emerged, parasitism percentages, emergence percentages, 

female wasp emerged percentages at the temperature conditions (Löhr et 

al., 1989). The experiment was repeated 5 times/temperature. Calculate 

the  net  reproduction  rate (Ro); the infinitesimal  rate of increase (rm); 

the  mean  length  of  a  generation (T) of wasp according to Birch's (1948). 

2.3.5.3. Research on the ability to control Phenacoccus manihoti of 

wasp Anagyrus lopezi 

Prepare a test box (10 x 8 x 5 cm) with a ventilation grid (1 x 2 cm) 

and a large number of third instar larva enough to carry out the 

experiment. Each day, prepare a experimental box and drop it into 50 

third instar larva and cassava tops to feed them. On the first day: Drop a 

pair of wasp A. lopezi (1 male : 1 female) into the experimental box 

containing 50 third instar larva with paper impregnated with honey (50% 

honey: 50% water). Using the label paper, write the date stamp to release 

the wasp and paste it outside the box to monitor. On the second day: 

Move the wasp in the first experimental box to the second experimental 

box containing 50 third instar larva with paper impregnated with honey 

(50% honey: 50% water).The experiment is repeated like this until the 

wasp dies. During the experiment, if the male wasp die, replace the new 

male wasp and continue the experiment until the wasp dies, then stop. 

After drop the wasp for 1-2 days, check the number of mealybug that 

were infected by wasp in the experimental boxes. Check, observe and 

count the number of live and dead mealybugs every day. Until mummy 

appeared, count the number of mummy in the experimental boxes and 

put them into separate individual boxes.  

Monitoring, recording data and calculating research indicators such 

parasitism percentages, emergence percentages, rate of mealybug die. 

The experiment was conducted in a laboratory with conditions of 27.5oC 

± 1oC, 12L: 12D, 70 - 75% RH. The experiment was repeated 3 times.  

2.4. Methods of data processing:  
Mean data, standard errors, percent using Microsoft Excel software 

for processing. Data on biological characteristics of cassava pink 

mealybug and ability to control bug of parasitic wasp are calculated and 

analyzed by one-way analysis of variance (One - Way ANOVA) by 

Statistix 9.0 software. The chart is drawn using Microsoft Excel and 

OriginPro 8.5 software. 
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CHAPTER 3. RESULTS AND DISCUSSION 

3.1. Frequency of encounter, density of Phenacoccus manihoti and other 

Arthropods in Quang Tri 

There are 7 species of cassava Arthropods identified in Quang Tri. 

In which the insect class has 6 species including Bemisia tabaci, 

Paracoccus marginatus, Phenacoccus manihoti, Pseudococcus 

jackbeardsleyi, Helicoverpa armigera, Spodoptera litura;  The 

Arachnida class has only one species (Tetranychus urticae). In 

particular, the species P. manihoti is most encountered with a 

frequency of over 75%. 
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Figure 3.1. The density of Phenacoccus manihoti in Quang Tri 
 

 According to Figure 3.1, the density of aphids gradually 

increases and reaches the highest level in June, which is consistent 

with other studies, because this is the month of the dry season in 

Quang Tri, which is suitable for the development of P. manihoti. 

3.2. Biological characteristics of Phenacoccus manihoti  

3.2.1. Size and weight of Phenacoccus manihoti  
According to Table 3.4, the development stages of aphids 

reared in different conditions are different in size. In general, when 

raising mealybug in the cabinet, the size of eggs, larva and adult is 

smaller than that of the laboratory. In particular, when growing on 

cassava leaves, CMB have the largest size and weight. 
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Table 3.4. Size and weight of aphids in different feeding conditions (Mean ± SE) 

Stages 
Size 

(mm) 
Breeding conditions 

LSD0,05 
(1) (2) (3) 

Egg 
Length 0,45b ±0,011 0,48a ±0,012 0,47ab ±0,011 0,026 

Width 0,21a±0,006 0,23a ±0,007 0,22a±0,006 0,016 

Larva 

1st  

instar 

Length 0,68b ±0,017 0,73a ±0,014 0,71ab ±0,016 0,040 

Width 0,35b ±0,007 0,37a ±0,006 0,36ab ±0,006 0,017 

2nd 

instar 

Length 1,02b ±0,014 1,05a ±0,015 1,03ab ±0,013 0,022 

Width 0,51b ±0,010 0,53a ±0,010 0,51ab ±0,009 0,018 

3rd 

instar 

Length 1,31c ±0,03 1,55a ±0,028 1,45b ±0,029 0,080 

Width 0,65b ±0,013 0,72a ±0,011 0,68b ±0,012 0,029 

Adult 
Length 1,85b ±0,042 2,13a ±0,048 2,04a ±0,049  0,132 

Width 0,97b ±0,024 1,15a ±0,022 1,10a ±0,025 0,069 

Note: (1) CMB reared on cassava tops are put in plastic box in a refrigerator (30oC ± 1);  

 (2) CMB rearing on cassava leaves grown in pots at room conditions (30oC ± 1);  

 (3) CMB rearing on cassava tops put in plastic box in room conditions (30oC ± 1).  

Mean ± SE. Mean with the same letters within the same line are not 

significantly different by Turkey’s LSD test after one way ANOVA, P<0.05. 
 

3.2.2. Development time and fertility of CMB at different  temperatures  

3.2.2.1. The development time of CMB at different temperatures 
Table 3.5. The development time of CMB at different constant temperatures (Mean±SE) 

Stage  
Temperatures (oC) 

LSD0,05 
15 17,5 20 22,5 25 27,5 30 32,5 35 

Egg 
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 

Larva 

1st 

instar 
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 

2nd 

instar 
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 

3rd 

instar 
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 

Egg-Adult 
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 

Total 

development 
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 

Note: Mean with the same letters within the same line are not significantly different 

by Turkey’s LSD test after one way ANOVA, P<0.05. 

Table 3.5, in the temperature range of 15oC - 32.5oC, when the 

temperature increases the development time of CMB is shorter. In 

particular, the time from egg to adult at 32.5oC is the shortest (16.27 

days) and the longest at 15oC (58.30 days). When the temperature 

increases at 35oC, the total development becomes longer. 
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3.2.2.2. The relationship between temperature and growth rate at 

the development stages of CMB 
Table 3.6. The relationship between temperature and growth rate at the development stages of 

CMB 

Stage 
a±SE b±SE y = ax + b 

ANOVA 
R2 To 

(oC) 
DD 

F Df P 

Egg 
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 

Larva 

1st 

instar 
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 

2nd 

instar 
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 

3rd 

instar 
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 

Egg-Adult 
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 

Total 

development 
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 

Note: To: the lower development threshold; DD: the thermal constant; R2: the regression constant 

3.2.2.3. Survival rate of CMB at different constant temperatures 

Table 3.7 shows that the survival rate of larva depends on 

temperature. In the temperature range of 25 - 30oC, the stages of 

growth of larva have a higher survival rate than the remaining constant 

temperature. The survival rate of larva at lower or higher temperatures 

decreases. 
Table 3.7. Survival rate (%) of CMB at different constant temperatures  

Stage 
Temperature (oC) 

15 17,5 20 22,5 25 27,5 30 32,5 35 

Larva 

1st  

instar 
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) 

2nd 

instar 
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) 

3rd 

instar 
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 

Note: Values in parentheses are the number of living mealybug in the corresponding 

stage; N: is number of tested individuals. 

3.2.2.3. The fertility of CMB at different constant temperatures  

Table 3.8 shows the time of pre-oviposition and longevity of the 

female dependent on temperature. In particular, the pre-oviposition and 

longevity of the female at 20°C is the longest and longer than the 

remaining temperatures. 
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Table 3.8. Mean longevity (day), fecundity (eggs/adult), oviposition rate (viable 

eggs/day) and pre- and post- oviposition periods (day) of Phenacoccus manihoti at 

different constant temperatures (Mean ± SE) 

Parametter 
Temperature (oC) 

LSD0,05 
20 22,5 25 27,5 30 32,5 35 

Longevity 
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 

Pre-oviposition 
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 

Fecundity 
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 

Oviposition rate 
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 

Post-oviposition 0 0 0 0 0 0 0 - 

Note: Mean with the same letters within the same line are not significantly different 

by Turkey’s LSD test after one way ANOVA, P<0.05. 

The fecundity of female adult is highest at 30oC and lowest at 

35oC. The oviposition rate is highest at 30oC; this ratio decreases as 

the temperature decreases; or the higher the temperature, the lower 

the fertility rate. 

3.2.2.4. The rhythm of laying eggs of adult at different temperatures 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

E
g

g
s/

fe
m

al
e/

d
ay

Day after emergence 

 20
o
C

 22,5
o
C

 25
o
C

 27,5
o
C

 30
o
C

 32,5
o
C

 35
o
C

 
Figure 3.6. The rhythm of laying eggs of adult at different temperatures 
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 Figure 3.6 shows that, at different temperatures, the number of 

eggs laid over each day of the adult mealybug varies. The adult 

mealybug began to lay eggs 4.1 days after emergence at 30°C and 3.1 

days after emergence at 32.5°C, earlier than at low temperatures. The  

highest  number of eggs laid  was on the  5th and  6th  day after 

emergence at 25-30°C and on  the  9th and 10th day after the 

emergence at 20-22.5°C. 
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Figure 3.6. The survival rate of adult cassava pink mealybug at different temperatures 

3.2.2.6. The intrinsic rate of natural increase of CMB population 

The intrinsic rate of natural increase of CMB population at 30oC 

is the highest (1,115/bug/day); descending at a temperature of 27.5; 25; 

22.5; 32.5, 35oC and lowest at 20oC (0.419/bug/day). 
Bảng 3.11. The intrinsic rate of natural increase of CMB population 

Temperature (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 

Note:  Ro: The  net  reproduction  rate; T: The  mean  length  of  a  generation;  

rm: The infinitesimal  rate of increase 
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3.2.3. Biological characteristics of CMB on different cassava varieties 

3.2.3.1. The developmental times and survival rate 

The development time of mealybug in stage of egg, in stage of 

nymph, from eggs to adult is the longest when breeding on KM981 

cassava; shortest in cassava KM94; average when breeding on the 

remaining cassava varieties (Table 3.12). 
Table 3.12. The development time of CMB on different cassava varieties (Mean±SE) 

Stages 
Cassava varieties 

LSD0,05 
KM981 HL23 KM419 KM94 KM444 

Egg 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 

L
ar

v
a 

1st  

instar 
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 

2nd 

instar 
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 

3rd 

instar 
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 

Total larva  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 

Egg-Adult 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 

Note: Mean with the same letters within the same line are not significantly different 

by Turkey’s LSD test after one way ANOVA, P<0.05. 

The survival rate of CMB over the stages depends on the feed is 

cassava varieties (Table 3.13). The survival rate of KM981 cassava is the 

lowest and lower than the remaining cassava varieties. This suggests that 

cassava variety KM981 is not a suitable food for the growth and 

development of mealybug. In contrast, on the cassava variety KM444, 

mealybug have a higher survival rate, proving to be a suitable food for 

mealybug to live. 
Table 3.13. Survival rate (%) of CMB on different cassava varieties 

Stage 
Cassava varieties 

KM981 HL23 KM419 KM94 KM444 

Larva 

1st instar 76,67 (23) 80,00 (24) 76,67 (23) 80,00 (24) 90,00 (27) 

2nd instar 63,33 (19) 66,67 (20) 66,67 (20) 73,33 (22) 80,00 (24) 

3rd instar 53,33 (16) 60,00 (18) 60,00 (18) 66,67 (20) 70,00 (21) 

N 30 30 30 30 30 

Note: Values in parentheses are the number of living mealybug in the corresponding 

stage; N: is number of tested individuals. 

3.2.3.2. Effect of cassava varieties on fertility of CMB 

According to Table 3.14, the longevity and pre-oviposition 

periods of the adult is the longest in the cassava variety KM444; shorter 

in the varieties KM981; KM419; KM94 and HL23. Oviposition time of 
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adult on cassava varieties KM981; HL23; KM419; KM94 and KM444 

are 6.47; 6.7; 6.83; 7.27 and 7.07 days. 
 

Table 3.14. Mean longevity (day), fecundity (eggs/adult), oviposition rate (viable 

eggs/day) and pre- and post- oviposition periods (day) of Phenacoccus manihoti on 

different cassava varieties (Mean ± SE) 

Parametter 
Cassava varieties LSD0,05 

KM981 HL23 KM419 KM94 KM444  

Longevity 
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 

Pre-oviposition 
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 

Oviposition time 
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 

Fecundity 
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 

Oviposition rate 
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 

Post-oviposition 0 0 0 0 0 - 

Note: Mean with the same letters within the same line are not significantly different 

by Turkey’s LSD test after one way ANOVA, P<0.05. 

The fecundity and the oviposition rate of adult is highest on 

cassava variety KM444; decreasing in cassava KM94; KM419; HL23; 

and the lowest in KM981 cassava. This result indicated the variety 

KM891 was not a suitable food of the cassava pink mealybug. 

3.2.3.3. Selection of food for CMB in the laboratory 
Table 3.15. Density (bug/cassava tops) of CMB on different cassava varieties 

Time after drop bug 

(days) 
Cassava varieties 

Total 
KM94 KM444 KM419 HL23 KM981 

1 
Density 33,60 29,60 21,00 18,00 22,20 124,40 

% 27,01 23,79 16,88 14,47 17,85 100 

2 
Density 42,40 34,00 33,00 33,80 26,40 169,60 

% 25,00 20,05 19,46 19,93 15,57 100 

3 
Density 33,40 28,20 28,40 31,20 27,80 149,00 

% 22,42 18,93 19,06 20,94 18,66 100 

4 
Density 73,60 71,40 65,40 50,40 43,00 303,80 

% 24,23 23,50 21,53 16,59 14,15 100 

5 
Density 86,60 96,20 73,20 51,80 48,00 355,80 

% 24,34 27,04 20,57 14,56 13,49 100 

6 
Density 101,10 109,80 94,50 61,40 55,80 422,60 

% 23,92 25,98 22,36 14,53 13,20 100 

7 
Density 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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Table 3.15 shows that the average density of CMB on different 

cassava varieties is different. From 5th day to 7th day, the density of 

CMB on cassava varieties has changed and fluctuated in a certain 

direction. In particular, the highest density in cassava KM444, 

followed by cassava varieties KM94; KM419; HL23 and the lowest 

in KM981 variety. Research results show that all five cassava 

varieties were food for mealybug, in which cassava variety KM444 

was the preferred food and KM891 was not a suitable food of the 

cassava pink mealybug. 

3.2.3.4. The density and damage rate of CMB on different cassava 

varieties in the greenhouse  
Table 3.16. Density (bug/cassava plant) of CMB on different cassava varieties (Mean ± SE) 

Time after 

drop bug 

(days) 

Cassava varieties  

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 

5 198,6ab±58,38 121,78 a±44,20 134,00 a±35,29 140,3 a±23,97 148,1 a±27,52 

6 1355,9ab±147,15 1017,6a±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 

Note: Mean with the same letters within the same line are not significantly different 

by Turkey’s LSD test after one way ANOVA, P<0.05. 

Table 3.17. Damage rate (%) of CMB on different cassava varieties (Mean ± SE) 

Time after 

drop bug 

(days) 

Cassava varieties 

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 49,70ab±2,28 82,10 b ±4,06 6,90 a ±6,94 36,70 ab ±15,08 

Note: Mean with the same letters within the same line are not significantly different 

by Turkey’s LSD test after one way ANOVA, P<0.05. 
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According to Table 3.16 and 3.17, the density, damage rate and 

damage index of Phenacoccus manihoti are the highest in KM444 

variety, the lowest in KM981 variety. KM981 is a variety that is 

resistant to cassava mealybug damage, while KM444 is variety 

heavily infected. 

3.3. The biologycal control ability of parasitic wasp Anagyrus 

lopezi for Phenacoccus manihoti in the laboratory 

3.3.1. The ability to select host stage and development time of 

parasitic wasp A. lopezi: 
Table 3.19. Parasitism percentages, emergence percentages, female wasp emerged 

percentages on stages of CMB at different constant temperature (Mean ± SE) 

Temperatures 

(oC) 
Stages  

Parasitism 

percentages (%) 

Emergence 

percentages (%) 

Female wasp emerged 

percentages (%) 

20 

Larva 1st instar 0,00 c 0,00 b 0,00 b 

Larva 2nd instar 26,14 b ± 4,79 0,00 b 0,00 b 

Larva 3rd instar 35,43 ab ± 3,57 35,32 a ± 4,70 35,10 a ± 2,51 

Adult 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 

Larva 1st instar 0,00 c 0,00 b 0,00 b 

Larva 2nd instar 33,14 b ± 5,25 0,00 b 0,00 b 

Larva 3rd instar 49,13 a ± 4,81 39,61 a ± 4,55 35,39 a ± 3,80 

Adult 50,99 a ± 1,60 45,23 a ± 4,13 35,93 a ± 3,35 

LSD0,05 10,63 9,79 7,24 

25 

Larva 1st instar 0,0c  0,0c  0,0b  

Larva 2nd instar 39,94 b ± 9,33 0,0c  0,0b  

Larva 3rd instar 54,67 ab ± 2,66 40,19 b ± 4,50 38,11 a ± 3,89 

Adult 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 

Larva 1st instar 0,0 c  0,0 b  0,0 b  

Larva 2nd instar 39,21 b ± 3,75 0,0 b  0,0 b  

Larva 3rd instar 60,33 a ± 2,44 53,84 a ± 4,04 46,98 a ± 2,93 

Adult 61,67 a ± 2,17 57,41 a ± 2,93 43,54 a ± 1,53 

LSD0,05 7,46 7,49 4,95 

30 

Larva 1st instar 0,0 c  0,0 b  0,0 b  

Larva 2nd instar 44,00 b ± 3,8 0,0 b  0,0 b  

Larva 3rd instar 57,67 a ± 0,85 53,63 a ± 4,67 43,63 a ± 2,70  

Adult 61,00 a ± 3,79 56,30 a ± 5,72 41,44 a ± 1,20 

LSD0,05 8,24 11,10 4,49 

Note: Mean with the same letters within the same column are not significantly 

different by Turkey’s LSD test after one way ANOVA, P<0.05. 

According to Table 3.19, at the temperature conditions of 20 - 

30oC, wasp are completely non-parasitic with larva 1st instar but only 
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parasitic on 2nd, 3th instar larva and adult. Fecundity, parasitism, 

emergence and females emergence percentages of wasp on third instar 

nymph and adult were highter than that of the remaining stages. 

3.3.2. Thời gian phát dục của ong Anagyrus lopezi:  

3.3.2. The development time of parasitic wasp Anagyrus lopezi: 

Table 3.20 shows that development time of wasp from egg to 

emergecen in different temperature conditions is different. As the 

temperature increases, the wasp's development time decreases. At a 

temperature of 30oC the wasp's development time is the shortest 

(14.83 days) and shorter than the remaining temperatures. 
Table 3.20. Development time (day) of parasitic wasp at different constant temperature  

Parametter 
Temperatures (oC) 

LSD0,05 
20 22,5 25 27,5 30 

Lay egg - 

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 -  

emerged 

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 

Lay egg -  

emerged 

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 

Note: Mean ± SE. Mean with the same letters within the same line are not 

significantly different by Turkey’s LSD test after one way ANOVA, P<0.05. 

3.3.3. The longevity and fecundity of parasitic wasp Anagyrus 

lopezi at different constant temperature 
Table 3.21. The longevity and fecundity of parasitic wasp at different constant temperature  

Parametter 
Temperature (oC) 

LSD0,05 
25 27,5 30 

Longevity (days) 
Female 12,0a ± 0,32 11,0ab ± 0,55 9,6 b ± 0,51 1,45 

Male 9,4 a ± 0,51 9,2 a ± 0,37 8,4 a ± 0,24 1,21 

Pre-oviposition (days) 1,4 a ± 0,24 1,0 a ± 0,00 1,6 a ± 0,40 0,83 

Oviposition time (days) 10,2 a ± 0,20 9,8 a ± 0,37 7,8 b ± 0,37 1,01 

Total number of emerged wasp/female 

(wasp) 
18,8 b ± 2,89 36,8 a ± 1,20 24,6 b ± 2,36 6,97 

Number of emerged wasp/day/female 

(wasp) 
1,5 b ± 0,23 2,9 a ± 0,10 2,1 b ± 0,20 0,56 

Number of emerged female 

wasp/day/female (wasp) 
0,8 b ± 0,12 2,0 a ± 0,07 1,0 b ± 0,06 0,27 

Number of emerged male 

wasp/day/female (wasp) 
0,7 a ± 0,11 0,9 a ± 0,06 1,0 a ± 0,15 0,35 

Note: Mean ± SE. Mean with the same letters within the same line are not 

significantly different by Turkey’s LSD test after one way ANOVA, P<0.05. 
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Table 3.21 shows that, at different temperature conditions, the 

logevity and the fecundity of female wasp are different. The logevity 

of 12.0 days at 25oC and 11.0 days at 27.5oC was longer than it at 

30oC (9.6 days). Fecundity (total number of emerged wasps), the 

number of emerged wasp/day/female and the number of emerged female 

wasp/day/female were highest at 27.5oC. Results indicated 

temperatures did not influence on the logevity and the fecundity of 

male wasp. 
Table 3.22. Parasitism, emergence, female wasp emerged percentages at different 

constant temperature (Mean ± SE) 

Parametter 
Temperature (oC) LSD0,05 

 25 27,5 30 

Parasitism percentages (%) 61,3 b ± 3,45 74,6 a ± 2,41 63,3 b ± 3,92 10,23 

Emergence percentages (%) 42,5 b ± 5,91 71,5 a ± 3,96 55,1 b ± 4,44 14,92 

Female wasp emerged 
percentages (%) 

51,1 b ± 0,68 65,8 a ± 1,43 51,4 b ± 3,49 6,82 

Table 3.22 shows that, temperature affects the parasitic ability of 

wasp. Parasitism, emergence and females emergence percentages 

were high at 27.5oC with 74.6%, 71.5% and 65.8%. As results, 

27.5oC was the most suitable temperature for rearing A. lopezi.  

The number of mummy is highest after the wasp emerged 

depends on temperatures (Figure 3.15). At 27.5oC, the number of 

mummy was highest on the 2nd day, while at 25°C and 30°C, the 

number of mummy was highest on the 3rd day after the emergence. 

 
Figure 3.15. The number of mummy according time at different temperature 

conditions 
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Figure 3.16. Fertility (number of wasp/female) and survival rate (%) according time 

at different temperature conditions 

Through the research results the characteristics of wasp at 3 

temperature levels of 25oC, 27.5oC and 30oC showed that, 

although the longvity and oviposition of wasp at the temperature 

of 27.5oC is not the most but the parasitism, emergence and females 

emergence percentages of wasp was highest compared to the 

remaining two temperature levels. Therefore, during the process 

of wasp keeping, it is necessary to adjust the temperature to suit 

their fertility. 

3.3.4. The intrinsic rate of natural increase of wasp Anagyrus 

lopezi population 

According to Table 3.25, the fertility rate of wasp at 27.5oC is 

the highest. The  mean  length  of  a  generation of wasp at 25oC is the 

longest. The infinitesimal  rate of increase (rm) at all three temperature 

levels is different, of which 27.5oC is the highest and the lowest is at 

25oC. 
Bảng 3.25. The intrinsic rate of natural increase of wasp Anagyrus lopezi population 

Temperature 

(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 

Note:  Ro: The  net  reproduction  rate; T: The  mean  length  of  a  generation;  

rm: The infinitesimal  rate of increase 
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Table 3.26 shows that, the parasitism percentages, female wasp 

emerged percentages wasp at the density of 10 mealybugs host is higher 

than that of the 50 mealybugs host density; while, the emergence 

percentages at the two densities is similar. 
Table 3.26. The parasitism percentages, female wasp emerged percentages wasp at the 

densitys (Mean ± SE) 

Parametter 
Density of parasites/hosts 

1 pair of wasp/10 bugs 1 pair of wasp/50 bugs 

Parasitism percentages (%) 74,60 a ± 2,41 28,88 b ± 0,45 

Emergence percentages (%) 71,50 a ± 3,96 73,94 a ± 1,23 

Female wasp emerged 
percentages (%) 

65,80 a ± 1,43 41,24 b ± 0,41 

Note: Mean with the same letters within the same line are not significantly different 

by Turkey’s LSD test after one way ANOVA, P<0.05. 

Table 3.27. The number and CMB percent die by wasp parasites Anagyrus lopezi in 

the laboratory 

Days after 

emergence 

Parametter 

N 
Number CMB 

die by wasp 

parasites 

CMB percent die 

by wasp parasites 

(%) 

Number of 

emerged wasp 

(wasp) 

Emergence 

percentages 

(%) 

1 16,70  33,40  13,1  78,44 50 

2 18,30  36,60  14,6  79,78 50 

3 16,80  33,60  13,00  77,38 50 

4 15,00  30,00  10,90  72,67 50 

5 14,50  29,00  10,10  69,66 50 

6 11,40  22,80  7,30  64,04 50 

7 9,86  19,71  5,29  53,65 50 

8 6,50  13,00  3,50  53,85 50 

Tổng 109,06  77,79   

Note: N: Total number of CMB experiment. 

According to Table 3.27, the number and rate of dead mealybug 

over different days is different. In particular, the second day wasp has 

the ability to destroy the most powerful mealybugs. This is the 

scientific basis to build the process of breeding and releasing 

parasitic wasp A. lopezi to control and destroy mealybugs in the field. 
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CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

1. Conclusions 

1.1. Composition of cassava Arthropods in Quang Tri: 

There are 7 species of cassava Arthropods identified in Quang Tri. 

In particular, the species P. manihoti is most encountered with a 

frequency of over 75%. 

1.2. Biological characteristics of cassava pink mealybug 

(Phenacoccus manihoti): 

The size and weight of the pink mealybugs when grown on 

cassava grown in pots is greater when grown on cassava tops in 

plastic box. 

In the temperature range of 15 - 32.5oC, at higher temperatures, 

the mealybugs needed a shorter time to development. The time from 

egg to adult at 32.5oC is the shortest (16.27 days). The lower 

development threshold for the whole life cycle of Phenacoccus 

manihoti is 8,18oC and the  thermal constant is 562.9oC. The survival 

rate of larva is highest at 30oC, higher than other temperatures. 

The time of pre-oviposition and fecundity of the female dependent 

on temperature. The adult could lay egg at temperature range of 20 - 

35oC. The fecundity and oviposition rate and the intrinsic rate of 

natural increase of Phenacoccus manihoti population in the 

temperature range of 25-30oC is higher than other temperature ranges. 

The adult began to lay eggs at 4.1 days after emergence at 30oC and 

3.1 days after emergence 32.5oC, earlier than at low temperatures. 

The number of eggs laying was highest on 5 - 6 days after emergence 

at 25 - 30oC and on 9 -10 days after emergence at 20 - 22.5oC. 

The developmental time, the survival rate of numph, the 

longevity and fecundity of the adult were dependent on the cassava 

varieties tested (KM94, KM981, KM419, KM444 và HL23). The 

development time from egg to adult of the cassava pink mealybug 

was longer, the survival rate of numph was lower and the longevity 

was shorter when reared on KM981. The fecunvity of the adults on 

KM981 was lower than that on KM444, KM94, KM419 and HL23. 

This result indicated the variety KM891 was not a suitable food of 
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the cassava pink mealybug. 

1.3. The control ability of parasitic wasp Anagyrus lopezi for 

Phenacoccus manihoti :  

Third instar nymph and adult of the mealybug were the most 

preferance as a host of the wasp. Fecundity, parasitism, emergence 

and females emergence percentages were highest at 27.5oC. As 

results, 27.5oC was the most suitable temperature for rearing A. 

lopezi.  

Parasitic wasp Anagyrus lopezi is capable of killing cassava pink 

mealybug the highest on the second day after emerged. 

2. Recommendations: 

Research to complete the process of breeding parasitic wasp 

Anagyrus lopezi to prevent cassava pink mealybug (Phenacoccus 

manihoti). 

Research on the ability to control cassava pink mealybug 

(Phenacoccus manihoti) of parasitic wasp Anagyrus lopezi in the 

field.  



 

 

25 

 

LIST OF PUBLISHED SCIENTIFIC WORKS 

 

1. Hoang Huu Tinh, Tran Dang Hoa, Ngo Dac Chung, Nguyen Thi 

Giang, Hoang Trong Nghia (2017).  Effects of temperatures on 

biological characteristics of the wasp Anagyrus lopezi De Santis 

(Hymenoptera: Encyrtidae), a parasitoid of the cassava pink 

mealybug, Journal Agriculture and Rural Development, 3, pp. 57 - 61. 

2. Hoang Huu Tinh, Tran Đang Hoa, Le Khac Phuc, Ngo Đac 

Chung, (2017). Population development of the pink mealybug 

Phenacoccus manihoti Matile-Ferrero (Homoptera: Pseudococcidae) 

on cassava varieties, Proceedings of the 9th Vietnam National 

Conference on Entomology, Ha Noi, pp. 715 - 722.  

3. Hoang Huu Tinh, Tran Đang Hoa, Ngo Đac Chung (2018). 

Effects of temperature on biological characteristics of the cassava 

pink mealybug, Phenacoccus manihoti Matile-Ferrero. Hue 

University Journal of science: Agriculture and Rural Development, 

Volume 127, Number 3B, 2018, pp. 59–69.  

4. Hoang Huu Tinh, Tran Dang Hoa, Ngo Dac Chung, Nguyen Thi 

Giang  (2018). Biologycal Characteristics of The Cassava Pink 

Mealy Bug (Phenacoccus manihoti Matile-Ferrero) (Homoptera: 

Pseudococcidae) on Different Cassava Varieties. Journal of Plant 

Protection, Number 6 (281)/2018, pp. 25-30. 

http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/congtrinhkhoahoc/chitiet/23209
http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/congtrinhkhoahoc/chitiet/23209
http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/congtrinhkhoahoc/chitiet/23209
http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/congtrinhkhoahoc/chitiet/23209
http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/congtrinhkhoahoc/chitiet/23378
http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/congtrinhkhoahoc/chitiet/23378
http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/congtrinhkhoahoc/chitiet/23378

