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4. KẾT LUẬN 

Tại một số xã thuộc tp. Cao Lãnh (Đồng Tháp) 
trưởng thành Bọ cắt lá xoài D. marginatus vào bẫy 
màn treo đặt trong vườn trồng xoài từ tháng 1 đến 
tháng 12. Thời gian trưởng thành Bọ cắt lá xoài vào 
bẫy màn treo nhiều trùng với thời gian cây xoài có 
lá non và có lượng mưa nhiều trong năm.  

Trong vườn trồng giống xoài Đài Loan đã ghi 
nhận số lượng trưởng thành Bọ cắt lá xoài vào 
bẫy màn treo đạt cao nhất vào tháng 4, tháng 8 
và tháng 12. Trong vườn trồng giống xoài xoài 
Cát Chu, số lượng trưởng thành Bọ cắt lá xoài 
vào bẫy màn treo đạt cao vào hai thời điểm 
tháng 5 và tháng 10.  
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Abstract 

The present study aimed to identify the population dynamic of the whitefly (B. tabaci) that is the insect vector 

of cassava mosaic virus disease (CMD), and the efficacy of some bio-pesticides and chemical-pesticides against 

the B. tabaci. All experiments were carried out in the 

field conditions in Tay Ninh province. Surveys were 

carried out every 7 days and calculate the density of 

whitefly (individual/plant). Experiment of efficacy of 
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pesticides were performed  with 4 bio-products and 5 chemical pesticides; each treatment was replicated 3 times 

(50 m2/replication). The results indicated that whiteflies damage cassava plants from planting to harvesting. 

The whitefly density reached a peak during 80-95 days after planting (end of January and early February), 

decreasing gradually to the end of season. The whitefly density at the stage of cassava stalk development (45-90 

days after growing) was the highest on KM419 variety in the winter-spring season. In the summer-autumn crop, 

the density was lower than that in the winter-spring season. Two bio-products (TP-Express 16.000 IU and 

Biobauve 5DP) and three chemical pesticides (Ascend 20SP, Movento 150OD and Chess 50WG) showed high 

efficacy on whitefly elimination more than 84%. 

Keywords: Bemisia tabaci, casava, efficacy, population dynamic  

 
1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cây sắn (Manihot esculenta Crantz) là 

nguồn nguyên liệu quan trọng sử dụng trong 

sản xuất tinh bột, thức ăn gia súc, bột ngọt và 

Ethanol. Trên thế giới đã phát hiện gần 50 loại 

bệnh trên cây sắn gây ảnh hưởng lớn đến 

năng suất và chất lượng sản phẩm sắn; trong 

đó, bệnh khảm lá sắn (Cassava mosaic virus 

disease-CMD) là bệnh hại nguy hiểm. Nếu 

nhiễm bệnh vào giai đoạn đầu có thể làm giảm 

đến năng suất đến 90%, thậm chí không cho 

thu hoạch. CMD lần đầu tiên được ghi nhận tại 

Tanzania và sau đó được ghi nhận tại Ấn Độ, 

Sri Lanka, các đảo thuộc Ấn Độ Dương và hầu 

hết các nước Châu Phi bao gồm Benin, 

Cameroon, Chad, Ghana, Malawi, Nigeria, 
Tanzania, Uganda and Zambia (Harrison et al., 

1987). Tính đến thời điểm hiện nay, có 11 loài 

begomovirus gây bệnh khảm lá sắn (cassava 

mosaic begomoviruses-CMBs) đã được công 

bố trên thế giới. Tại Châu Á, có 2 loài CMBs 

bao gồm: Indian cassava mosaic virus (ICMV) 

và Sri Lankan cassava mosaic virus (SLCMV). 

CMD xuất hiện tại Campuchia năm 2015 

(Wang et al., 2016), và đến tháng 6/2017, bệnh 

lần đầu tiên được phát hiện tại tỉnh Tây Ninh 
(Uke et al., 2018). CMD được lan truyền qua 

hom giống và loài bọ phấn trắng Bemisia 

tabaci; một số đặc điểm sinh học của loài bọ 

phấn này cũng đã được xác định (Trịnh Xuân 

Hoạt et al., 2020, 2021). 

Đối với CMBs gây bệnh, việc sử dụng hom 
giống bị nhiễm bệnh để trồng mới là phương 
thức lan truyền bệnh chủ yếu (Legg et al., 2014; 
Minato et al., 2019). Nghiên cứu mới đây tại 
Trung Quốc của Chi et al. (2020) đã khẳng định 

chỉ có biotype Asia II 1 của loài B. tabaci có 

nguồn gốc bản địa mới có khả năng truyền 

SLCMV. Khả năng lan truyền CMBs của bọ 
phấn trắng có sự khác nhau giữa các khu vực 
trên thế giới là do sự khác nhau về đặc điểm 
sinh học và khả năng truyền bệnh của bọ phấn 
trắng giữa vùng sinh thái khác nhau là khác 
nhau; mức độ chích nạp vi rút và sự bền vững 
của vi rút trong cơ thể bọ phấn trắng có thể 

khác nhau; sự khác nhau về khả năng truyền 
các loài vi rút khác nhau của các chủng bọ phấn 
bản địa hoặc do sự khác nhau về mật độ quần 
thể bọ phấn trắng trong khu vực xảy ra dịch 
bệnh (Chi et al., 2020).  Tại Châu Phi, nơi loài vi 

rút gây bệnh khảm là sắn và chủng bọ phấn 
trắng khác so với Châu Á, phức hợp loài bọ 
phấn trắng dường như đóng vai trò quan trọng 
trong quá trình hình thành dịch bệnh khảm lá 
sắn (Legg et al., 2014). Tuy nhiên, tại Châu Á, 

bọ phấn trắng lại đóng vai trò thứ cấp trong việc 
hình thành dịch bệnh vi rút khảm khá sắn. Kết 

quả điều tra đồng ruộng tại Ấn Độ và Việt Nam 
cho thấy tỷ lệ cây bị nhiễm bệnh do bọ phấn 
trắng truyền chỉ chiếm 9,0-37,5% và 20,6%, 
tương ứng (Jose et al., 2011; Minato et al., 

2019). Nhiều loại thuốc trừ sâu hóa học đã 
được sử dụng một cách rộng rãi, thường xuyên 
và liên tục để phòng trừ bọ phấn trắng hại cây 
trồng như nhóm cacbarmat, lân hữu cơ, 
pyrethroids, neonicotinoids và pyriproxyphen 
(Houndété et al., 2010; Luo et al., 2010).  

Tính đến thời điểm hiện nay, chưa có 
nghiên cứu nào được tiến hành về đánh giá 

diễn biến mật độ bọ phấn trắng trên cây sắn 
trong điều kiện đồng ruộng cũng như chưa có 
loại thuốc nào được khuyến cáo sử dụng trừ 
bọ phấn trắng trên cây sắn tại Việt Nam. Do 
đó, kết quả nghiên cứu này sẽ bổ sung thêm 
dữ liệu về diễn biến mật độ bọ phấn trắng trên 
cây sắn và hiệu lực của một số loại thuốc bảo 
vệ thực vật.   
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2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1 Xác định diễn biến mật độ của bọ phấn 

trắng trên đồng ruộng  

Mật độ bọ phấn trắng trên các giống sắn 

khác nhau được đánh giá ở 3 giai đoạn sinh 

trưởng chính của sắn: Giai đoạn 1: sắn mọc 

mầm, bén rễ và phát triển rễ (0-45 ngày sau 

trồng), giai đoạn 2: sắn phát triển thân lá (45-

90 ngày sau trồng), giai đoạn 3: sắn phát triển 

củ tiếp theo giai đoạn 2 đến khi thu hoạch). 

Vào thời điểm các giai đoạn sinh trưởng nêu 

trên của sắn, tiến hành quan sát mật độ của bọ 
phấn trắng ở tất cả các cành lá, kể từ ngọn sắn 

trở xuống cho tới các lá già phía gốc. Đếm tất 

cả số ấu trùng từ tuổi 1 đến nhộng giả sống có 

ở trên từng cây. Số liệu quan sát trên mỗi cây 

được ghi chép riêng rẽ. Trên cùng một cây, 

tính từ gốc cho đến ngọn, đếm toàn bộ số ấu 

trùng cũng như nhộng giả sống sót có trên mỗi 

lá, tính từ bên phải sang bên trái, số liệu được 

so sánh thống kê để xác định sự phân bố của 

ấu trùng bọ phấn trắng trên cây (Viện Bảo vệ 

thực vật, 1997). 

Để theo dõi diễn biến mật độ bọ phấn trắng, tiến 
hành điều tra định kỳ 7 ngày 1 lần. Tại điểm 

nghiên cứu, chọn 3 ruộng sắn đại diện cho các 

yếu tố canh tác nơi nghiên cứu. Tại mỗi ruộng 

trồng sắn đã chọn, tiến hành quan sát mật độ bọ 

phấn trắng ở 9 điểm trên hai đường chéo góc, 3 

cây/điểm. Đếm tất cả số ấu trùng từ tuổi 1 đến 

nhộng giả sống có ở trên từng cây. Số lượng 

trưởng thành bọ phấn trắng được đếm trực tiếp 

trong các điểm điều tra. Sau khi đếm trưởng 

thành, tiến hành thu các lá sắn mang về phòng 

thí nghiệm để đếm số lượng ấu trùng bọ phấn 

dưới kính lúp soi nổi. Chỉ tiêu theo dõi là mật độ 
bọ phấn trắng (con/cây). Trong quá trình điều tra 

diễn biến mật độ bọ phấn trắng tiến hành đồng 

thời việc thu thập các dẫn liệu về thiên địch, yếu 

tố thời tiết khí hậu, yếu tố giống sắn (Viện Bảo vệ 

thực vật, 1997). 

2.2 Hiệu lực của một số loại thuốc bảo vệ 

thực vật với loài bọ phấn trắng B. tabaci 

2.2.1. Hiệu lực của một số chế phẩm sinh học 

đối với bọ phấn trắng 

Thí nghiệm thực hiện trên giống sắn KM419. 

Mỗi loại thuốc là một công thức thí nghiệm, liều 

lượng sử dụng theo nhà sản xuất khuyến cáo. 

Thí nghiệm được bố trí với 4 loại chế phẩm sinh 

học, 3 lần lặp lại (50 m2/lần lặp) theo khối ngẫu 

nhiên hoàn chỉnh. Chế phẩm được phun 1 lần 

vào lúc chiều mát, trong giai đoạn cây phát triển 

thân lá và đầu giai đoạn ra củ. Gồm các công 

thức sau: 
Công thức 1: TP-Thần tốc 16.000 IU (Bacillus 

thuringiensis), liều lượng sử dụng 0,5 lít/ha, 

lượng nước thuốc phun 500 lít/ha. 
Công thức 2: Biobauve 5DP (Beauveria 

bassiana), liều lượng sử dụng 5 kg/ha, lượng 

nước phun 500 lít/ha. 
Công thức 3: Palila 500WP (Paecilomyces 

lilacinus), liều lượng sử dụng 10 kg/ha, lượng 

nước thuốc phun 500 lít/ha. 
Công thức 4: Metavina 10DP (Metarhizium 

anisopliae) 

Công thức 5: Đối chứng không phun 

Mật độ bọ phấn trắng (con/cây) được điều tra 

vào các thời điểm trước xử lý và sau xử lý chế 

phẩm sinh học 3, 5, 7 và 14 ngày. Phương pháp 

điều tra mật độ bọ phấn trắng tương tự như ở 
mục trên (Viện Bảo vệ thực vật, 2000). 

Hiệu lực của thuốc trong các thí nghiệm trên 

được tính theo công thức Helderson-Tilton. 

 
E: Hiệu lực của thuốc được tính bằng % 

Ta: Số cá thể sống ở ô thí nghiệm sau xử          

lý thuốc  

Tb: Số cá thể sống ở ô thí nghiệm trước xử    
lý thuốc  

Ca: Số cá thể sống ở ô đối chứng sau xử             

lý thuốc  

Cb: Số cá thể sống ở ô đối chứng trước xử               

lý thuốc 

2.2.2. Hiệu lực của một số thuốc hóa học đối 

với bọ phấn trắng 

Thí nghiệm được bố trí với 4 loại thuốc hóa 

học, 3 lần lặp lại, 50m
2
/lần lặp theo khối ngẫu 

nhiên hoàn chỉnh. Thuốc được phun 1 lần vào 

lúc chiều mát, trong giai doạn cây phát triển 

thân lá (sắn có 4-5 lá thật). Gồm các công 
thức sau: 

Công thức 1: Chess 50WG (pymetrozine), 
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liều lượng sử dụng 300 g/ha, lượng nước 

phun 320 lít/ha. 
Công thức 2: Oshin 20WP (dinotefuran), 

liều lượng sử dụng 260 g/ha, lượng nước phun 
320 lít/ha. 

Công thức 3: Atamite 73EC (propargite), liều 
lượng sử dụng 250 ml/ha, lượng nước phun 500 
lít/ha. 

Công thức 4: Movento 150OD (spirotetramat), 
liều lượng sử dụng 500 ml/ha, lượng nước phun 
500 lít/ha. 

Công thức 5: Ascend 20SP (Acetamiprid) liều 
lượng 400g/ ha, lượng nước phun 500 lít/ha. 

Công thức 6: Đối chứng không phun 
Mật độ bọ phấn trắng (con/cây) được điều tra 

vào các thời điểm trước xử lý và sau xử lý thuốc 
hóa học 1, 3, 5, 7 ngày. Phương pháp điều tra 
mật độ bọ phấn tương tự như ở mục trên. Hiệu 
lực thuốc được tính như mục trên. 

2.3. Xử lý thống kê 

Số liệu trong nghiên cứu được xử lý bằng 
phương pháp phân tích phương sai INOVA trong 
phần mềm SAS. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1  Mật độ của bọ phấn trắng B. tabaci 

trên các giống sắn ở các thời kỳ sinh 
trưởng khác nhau 

 

 

Hình 1. Mật độ bọ phấn trắng trên các giống sắn 

khác nhau ở 3 giai đoạn sinh trưởng khác nhau 
trong vụ đông xuân (Tân Châu, Tây Ninh,  

2018-2019).  
 

Năm 2018-2019, đã điều tra mật độ bọ phấn 
trên cây sắn ở 3 giai đoạn sinh trưởng khác nhau, 

ở 2 thời vụ đông xuân (trồng 15/11) và hè thu 

(trồng 15/6); trong đó, đông xuân là vụ trồng chính 
với tổng diện tích chiếm khoảng 80%. Ngay từ khi 
sắn mọc 1-2 lá, bọ phấn đã bắt đầu xuất hiện và 
gây hại. Mật độ bọ phấn giai đoạn 1 (sắn mọc 
mầm, bén rễ và phát triển rễ từ 0-45 ngày) đạt cao 
nhất trên giống KM419 với 18,6 con/cây, tiếp theo 
là giống KM140 với 16,8 con/cây, giống HL-S11 với 
15,2 con/ cây, thấp nhất là giống KM94 với 12,4 
con/cây. KM94 cũng là giống sắn bị nhiễm bệnh 
khảm lá nhẹ nhất (hình 1). 

Sang giai đoạn 2 (45-90 ngày sau trồng), do 
lượng thức ăn gia tăng, chất lượng thức ăn tốt 

nên bọ phấn trắng đã gia tăng mật độ, đây cũng 
là thời kỳ mật độ bọ phấn trắng đạt đỉnh cao và 
cao nhất vẫn là trên giống KM419 với 44,5 
con/cây, tiếp theo giống KM140 (38,4 con/cây), 
giống HL-S11 (với 32,8 con/cây) và giống KM94 
(mật độ vẫn là thấp nhất 25,8 con/cây). Sau thời 
kỳ phát triển thân lá, cây sắn phát triển mạnh củ, 
lúc này mật độ bọ phấn trắng giảm tương đối 
mạnh. Mật độ bọ phấn trắng đạt cao nhất trên 
giống KM419 với 11,6 con/cây, tiếp đến lần lượt 
trên các giống KM140, HL-S11, KM94 với mật độ 
tương ứng là 9,8; 8,6 và 6,5 con/cây (hình 1). 

 

 

Hình 2. Mật độ bọ phấn trắng trên các giống sắn 

khác nhau ở 3 giai đoạn sinh trưởng khác nhau 
trong vụ hè thu (Tân Châu, Tây Ninh, 2018-2019). 

 

Đối với vụ hè thu, thời tiết khắc nghiệt nhiệt 
độ luôn ở mức trên 35

o
C, mật độ bọ phấn trắng 

thấp hơn so với vụ đông xuân ở cả 3 giai đoạn. 
Ở giai đoạn sắn mọc mầm, bén rễ và phát triển rễ 
(0-45 ngày sau trồng), mật độ bọ phấn trắng trên 
giống KM419 là 8,4 con/cây, trên giống KM140 là 
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6,8 con/cây, trên giống HL-S11 là 5,2 con/cây và 

trên giống KM94 là 3,4 con/cây. Mật độ bọ phấn 
trắng đạt cao nhất trong giai đoạn cây sắn phát 
triển thân lá, trên giống KM419 là 21,5 con/cây, 
trên giống KM140 là 18,4 con/cây, trên giống HL-
S11 là 14,5 con/cây và trên giống KM94 là 12,6 
con/cây, sau đó mật độ giảm dần cho đến khi thu 
hoạch (hình 2). 

3.2 Diễn biến mật độ quần thể bọ phấn trắng 
trên cây sắn trong sáu tháng đầu năm 2020 

Giữa vụ sắn đông xuân và hè thu gối nhau 2-4 
tháng; do đó, khi thu hoạch sắn vụ đông xuân, một 
phần bọ phấn trắng sẽ chuyển sang lưu trú tại 

ruộng sắn vụ hè thu và một phần chúng sẽ trú ngụ 
trên những loại cây ký chủ phụ xung quanh như 
cây ớt, cây ổi, cây cứt lợn, cây bí ngô, v.v...  

Trong vụ đông xuân, khi cây sắn được 2-3 lá, 
bọ phấn trắng đã bắt đầu xuất hiện với mật độ gia 
tăng nhanh với mật độ trên giống KM419 là 4,5 

con/cây, trên giống KM140 là 4,2 con/cây, trên 

giống HS-L11 là 3,8 con/cây và trên giống KM94 
là 2,5 con/cây (hình 3).  

Mật độ bọ phấn liên tục gia tăng đạt đỉnh cao 
vào ngày 27/2/2019, đặc biệt trên giống sắn 
KM419 với mật độ đạt đỉnh là 65,4 con/cây, trên 
giống KM140 là 54,4 con/cây, trên giống HS-L11 
là 50,4 con/cây và thấp nhất là trên giống KM94 
với 20,4 con/cây. Đây là thời điểm người dân sử 
dụng nhiều loại thuốc bảo vệ thực vật, có những 
hộ phun 7-10 lần/vụ. Bên cạnh đó do đa số 
người dân (khoảng 90%) sử dụng hom giống đã 
bị nhiễm bệnh.  

Cuối tháng 6 là thời điểm cây sắn chuẩn bị 
cho thu hoạch, mật độ bọ phấn trắng giảm rõ 
rệt trên giống KM419 chỉ còn 2,5 con/cây, trên 
giống KM140 là 2 con/cây, trên giống HS-L11 
là 1,8 con/cây và trên giống KM94 là 1,2 
con/cây (hình 3). 

 

 

Hình 3. Diễn biến mật độ bọ phấn trăng hại trên sắn tại Tây Ninh, 2019. 
 

3.3 Hiệu lực của một số chế phẩm sinh 
học và thuốc hóa học đối với bọ phấn trắng 

Vào thời điểm 3 ngày sau phun, hiệu lực của 

các chế phẩm đối với bọ phấn trắng không có sự 
sai khác và hiệu lực chỉ đạt <10% (bảng 1). Sau 
khi phun 7 và 14 ngày, hiệu lực của các loại chế 
phẩm đã có sự chênh lệch khá rõ. Chế phẩm 
sinh học TP-Thần tốc 16.000 IU và Biobauve 

5DP có hiệu lực đạt cao tương ứng là 62,14 và 
64,15%. Hiệu lực thấp nhất là của chế phẩm 
Palila 500WP và Metavina 10DP, chỉ đạt 34-41% 

so với công thức đối chứng không xử lý. Như 
vậy, có thể sử dụng 2 chế phẩm TP - Thần tốc 
16.000 IU hoặc Biobauve 5DP để hạn chế số 
lượng bọ phấn trắng gây hại và hạn chế ô nhiễm 
môi trường. 
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Bảng 1. Hiệu lực của một số chế phẩm sinh học đối với trưởng thành  

bọ phấn trắng trên giống sắn HL-S11  

(tại Tân Châu, Tây Ninh, 2018 - 2019) 

Công thức 
Mật độ trung bình 

trước phun (con/cây) 

Hiệu lực (%) 

3 NSP 5 NSP 7 NSP 14 NSP 

Đối chứng 32,5 - - - - 

TP-Thần tốc 16.000 IU 38,6 9,65a 32,83b 41,18b 64,15c 

Biobauve 5DP 30,6 6,85a 34,45b 50,44c 62,14c 

Palila 500WP 42,0 7,14
a
 21,45

a
 24,32

a
 41,26

b
 

Metavina 10DP 35,4 5,32a 19,75a 25,16a 34,28a 

CV% 35,8 4,54 5,46 7,80 

LSD0.05 6,70 6,16 7,68 5,54 

Ghi chú: NSP: ngày sau phun. Trong cùng một cột, các chữ số có mẫu tự theo sau giống nhau thì 

không khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 5%. 

 

Ấu trùng tuổi 1 và tuổi 2 của bọ phấn trắng 

rất mẫn cảm với các loại thuốc hóa học. Sau 1 

ngày phun, hiệu lực trừ bọ phấn trắng dao 

động trong khoảng 8,34-18,42%. Tuy nhiên, 

sau 3 ngày phun đã ghi nhận có sự khác biệt 

rất rõ giữa các công thức thí nghiệm. Thuốc 

Ascend 20SP và Movento 150OD có hiệu lực 

đối với bọ phấn trắng đạt cao nhất tương ứng 

là 78,46 và 73,68%. Các thuốc Chess 50WG, 

Oshin 20WP và Atamite 73EC có hiệu lực đạt 

thấp hơn dao động từ 62-65%. Hiệu lực của các 

loại thuốc thí nghiệm kéo dài đến ngày thứ 7, đạt 

cao nhất ở mức có ý nghĩa là thuốc Ascend 

20SP đạt 92,25%; thuốc Movento 150OD và 

Chess 50WG đạt tương ứng là 85,80 và 84,85%. 

Thuốc Oshin 20WP và Atamite 73EC có hiệu lực 

thấp nhất và là 75-78% so với công thức đối 

chứng (bảng 2). Như vậy, Ascend 20SP, 

Movento 150OD và Chess 50WG là 3 loại thuốc 

có hiệu lực trừ bọ phấn trắng cao. 

Bảng 2. Hiệu lực của một số thuốc hóa học đối với ấu trùng tuổi 1, tuổi 2  

bọ phấn trắng trên cây sắn  

(Tây Ninh, 2018-2019) 

Công thức 
Mật độ trung bình trước 

phun (con/cây) 

Hiệu lực (%) 

1 NSP 3 NSP 5 NSP 7 NSP 

Đối chứng 28,5 - - - - 

Chess 50WG 34,6 16,08 64,98a 78,65b 84,85b 

Oshin 20WP 28,5 10,32 66,34
a
 72,28

a
 78,74

a
 

Atamite 73EC 32,6 8,34 62,76
a
 70,65

a
 75,36

a
 

Movento 150OD 25,4 11,45 73,68b 78,46b 85,80b 

Ascend 20SP  35,8 18,42 78,46b 85,36c 92,25c 

CV% 8,85 4,96 5,68 10,80 

LSD0.05 6,70 6,11 5,68 5,45 

Ghi chú: NSP: ngày sau phun. Trong cùng một cột, các chữ số có mẫu tự theo sau giống nhau thì 

không khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 5%. 
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4. KẾT LUẬN  

Bọ phấn trắng hại sắn từ khi trồng đến khi thu 

hoạch, mật độ bọ phấn đạt cao nhất sau khi 

trồng 80-95 ngày (cuối tháng 1 đầu tháng 2) đạt 

trên 70 con/cây, sau đó mật độ giảm dần đến 

cuối vụ. Trong vụ đông xuân, mật độ bọ phấn 

trắng ở giai đoạn cây sắn phát triển thân lá đạt cao 

nhất trên giống KM419 là 44,5 con/cây, giống 

KM140 là 38,4 con/cây, giống HL-S11 là 32,8 

con/cây và giống KM94 là 25,8 con/cây. Trong vụ 

hè thu ở giai đoạn cây sắn phát triển thân lá, mật 

độ bọ phấn trắng thấp hơn vụ đông xuân, trên 

giống KM419 là 21,5 con/cây, trên giống KM140 

là 18,4 con/cây, trên giống HL-S11 là 14,5 

con/cây và KM94 là 12,6 con/cây. Chế phẩm sinh 

học TP-Thần tốc 16.000 IU và Biobauve 5DP có 

hiệu lực phòng trừ bọ phấn đạt cao nhất từ 62-

64%, khuyến cáo phòng trừ khi mật độ bọ phấn 

trắng thấp. Thuốc hóa học Ascend 20SP, 

Movento 150OD và Chess 50WG có hiệu lực 

phòng trừ bọ phấn trắng cao trên 84%. 
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