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Khảo Sát Bệnh Hại Trên Đồng Ruộng.  
 
Giới thiệu 
Việc khảo sát bệnh hai cho vụ mùa là một phần rất quan trọng trong Quản Lý Dịch 
Hại Tổng Hợp” (IPM). Phương pháp IPM là dựa vào thông tin đồng ruộng cụ thể và 
nâng cao khả năng quyết định trong việc sử dụng tối thiểu thuốc BVTV nhằm bảo 
vệ vụ mùa và chất lượng sản phẩm.  
Việc khảo sát bệnh hại cung cấp thông tin cụ thể về tình trạng sâu bệnh trong một 
vụ mùa. Đây là những thông tin thiết yếu để đưa ra giải pháp quản ý dịch hại tôt 
nhất   
Để có giải pháp quản lý sâu bệnh tốt nhất, việc phát hiện sâu bệnh đúng lúc và chính 
xác rât quan trọng.  
 

 Đúng lúc: việc khảo sát sâu bệnh nên được thực hiện hàng tuần với hầu hết 
các loại cây. Tuy nhiên, việc này nên làm nhiều hơn trong điều kiện thuận 
lợi cho sâu bệnh phát triển.  

 

 Chính xác: Chủng loại và mức độ sâu bệnh trên đồng ruộng cần được xác 
định chính xác để có thể lựa chọn pháp kiểm soát tốt nhất.  

 

Khi thực hiện khảo sát sâu bệnh tốt, chúng ta có thể giảm lượng thuốc BVTV sử 
dụng trong khi vẫn tăng năng suất và chất lượng sản phẩm.  
 
Mức tác động kinh tế và ngưỡng kinh tế 
Việc sử dụng thuốc BVTV ngay khi nhìn thấy sự hiện diện của sâu bệnh ở mức độ 
thấp là không cần thiết. Có một số nguyên tắc có thể áp dụng để đưa ra các biện 
pháp kiểm soát sâu bệnh tốt nhất. Một trong số đó là chỉ sử dụng thuốc BVTV khi 
mật độ sâu bệnh vượt qua ngưỡng kinh tế.  
Mức tác động kinh tế (EIL) là mức độ sâu hại mà tại đó, chi phí thiệt hại do sâu 
bệnh đó cao hơn chi phí phòng trừ chúng. Ngưỡng kinh tế (ET) là mức độ một loại 
sâu bệnh, nếu không kiểm soát nó, sâu bệnh sẽ vượt qua mức tác động kinh tế (EIL). 
Vì vậy ngưỡng kinh tế luôn thấp hơn mức tác động kinh tế. 
 Ví dụ: Sâu vẽ bùa (dòi đục lá) trên cà chua: Sâu vẽ bùa tạo ra những vết 
bệnh ngoằn nghoèo trên lá cà chua. Ở mật độ cao, chúng làm cây cà chua yếu đi và 
giảm năng suất cà chua.  
 Với một lượng rất nhỏ sâu vẽ bùa trong ruộng, nông dân không cần phun 
thuốc vì sâu vẽ bùa có thể không làm ảnh hưởng tới năng suất. 
 Ngưỡng kinh tế: khi mật độ sâu vẽ bùa cao hơn, nếu không kiểm soát, mật 
độ sẽ vượt qua ngưỡng tác động kinh tế 
Ngưỡng tác động kinh tế: Mật độ sâu vẽ bùa cao và làm giảm năng suất cây trồng. 
Năng suất mất đi do sâu vẽ bùa cao hơn chi phí phun thuốc. 

 
Hình 1. Ví dụ về ngưỡng kinh tế và mức độ tác động kinh tế để quyết định khi nào 
thực hiện kiểm soát sâu bệnh hại. 
Nguồn: Ed Zaborski, University of Illinois. 
 
Giới thiệu các qui trình lấy mẫu 
Một vài bước chuẩn bị cơ bản trước khi thực hiện khảo sát bệnh hại sẽ giúp chúng ta 
làm việc hiệu quả hơn và thu thập thông tin về sâu bệnh đầy đủ hơn 
Tùy theo đặc tính của từng sâu bệnh, sự phát triển của cây trồng và điều kiện thời 
tiết để xác định khảo sát đồng ruộng vào lúc nào và như thế nào. Nếu mối nguy từ 
một loại sâu hay bệnh hại cao thì nên thường xuyên khảo sát đồng ruộng.  
Nên mang theo một kính lúp nhỏ để quan sát kỹ hơn đặc biệt là đối với côn trùng có 
kích thước nhỏ để xác định chính xác hơn. Nên mang theo một số túi nhựa để đựng 
những cây bị bệnh mang ra khỏi đồng ruộng để phân tích kỹ hơn. Bên cạnh đó, một 
con dao nhỏ là dụng cụ rất tiên lợi để cắt trái hoặc thân cây để phân tích mức độ 
bệnh hại bên trong. Và một quyển sách sách có hình những sâu bệnh hại chính để 
đối chiếu và tự xác định được các loại dâu bệnh hại. Internet cũng là một phương 
tiện rất hữu hiệu với nhiều thông tin bổ ích để có thể tìm hiểu về sâu bệnh hại. 
Khi khảo sát đồng ruộng, điều quan trọng là nên đi theo một  tuyến đường được xác 
định trước để đảm bảo tất cả các khu vực đều được khảo sát.  
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Hình 2. Những đường đi phổ biến khi khảo sát bệnh hại, đi theo hình zigzag hoặc đi 
theo hình chữ M xuyên suốt đồng ruộng. 
 
 
Bẫy 
Các loại bẫy là công cụ rất tốt để nhận biết chính xác hơn và hiệu quả hơn sự có mặt 
và mật độ của một số côn trùng . Những loại bẫy thường dùng: 
 

 Bẫy dính côn trùng: là những bảng vàng hoặc xanh được phủ keo dính. 
Côn trùng sẽ bị dính vào bẫy khi tiếp xúc, và ta có thể đếm và xác định loại 
côn trùng. Bẫy màu xanh dùng để theo dõi bọ trĩ, bẫy màu vàng để theo dõi 
bọ phấn và rầy mềm. 

 Bẫy pheromone: Các bẫy này dùng pheromone để dẫn dụ côn trùng vào 
bẫy. Trong bẫy thường có keo hoặc thuốc sâu để diệt côn trùng khi rơi vào 
bẫy. Bẫy pheromone thường dùng đối với một loại côn trùng riêng biệt.  

 Bẫy đèn: Bẫy đèn hấp dẫn các loại côn trùng hoạt động về đêm. Loại bẫy 
này cần điện để hoạt động, nên thường không thuận tiện cho các khu vực 
vùng sâu,vùng xa hay trên đồng ruộng.  

Khi sử dụng bẫy côn trùng, số lượng và phân bố bẫy phù hợp là yếu tố rất quan 
trọng. Số lượng bẫy trên 1 ruộng phụ thuộc vào loại bẫy và loại côn trùng. Vị trí đặt 
bẫy trong ruộng cũng rất quan trọng phụ thuộc vào loại bẫy và loại côn trùng. 
Thông thường, hướng dẫn sự dụng có trên bao bì của bẫy. Theo kinh nghiệm nông 
dân có thể điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện đồng ruộng của mình.  
 

 

   
Bẫy dính màu vàng Bẫy dính màu xanh Bẫy pheromone 

Hình 3. Ví dụ bẫy dính và bẫy pheromone  
 
Phương pháp phòng trừ sâu hại 
Với thông tin chi tiết về chủng loại và mật độ sâu bệnh từ quá trình khảo sát, nhiều 
giải pháp có thể sử dụng tùy vào mật độ sâu bệnh hại. Khi mật độ sâu bệnh hai còn 
thấp, thay vì phun thuốc để tiêu diệt tất cả các loại côn trùng (bao gồm thiên địch), 
hộ nông dân trước tiên có thể sử dụng biện pháp kiểm soát ở mức độ nhẹ hoặc dùng 
thuốc BVTV chọn lọc (phổ hẹp)  
Các loại thuốc BVTV nhẹ hơn hoặc mang tính chọn lọc thường có ngày cách ly 
ngắn hơn, dễ dàng tuân theo các chương trình GAP và đảm bảo an toàn thực phẩm.  
Khi sâu bệnh được phát hiện từ giai đoạn sớm, mật độ sâu bệnh cũng ít hơn việc 
phòng trừ sâu hai sẽ dễ dàng hơn. Việc xác định sớm sâu bệnh hại trên vườn giúp ta 
có thể lựa chon biện pháp kiểm soát chỉ tại khu vực bị ảnh hưởng thay vì xử lý cả 
đồng ruộng. Điều này sẽ giúp ta tiết kiệm được thời gian v à lượng thuốc BVTV 
trong khi vẫn kiểm soát được sâu bệnh hại.  
 


