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 UYÊ      Ả  QUY   

 

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được 

phép dùng nguyên bản hoặc trích dẫn dùng cho các mục đích về đào tạo và 

tham khảo. 

Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh 

doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. 

M      L  U: MĐ 04 
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LỜ    Ớ      U 

Bộ giáo trình của nghề “  ồ   dưa   u, dưa bở” trình độ sơ cấp nghề 

có 05 mô đun. Một trong những mô đun đó là “Phòng trừ dịch hại”. Cuốn giáo 

trình này hướng dẫn thực hiện các công việc phòng trừ sâu hại, bệnh hại, phòng 

trừ tổng hợp và các dịch khác hại cây dưa phù hợp với điều kiện sản xuất, an 

toàn cho người trực tiếp lao động và sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP. 

Quá trình biên soạn giáo trình, chúng tôi đã nhận được sự chỉ đạo, 

hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Sự hợp tác, giúp đỡ 

của các nhà khoa học, các cơ sở, các nông dân sản xuất dưa hấu/dưa bở, Sự 

tham gia đóng góp ý kiến của các nhà giáo, để chúng tôi xây dựng chương 

trình và biên soạn giáo trình. Toàn bộ mô đun được phân bố giảng dạy trong 05 

bài như sau:   

Bài 1: Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật       

Bài 2: Phòng trừ tổng hợp 

Bài 3: Phòng trừ sâu hại                      

Bài 4: Phòng trừ bệnh hại                           

Bài 5: Phòng trừ dịch hại khác  

Các bài trong mô đun có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Tạo điều kiện cho 

học viên thực hiện được mục tiêu học tập và áp dụng vào thực tế trồng dưa ở tại 

cơ sở. Mô đun này liên quan mật thiết với các mô đun: Chuẩn bị trước khi trồng, 

Ươm hạt và trồng cây; Chăm sóc; Thu hoạch và tiêu thụ. 

Các thông tin trong giáo trình có giá trị hướng dẫn giáo viên thiết kế, tổ chức 

giảng dạy và vận dụng phù hợp với điều kiện, bối cảnh thực tế của từng vùng trong 

quá trình dạy học. 

Trong quá trình biên soạn chương trình, giáo trình dù đã hết sức cố gắng nhưng 

chắc chắn không tránh khỏi những khiếm khuyết. Chúng tôi rất mong nhận được ý 

kiến đóng góp từ các nhà giáo, các chuyên gia, người sử dụng lao động và người lao 

động trực tiếp trong lĩnh vực trồng dưa để chương trình, giáo trình được điều chỉnh, 

bổ sung cho ngày càng hoàn thiện hơn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả và 

đáp ứng được nhu cầu học nghề trong thời kỳ đổi mới. 

Xin chân thành cảm ơn! 

Tham gia biên soạn 

1. Đoàn Thị Chăm (Chủ biên)  

2. Kiều Thị Ngọc 

3. Đinh Thị Đào 

4. Nguyễn Hồng Thắm 
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C C   U       C UYÊ  M  , C            

 

MPNN: màng phủ nông nghiệp 

KP: kinh phí 

ĐBSCL: Đồng bằng sông Cửu Long  

BVTV:  bảo vệ thực vật 

TGST: thời gian sinh trưởng 

S. phẩm: sản phẩm 

BVTV: Bảo vệ thực vật 

NPK: Tỷ lệ phân đạm, lân, kali.  

MĐ: mô đun 

LT: lý thuyết 

TH: thực hành 

KT: kiểm tra 

1 sào ở Bắc Bộ: 360 m
2
 

1 sào ở Trung Bộ: 500 m
2
 

1 sào/công tầm nhỏ ở Nam Bộ: 1.000 m
2
  

1 sào/công tầm lớn hay tầm cắt ở Nam Bộ: 1.296 m
2
  

1 ha: 10 000 m
2
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M  ĐU :   Ò     Ừ DỊC   Ạ   

Mã mô  u : MĐ 04 

 iới t iệu mô  u : 

Mô đun 04: “Phòng trừ dịch hại” có thời gian học tập là 92 giờ trong đó có 

18 giờ lý thuyết, 68 giờ thực hành và 06 giờ kiểm tra. Môđun này trang bị cho 

người học các kiến thức về nhận biết các nhóm độ độc của thuốc bảo vệ thực vật 

(BVTV), cách chọn và sử dụng thuốc BVTV. Trang bị kỹ năng để thực hiện các 

công việc: Xác định triệu chứng dịch hại cây dưa, chọn phương pháp phòng trừ 

phù hợp với điều kiện thực tế và thực hiện phòng trừ đúng kỹ thuật để trồng dưa 

đạt năng suất cao, phẩm chất tốt, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. 
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Bài 01.  ử dụ   t uố  bảo vệ t ự  vật 

Mã bài: MĐ 04-01 

Mục tiêu:  

- Trình bày được nguyên tắc 4 đúng trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; 

- Áp dụng được nguyên tắc “4 đúng” khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật;  

- Sử dụng được thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả. 

 

A.   i du   

1. K ái  iệm v  t uố  bảo vệ t ự  vật (BVTV) 

Thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) hay nông dược là những chất độc có 

nguồn gốc từ tự nhiên hay hóa chất tổng hợp được dùng để bảo vệ cây trồng và 

nông sản, chống lại sự phá hoại của những sinh vật gây hại đến tài nguyên thực 

vật. Những sinh vật gây hại chính gồm sâu hại, bệnh hại, cỏ dại, chuột và các 

tác nhân khác.  

1.1. Cá  loại t uố  BVTV: Gồm có thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh, thuốc 

trừ cỏ và thuốc trừ các đối tượng dịch hại khác.  

1.2. Đ   tính  ủa t uố        

Độc tính của thuốc BVTV là mức độ gây độc bởi một lượng nhất định 

của thuốc đó khi xâm nhập vào cơ thể sinh vật (người, động vật, thực vật, vi 

sinh vật) sẽ gây tổn thương, chán ăn hoặc tử vong.  

Thuốc BVTV là một trong những loại chất độc có khả năng gây tổn 

thương, chán ăn hay bị chết cho thực vật, động vật. Tùy theo độ độc khác nhau 

của các loại thuốc BVTV và tùy theo liều lượng khác nhau, chất độc của thuốc 

BVTV được lợi dụng để bảo vệ cây trồng khỏi dịch hại và hạn chế tối đa ảnh 

hưởng đến môi trường, nông sản và sức khỏe của con người. 

Chính vậy, nếu cần phải phòng trừ thì tùy theo từng đối tượng để chọn 

thuốc phù hợp. Đặc biệt lưu ý chọn thuốc BVTV được phép sử dụng và ưu tiên 

sử dụng thuốc BVTV sinh học, có nguồn gốc sinh học, có thời gian cách ly 

ngắn và ít hay không ảnh hưởng đến thiên địch. 

1.3. Cá  loại   óm     

Theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thuốc 

BVTV có 4 nhóm độ độc như sau: 

Nhóm độc I: Là những thuốc BVTV rất độc. 

Nhóm độc II: Là những thuốc có độ độc cao. 

Nhóm độc III: Là những thuốc BVTV nguy hiểm.  

Nhóm độc IV: Là những thuốc BVTV ít độc. 

Nhận biệt các nhóm độc của thuốc bằng biểu tượng trên bao bì như sau. 

http://thuocbvtv.com/
http://thuocbvtv.com/
http://thuocbvtv.com/
http://thuocbvtv.com/
http://thuocbvtv.com/
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1.3.1.   óm        

Thuốc BVTV thuộc nhóm độc I 

là những thuốc rất độc, có biểu tượng 

đầu lâu xương chéo, nền màu trắng và 

vạch màu đỏ (hình 4.1.1). 

 

 Hình 4.1.1. Thuốc BVTV nhóm độc I 

1.3.2.   óm         

Thuốc BVTV thuộc nhóm độc 

II, là những thuốc có độ độc cao, có 

biểu tượng chữ thập đen trên nền màu 

trắng. Vạch màu vàng (hình 4.1.2). 

 

 Hình  4.1.2. Thuốc BVTV nhóm độc II 

1.3.3.   óm          

Thuốc BVTV thuộc nhóm độc 

III, là nhóm thuốc nguy hiểm, có biểu 

tượng vạch đen không liên tục trên nền 

trắng. Vạch màu xanh lam (hình 

4.1.3). 

 

 Hình  4.1.3. Thuốc BVTV nhóm độc III 
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1.3.4.   óm         

Thuốc BVTV thuộc nhóm độc 

IV,  là những loại thuốc ít độc, cần cẩn 

thận. 

Nhóm này không có biểu tượng, 

chỉ ghi cụm từ “cẩn thận”. Vạch màu 

xanh lá (hình 4.1.4). 

 

 Hình  4.1.4. Thuốc BVTV nhóm độc IV 

1.4. Dạ   t uố  

1.4.1.   uố  dạ    ạt (dạ     t): Hạt có kích thước tương đối lớn, 

dùng rải vào đất và có ký hiệu là H, G, GR. Một số thuốc dạng hạt: Regent 

0.3G, Mocap 10G, Diaphos 10H, Fiprogen 0,5GR, ... 

1.4.2.   uố  dạ   b t mị : Dạng bột mịn, không tan trong nước, dùng 

rải trực tiếp vào đất hay trộn với hạt giống và có ký hiệu là BR, D. Dạng này ít 

được sử dụng trong sản xuất do khi phun trên đồng ruộng thuốc dễ bị gió cuốn 

đi xa, dễ bị mưa làm rửa trôi. 

1.4.3. Bột hòa nước (bột hòa tan): Khi hòa vào nước thuốc tan hoàn toàn. 

Ký hiệu SP (Padan 95 SP) 

1.4.4.   uố  dạ   b t t  m  ướ : Khi hòa vào nước thuốc tạo thành 

những hạt rắn nhỏ lơ lửng trong nước tạo ra dạng huyền phù, có màu hơi đục 

hoặc trắng tuỳ theo màu của thuốc ở dạng bột. Ký hiệu BTN (Viappla 10 BTN, 

New Kasuran 16,6BTN), BHN (Vialphos 80 BHN), WP (Copper-zinc 85 WP, 

Applaud 10 WP),... 

1.4.5.   uố  dạ   du   dị  : Thuốc tan hoàn toàn trong nước. Ký hiệu 

DD, SL, L, SC, AS như (Bonanza 100 DD, Tiginon 18DD), SL (Baythroid 5 

SL), L (Kasumin 2L), SC (Fidegent 5SC, Arin50SC), AS (Glyphadex 360 AS),... 

1.4.6.   uố  dạ     ũ dầu: Thuốc ở thể lỏng, trong suốt. Khi hòa nước 

tạo thành những giọt chất lỏng lơ lửng. Dễ bắt lửa cháy nổ. Dạng thuốc này có 

ký hiệu ND (Tilt 250 ND), EC (Trons Plus 98.8 EC), EW (Golvips 7,5EW), ... 

1.4.7.   uố  dạ    uy     ù: Khi hòa nước tạo thành những hạt rắn 

nhỏ lơ lửng. Dạng huyền phù nước thường đặc hơn dạng dung dịch hoặc nhũ 

dầu. Ký hiệu HP, FL (Appencarb super 50 FL, Carbendazim 500FL), AS 

(Anraidup480AS), SC (Carban 50 SC), … 
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 Ngoài ra còn có các dạng thuốc khác như dạng viên (P), huyền phù trong 

dầu (OD), dung dịch đậm đặc tan trong nước (WSC), dạng nhão (Paste), .... 

1.5. T ời  ia   á   ly: Là khoảng thời gian được tính từ ngày phun 

thuốc lần cuối lên cây trồng cho đến ngày thu hoạch nông sản làm thức ăn cho 

người hoặc vật nuôi.  

Đơn vị tính: Ngày 

Thời gian cách ly tùy thuộc vào từng loại thuốc, loại cây trồng và nông sản. 

Nếu không tuân thủ đúng thời gian cách ly khi sử dụng thuốc bảo vệ thực 

vật, có thể ảnh hưởng đến người trực tiếp xử lý thuốc trên cây trồng và gây ngộ 

độc cho người sử dụng nông sản có phun thuốc.            

2. C ọ  t uố        ể sử dụ   

Chọn thuốc có tên trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng và 

hạn chế sử dụng tại Việt Nam. Không chọn thuốc BVTV trong danh mục cấm 

sử dụng hay thuốc BVTV không có nguồn gốc và xuất xứ rõ ràng. 

Chọn thuốc BVTV có hiệu quả cao với loại dịch hại cần phòng trừ; 

Chọn thuốc thuốc BVTV ít độc đối với con người, môi trường và thiên 

địch; Ưu tiên sử dụng thuốc sinh học và thuốc có thời gian cách ly ngắn. 

3. Kỹ t uật sử dụ   t uố  bảo vệ t ự  vật 

3.1.  ử dụ   t uố       t eo   uyê  tắ  4  ú   

3.1.1. Đú   t uố : Căn cứ đối tượng dịch hại cần diệt trừ, ví dụ cần trừ 

bọ trĩ hại dưa, phải sử dụng đúng thuốc BVTV đặc trị trừ bọ trĩ thì hiệu quả sử 

dụng thuốc mới cao. Hay không thể sử dụng thuốc BVTV trừ bọ trĩ cho cây dưa 

để trừ bệnh hại dưa hay để trừ chuột được.  

3.1.2. Đú    ồ     /li u lượ  : Đọc kỹ hướng dẫn trên nhãn thuốc, 

đảm bảo đúng liều lượng hoặc nồng độ pha loãng và lượng nước cần thiết cho 

một đơn vị diện tích. Phun nồng độ thấp làm sâu hại quen thuốc, hoặc phun quá 

liều sẽ gây ngộ độc đối với cây trồng, làm tăng tính chịu đựng, tính kháng 

thuốc, tốn kém kinh phí và ô nhiễm môi trường. 

3.1.3. Đú   lú : Dùng thuốc khi dịch hại còn ở diện hẹp và ở các giai 

đoạn dễ mẫn cảm với thuốc như thời kỳ sâu non, bệnh chớm xuất hiện, hay 

trước khi bùng phát thành dịch. Phun trễ sẽ kém hiệu quả và không kinh tế. 

3.1.4. Đú    á  : Tùy vào dạng thuốc, đặc tính thuốc và những yêu cầu 

kỹ thuật cũng như nơi xuất hiện dịch hại mà sử dụng cho đúng cách như sau:  

- Phun/rải thuốc vào sáng sớm hoặc chiều mát, vì phun/rải vào buổi trưa, 

do nhiệt độ cao, tia tử ngoại nhiều làm thuốc nhanh mất tác dụng. Thuốc bốc 

hơi mạnh dễ gây ngộ độc cho người phun thuốc.  

- Khi phun/rải thuốc phải đi trên gió hoặc ngang chiều gió. Lúc phun/rải 

thuốc nên đi hai người để có thể cứu giúp nhau khi gặp nạn trong quá trình 

phun/rải thuốc. 

http://thuocbvtv.com/
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Tóm lại khi sử dụng thuốc 

BVTV phải tuân theo nguyên tắc 4 

đúng là đúng thuốc, đúng nồng độ/liều 

lượng, đúng lúc và đúng cách. Đồng 

thời khi phun thuốc phải có đầy đủ bảo 

hộ lao động (hình 4.1.5) 

 

 

Hình 4.1.5. Sử dụng thuốc BVTV theo 4 đúng 

3.2.   ối  ợ  t uố       k i sử dụ   

3.2.1. K ái  iệm 

Phối hợp thuốc BVTV là pha chung hai hoặc nhiều loại thuốc trong một 

bình phun để phun cùng một lần nhằm diệt được nhiều đối tuợng gây hại cây 

dưa, đồng thời tiết kiệm được công phun thuốc. 

Thông thường chỉ nên phối trộn hai loại thuốc BVTV trong cùng một lần 

phun sẽ cho hiệu quả cao và kiểm soát được tác hại ngược do quá trình phối 

trộn. Phối trộn thuốc BVTV không đúng, hiệu lực phòng trừ dịch hại thấp, thậm 

chí còn gây ngộ độc cho cây. Để sử dụng thuốc BVTV hiệu quả và an toàn đối 

với cây phải tìm hiểu những nhóm thuốc có thể pha trộn với nhau hay không thể 

pha trộn với nhau. 

3.2.2.   ữ   t uố  BVTV  ó t ể   a t    

- Chỉ nên pha trộn các loại thuốc có các tác dụng khác nhau như tác dụng 

tiếp xúc, vị độc, xông hơi, nội hấp, lưu dẫn,..., các tác dụng có ghi trên nhãn 

thuốc ở bao bì.   

- Chỉ nên pha trộn thuốc BVTV trừ sâu với thuốc BVTV trừ bệnh, thuốc 

BVTV trừ sâu với thuốc BVTV trừ cỏ, thuốc BVTV trừ cỏ với phân bón, ... 

3.2.3.   ữ   t uố  BVTV k ô    ê    a t    

+ Không nên pha trộn thuốc BVTV trừ bệnh với phân bón qua lá hoặc 

chất điều hòa sinh trưởng. 

+ Không nên pha trộn thuốc BVTV trừ sâu vi sinh với thuốc BVTV trừ 

bệnh có nguồn gốc chất kháng sinh....  

+ Không nên pha trộn thuốc BVTV trừ sâu, trừ bệnh với các loại thuốc  

BVTV gốc đồng như COC 85, Coper B... Vì thuốc gốc đồng thường có tính 
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kiềm cao trong khi đó thuốc BVTV trừ sâu, trừ bệnh lại có tính axit. Khi pha 

trộn với nhau chúng sẽ trung hòa làm giảm hiệu lực của các loại thuốc. 

3.2.4.   ữ   lưu ý 

- Muốn biết chắc chắn hai loại thuốc BVTV cần sử dụng có thể pha được 

với nhau hay không, lấy 1-3 gam hay 1-3 ml thuốc nguyên chất của loại này pha 

với lượng tương đương thuốc của loại kia trong một cốc sành (hay cốc sứ, thủy 

tinh, nhựa). Dùng que khuấy nhẹ cho hòa tan, để từ 2 - 5 phút, quan sát thấy có 

hiện tượng kết tủa, đóng váng trên bề mặt, bốc khói tỏa nhiệt, sủi bọt hoặc biến 

màu thì không nên pha trộn chung các loại thuốc BVTV đó để phun cho dưa. 

- Khi đã khẳng định 2 loại thuốc có thể pha trộn được với nhau. Trong 

quá trình pha thuốc, lần lượt cho loại thuốc thứ nhất vào bình, rồi cho nước vào 

khoảng nửa bình khuấy đều. Sau đó cho tiếp loại thuốc thứ 2 vào bình, tiếp tục 

thêm nước cho đầy bình và khuấy đều trước khi phun. Khi pha hai loại thuốc 

cần lưu ý:  

+ Nồng độ của mỗi loại phải giữ nguyên như khi dùng riêng rẽ.  

+ Sau khi pha phải phun ngay, để lâu thuốc bị giảm hiệu quả. 

4.  iệ    á  a  toà  k i tiế  xú  t uố       

4.1.  ậ    uyể   

- Không chuyên chở thuốc BVTV chung với các vật dễ cháy nổ, không 

chuyên chở thuốc BVTV chung với lương thực, thực phẩm, thức ăn gia súc, đồ 

gia dụng, xe chở hành khách, chỉ chở chung với phân bón. 

- Kiểm tra độ nguyên vẹn của bao bì thuốc trước khi đóng thùng. 

- Xếp thuốc lên phương tiện vận chuyển cần kiểm tra độ chắc sàn xếp của 

phương tiện vận chuyển và sắp xếp thuốc (hình 4.1.6) theo các nguyên tắc sau: 

+ Lô hàng nặng, có bao bì 

vững chắc xếp ở dưới, lô hàng nhẹ 

xếp ở trên. 

+ Thuốc dạng lỏng xếp ở 

dưới, thuốc dạng bột xếp ở trên. 

+ Loại thuốc có độ độc cao 

xếp ở dưới, thuốc ít độc xếp ở trên. 

+ Thuốc trừ cỏ xếp ở dưới, 

thuốc trừ sâu bệnh xếp ở trên. 

+ Không được xếp lộn ngược 

các chai thuốc, các thùng hàng. 

 

Hình 4.1.6. Xếp thuốc BVTV để chuyên chở 
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+ Khi xếp thuốc BVTV phải chèn, lót cho chắc chắn để trong khi di 

chuyển, thuốc BVTV không bị xê dịch, bị lắc mạnh dễ gây đổ vỡ. 

- Khi nghỉ ở dọc đường, tránh đậu xe chở thuốc BVTV ở sát gần chợ, 

quán ăn, nhà trẻ, trường học, bệnh viện, nơi đông người. 

- Thuốc BVTV bị rò rỉ ra xe phải rửa sạch ngay. 

- Kiểm tra lại các bao bì nhãn thuốc BVTV trước khi đưa vào kho. 

4.2.  ảo quả  

Nên mua thuốc BVTV đủ để sử dụng. Trường hợp mua về chưa sử dụng 

hay sử dụng không hết cần bảo quản cẩn thận như sau:  

- Không cất giữ thuốc BVTV nơi đầu gió và có nắng trực tiếp chiếu vào. 

- Không để thuốc BVTV gần nguồn nước sinh hoạt, gần nơi nuôi gia súc.  

- Không để thuốc BVTV bị 

mưa làm ướt. 

- Không để thuốc BVTV 

trong tầm với của trẻ và phải khóa 

chắc chắn.  

- Không để thuốc BVTV 

chung với các vật dụng, lương 

thực và thực phẩm (hình 4.1.7), 

thức ăn chăn nuôi. 

 

 Hình 4.1.7. Không để thuốc BVTV chung với  

thực phẩm 

- Cất giữ thuốc trong bao bì 

chắc chắn và chai nắp kín, để ở 

nơi khô ráo, thoáng mát, không 

để thuốc BVTV trong nhà bếp 

nấu ăn (hình 4.1.8). 

- Luôn kiểm tra nơi cất giữ 

thuốc, không để cho thuốc bị đổ 

vỡ, rò rỉ ra ngoài bao bì. Nếu 

thuốc bị rò rỉ ra bên ngoài phải 

dọn dẹp sạch sẽ ngay. 

 

 Hình 4.1.8. Không để thuốc trong nhà bếp 



 

 

15 

 

4.3.  ử dụ  : Khi sử dụng hay làm việc với thuốc BVTV, phải đảm bảo an 

toàn theo các bước sau đây: 

Bước 1. Chuẩn bị trước khi sử dụng thuốc BVTV. 

 

 

- Chuẩn bị đồ bảo hộ lao động 

Trước khi sử dụng hay làm 

việc với thuốc BVTV phải chuẩn bị 

đầy đủ đồ bảo hộ lao động như mặt 

nạ, kính, khẩu trang, quần áo, gang 

tay, ủng cao su (hình 4.1.9). 

 

 Hình 4.1.9. Đồ bảo hộ lao động 

 

 

 

 

 

- Mang bảo hộ lao động 

Sau khi chuẩn bị đồ bảo hộ 

lao động, phải mặc đầy đủ đồ bảo 

hộ lao động (hình 4.1.10) trước khi 

sử dụng hay làm việc với thuốc 

BVTV. 

 

 Hình 4.1.10. Mặc đầy đủ bảo hộ lao động 
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- Chuẩn bị thuốc BVTV, dụng 

pha và phun thuốc   

Chuẩn bị đầy đủ thuốc BVTV, 

dụng pha và phun thuốc (hình 

4.1.11). Lưu ý: Khi làm việc với 

thuốc BVTV, không có đồ bảo hộ 

chuyên dụng để mặc như hình 

4.1.10 thì mặc đồ bảo hộ lao động 

như người chuẩn bị phun thuốc ở 

hình 4.1.11 cũng được. 

 

Hình 4.1.11. Chuẩn bị thuốc và dụng cụ pha thuốc 

 

 

Bước 2. Pha thuốc BVTV 

- Đọc kỹ hướng dẫn trước khi 

pha thuốc BVTV (hình 4.1.12) hoặc 

tham khảo ý kiến của cán bộ chuyên 

môn về liều lượng, thời điểm sử 

dụng thuốc, kỹ thuật sử dụng thuốc. 

 

 Hình 4.1.12. Đọc hướng dẫn sử dụng thuốc 

 

 

 

- Dùng dụng cụ đong thuốc 

BVTV cho vào bình phun (hình 

4.1.13). 

 

 

Hình 4.1.13. Đong thuốc BVTV cho vào bình 
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- Không đong và pha thuốc 

BVTV khi chưa trang bị đủ đồ bảo 

hộ, tuyệt đối không được dùng tay 

trần để đong thuốc BVTV như hình 

4.1.14 

 

Hình 4.1.14. Không đong, pha thuốc bằng tay trần 

 

 

- Không để trẻ em đến gần nơi 

pha chế thuốc (hình 4.1.15) và vùng 

xử lý thuốc BVTV 

 

Hình 4.1.15. Không để trẻ đến gần nơi pha thuốc 

 

Bước 3. Phun thuốc  

 - Người đang bị bệnh, phụ nữ 

có thai hoặc đang cho con bú, trẻ 

em (hình 4.1.16) không được phun 

thuốc BVTV và tuyệt đối không 

làm việc với thuốc BVTV khi 

không có bảo hộ lao động. 

 

 

Hình 4.1.16. Không để trẻ em phun thuốc BVTV 



 

 

18 

 

+ Chỉ được phun thuốc khi trang bị đầy đủ quần áo dài bằng vải không 

thấm ướt, mũ, khẩu trang, mắt kính bảo hộ lao động như hình 4.1.17. 

  

Hình 4.1.17. Mang đủ bảo hộ khi phun thuốc BVTV 

 

 

 

+ Không uống nước hay ăn 

trong khi phun thuốc (hình 4.1.18) 

 

Hình 4.1.18. Không được ăn khi đang phun thuốc 

+ Không phun thuốc khi 

chưa trang bị đầy đồ bảo hộ lao 

động và không phun thuốc ngược 

chiều gió (hình 4.1.19). 

 

 

Hình 4.1.19. Không phun thuốc ngược chiều gió 
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+ Không phun thuốc vào 

buổi trưa, lúc trời nắng gắt (hình 

4.1.20) 

 

Hình 4.1.20. Không phun thuốc lúc trời nắng gắt 

 

+ Khi phát hiện bình phun 

thuốc bị rò rỉ, phải ngừng phun 

thuốc ngay. Xả van khí trong 

bình. Đổ nước thuốc ra xô và tìm 

cách khắc phục: 

* Nếu vòi phun bị tắc phải 

lên bờ, tháo vòi phun rửa sạch, lấy 

cọng cỏ mềm để thông vòi phun 

(hình 4.1.21).  

 

 Hình 4.1.21. Dùng cỏ mềm thông vòi phun  

 

 

Không được dùng miệng 

thổi thông vòi phun như hình 

4.1.22, rất nguy hiểm đến sức 

khỏe người trực tiếp phun thuốc. 

 

 Hình 4.1.22. Không dùng miệng thổi vòi phun 
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+ Phải có biển cảnh báo, không cho người và gia súc vào khu vực mới 

phun rải thuốc BVTV (hình 4.1.23).  

  

Hình 4.1.23. Cảnh báo không cho người và gia súc vào khu vực mới phun thuốc BVTV 

 

 

 

Không làm nhiễm bẩn môi 

trường (hình 4.1.24) khi dùng thuốc 

BVTV 

 

Hình 4.1.24. Không làm ô nhiễm môi trường 

 

 

+ Không được đổ nước thuốc 

dư trong bình phun xuống kênh 

rạch, nguồn nước đang dùng sinh 

hoạt hoặc nuôi thủy sản (hình 

4.1.25). 

 

 

 Hình 4.1.25. Không đổ thuốc thừa xuống 

ao nuôi thủy sản  
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+ Không được rửa dụng cụ pha 

thuốc và bình phun thuốc BVTV sau 

khi sử dụng xong ở kênh rạch, 

nguồn nước đang dùng sinh hoạt 

hoặc nuôi thủy sản (hình 4.1.26). 

 

 

 Hình 4.1.26. Không rửa dụng cụ phun 

thuốc ở  nguồn nước sinh hoạt 

+ Không dùng bao bì đựng thuốc để đựng thực phẩm, nước uống hoặc 

làm việc khác (hình 4.1.27). 

  

Hình 4.1.27. Không dùng bao bì đựng thuốc làm vật dụng sinh hoạt 

+ Trong lúc phun thuốc, nếu quần áo đang mặc bị dính thuốc phải thay 

ngay quần áo khác để tránh thuốc thấm vào cơ thể. Tắm sạch bằng xà phòng (xà 

bông), giặt luôn quần áo bảo hộ bị dính thuốc BVTV (hình 4.1.28). 

  

Hình 4.1.28. Vệ sinh ngay khi dính thuốc BVTV 
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5.  ệ si   sau k i sử dụ   t uố        

 

5.1.  ệ si   môi t ườ   

xung quanh  

- Sau khi sử dụng thuốc 

BVTV, không được vứt bao bì, vỏ 

chai đựng thuốc bừa bãi như hình 

4.1.30.  

 

 

 

Hình 4.1.30. Không vứt bao bì đựng thuốc bừa bãi 

 

 

 

- Phải thu gom bao bì vào 

đúng nơi quy định (hình 4.1.31) để 

xử lý theo hướng dẫn của cơ quan 

bảo vệ môi trường. 

 

 

 Hình 4.1.31. Bể thu gom bao bì thuốc BVTV 

- Người vệ sinh thuốc BVTV bị đổ vãi thì phải mang bảo hộ lao động để 

xử lý. Rắc mùn cưa, tro, đất bột hoặc cát lên trên vị trí thuốc bị đổ ra. Thu gom 

thuốc đổ vãi và vật dụng xử lý cho vào túi nhựa và tiến hành tiêu hủy đúng quy 

định, để giảm nguy cơ ô nhiễm môi trường. 

5.2.  ệ si   dụ    ụ: Sau khi phun thuốc BVTV phải rửa sạch các dụng 

cụ phun thuốc sạch sẽ, phơi khô, bảo quản ở nơi quy định để dùng nhiều lần. 

Dụng cụ phun thuốc là bình phun, cách rửa bình phun như sau 

- Rửa bình bằng nước lã: Trước tiên, xúc bình nhiều lần bằng lã cho sạch 

bình, đổ nước xúc bình vào vị trí an toàn. 

- Rửa bình bằng nước xà phòng (xà bông): Sau khi xúc bình bằng nước 

lã, đổ nước xà phòng vào bình phun, đóng nắp và lắc bình, sau khi lắc bình đổ 

nước trong bình vào vị trí an toàn. Làm lại nhiều lần như vậy cho đến khi bình 

sạch thuốc BVTV, sau cùng rửa lại bình bằng nước sạch.  
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Lưu ý khi rửa bình phun: 

- Rửa sạch cả bên trong, 

bên ngoài bình phun bằng nước 

xà phòng và nước sạch. 

- Tháo rời vòi phun (hình 

4.1.29), dùng bàn chải mềm rửa 

bằng nước xà phòng, sau đó rửa 

lại bằng nước sạch. 

- Phơi khô và lắp đủ các 

chi tiết của bình phun trước khi 

cất vào nơi bảo quản. 
 

Hình 4.1.29. Vệ sinh dụng cụ sau khi phun thuốc 

 

 

5.3.  ệ si   t â  t ể 

Sau khi làm việc với thuốc 

BVTV phải thay ngay đồ bảo hộ 

lao động, tắm rửa sạch sẽ bằng xà 

phòng (hình 4.1.32) và thay quần 

áo sạch rồi mới được ăn uống 

 

 Hình 4.1.32. Tắm rửa sau khi sử dụng thuốc 

BVTV 

 

 

 

Giặt sạch và phơi khô quần 

áo và đồ bảo hộ lao động (hình 

4.1.33). 

 

 

Hình 4.1.33. Giặt sạch, phơi khô bảo hộ lao động 
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Lưu ý:  Chỉ gây nôn nếu nạn nhân còn tỉnh táo; không gây nôn nếu 

nạn nhân bị co giật, ngất, hôn mê, khó thở, có thai gần ngày sinh và 

những trường hợp không phải nhiễm độc đường tiêu hóa. 

 

6. Xử lý k i bị   iễm     t uố       

Người bị ngộ độc thuốc BVTV có thể do nuốt hay hít phải thuốc; thuốc 

dính vào da. 

6.1.  iểu  iệ  k i bị   iễm      

- Biểu hiện chung: Khó chịu, yếu sức, mệt mỏi, sốt nóng hoặc rét lạnh. 

- Da: Ngứa, tấy đỏ, nóng rát, đổ mồ hôi. 

- Mắt: Ngứa, viêm đỏ, chảy nước mắt, mờ và nhìn không rõ, có trường 

hợp đồng tử co hoặc giãn. 

- Hắt hơi, chảy nước mũi, ho, đau ngực, khó thở, khò khè. 

- Nhức đầu, chóng mặt, choáng váng, cử động rối loạn, cơ bắp co giật, 

bồn chồn, đi không vững, bất tỉnh. 

- Miệng và họng bị nóng rát, ra nhiều nước dãi, buồn nôn, ói mửa, đau 

bụng, co thắt dạ dày, tiêu chảy. 

6.2.     ứu k i  ạ    â  bị   iễm     t uố       

- Đưa nạn nhân ra xa nơi nhiễm thuốc, cởi bỏ quần áo bị nhiễm thuốc. 

- Rửa sạch thuốc dính ở da, tóc và mắt 

+ Dùng nước sạch và xà phòng rửa vùng da và tóc bị dính thuốc, không 

dùng bàn chải hoặc vật cứng chà sát làm tróc da. Sau đó dùng vải mềm lau khô. 

+ Không được dụi mắt và không nhỏ thuốc đau mắt. Rửa mắt bằng cách: 

mặt để nghiêng về phía bên mắt định rửa, dùng nước sạch rửa liên tục từ 15 - 20 

phút dưới vòi nước chảy, sau đó dùng khăn mềm hoặc giấy thấm lau nhẹ. 

- Đặt nạn nhân nằm nghiêng 

+ Kiểm tra thân nhiệt, nếu nạn nhân bị lạnh thì đắp mền mỏng, nếu nóng 

thì dùng khăn mềm thấm nước lạnh để lau. 

+ Nạn nhân ăn, uống phải thuốc BVTV, gây nôn mửa như sau: Pha 03 

muỗng cà phê muối ăn với một ly nước chín cho nạn nhân uống và sau đó yêu 

cầu nạn nhân há miệng, tự dùng ngón tay kích thích lưỡi gà; hoặc người khác 

dùng ngón tay trỏ kích thích lưỡi gà của nạn nhân. 

+ Nạn nhân ăn uống phải thuốc chứa Asen hoặc thủy ngân, gây nôn bằng 

dung dịch lòng trắng trứng gà hoặc cho uống sữa bò. Không gây nôn bằng dung 

dịch muối ăn. 
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- Nạn nhân bị ngừng thở thì 

làm hô hấp nhân tạo: Đặt bệnh 

nhân nằm ở tư thế ngửa cổ, dùng 

tay xoa ấn lồng ngực (hình 4.1.34) 

và dùng miệng thổi mạnh vào 

miệng bệnh nhân, thổi 10-12 

lần/phút, mỗi lần trong vòng 5 

giây, đến khi nạn nhân thở lại bình 

thường. 

 

 Hình 4.1.34. Hô hấp nhân tạo 

- Không cho nạn nhân uống sữa vì sữa làm thuốc thấm nhanh vào ruột, 

chỉ cho uống nước chín, hoặc nước trà đường loãng, nước ép trái cây và cho nạn 

nhân ăn cháo loãng. Tuyệt đối không cho nạn nhân hút thuốc, uống rượu và các 

loại nước giải khát có ga, ăn thức ăn có nhiều dầu mỡ và các gia vị như ớt, tiêu. 

 

- Đưa nạn nhân đến cơ sở y 

tế gần nhất (hình 4.1.35). Trên 

đường vận chuyển nạn nhân đến 

cơ sở y tế, cần đặt nạn nhân nằm 

nghiêng về bên phải, không nên để 

nạn nhân nằm nghiêng về bên trái. 

 

 Hình 4.1.35. Đưa nạn nhân đến cơ sở y tế  

 

 

- Khi đưa nạn nhân đến cơ 

sở y tế, nhớ mang theo nhãn thuốc 

BVTV mà nạn nhân bị nhiễm độc 

để bác sĩ (hình 4.1.36) quyết định 

cách cứu chữa kịp thời. 

 

 

Hình 4.1.36. Mang theo nhãn thuốc đến cơ sở y tế 
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B. Các câu  ỏi và bài tậ  t ự   à   

 1. Cá   âu  ỏi: Hãy khoanh tròn vào phương án đúng của các câu hỏi 

sau 

Câu hỏi 1. Thuốc bảo vệ thực vật hay nông dược là những chất độc có 

nguồn gốc từ tự nhiên hay hóa chất tổng hợp được dùng để: 

a. Phòng và trừ sâu, bệnh hại 

b. Phòng và trừ cỏ dại 

c. Phòng và trừ các động vật khác như chuột, kiến, mối… 

d. Cả a, b và c       

 

Câu hỏi 2. Thuốc BVTV rất độc thuộc nhóm độc I, có biểu tượng đầu lâu 

xương chéo, nền màu trắng, vạch màu đỏ, đúng hay sai? 

a. Đúng        

b. Sai  

 

Câu hỏi 3. Khi phải dùng thuốc BVTV, nên chọn loại thuốc BVTV nào? 

a. Thuốc BVTV hóa học rất độc, phun vào là sâu rầy chết ngay 

b. Thuốc sinh học hay có nguồn gốc sinh học, ít độc, thời gian cách ly ngắn 

 

Câu hỏi 4. Khi sử dụng hay làm việc với thuốc BVTV, cần phải mặc đủ 

đồ bảo hộ lao động: 

a. Đúng  

b. Sai 

 

Câu hỏi 5. Không nên phun thuốc BVTV khi nào sau đây? 

a. Khi trời đang nắng gắt 

b. Trời đang gió lớn, trời sắp mưa 

c. Khi cây đang trổ hoa, thụ phấn 

d. Cả a, b và c 

 

Câu hỏi 6. Để đảm bảo an toàn cho người và gia súc, khi mới phun, rải 

thuốc BVTV cần phải làm gì?  

a. Phải có biển cảnh báo mới phun, rải thuốc BVTV 

b. Không cho người và gia súc vào khu vực mới phun/rải thuốc BVTV 

http://thuocbvtv.com/
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c. Cả a và b 

Câu hỏi 7. Khi vận chuyển thuốc BVTV, không được vận chuyển cùng xe 

với hành khách. 

a. Đúng.  

b. Sai. 

 

Câu hỏi 8. Những người nào sau đây không được tiếp xúc với thuốc BVTV? 

a. Phụ nữ có thai  

b. Người mới khỏi bệnh 

c. Trẻ em 

d. Cả a, b và c 

 

Câu hỏi 9. Sau khi sử dụng thuốc BVTV, phải xử lý bao bì đựng thuốc 

như thế nào?  

a. Thu gom bao bì đựng thuốc vào đúng nơi quy định  

b. Xử lý theo hướng dẫn của cơ quan bảo vệ môi trường 

c. Cả a và b  

Câu hỏi 10. Khi sơ cứu nạn nhân bị nhiễm độc thuốc BVTV, cần phải 

làm như thế nào? 

a. Đưa nạn nhân ra xa nơi nhiễm thuốc, cởi bỏ quần áo bị nhiễm thuốc 

b. Rửa sạch thuốc dính ở cơ thể và đặt nạn nhân nằm nghiêng 

c. Đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất và mang theo nhãn thuốc BVTV  

d. Cả a, b và c 

2.  ài tậ  t ự   ành 

2.1. Bài tập thực hành 4.1.1 Nhận dạng và xác định nhóm độc của thuốc 

BVTV. 

2.2. Bài tập thực hành 4.1.2 . Xác định triệu chứng người bị ngộ độc thuốc 

BVTV và thực hiện sơ cấp cứu người bị ngộ độc khi sử dụng thuốc BVTV. 

C. G i   ớ 

- Chọn và sử dụng các loại thuốc BVTV sinh học hay có nguồn gốc sinh 

học, thời gian cách ly ngắn, ít ảnh hưởng đến thiên địch, động vật và môi trường 

(thuốc BVTV có vạch màu xanh dương, màu xanh lá trên nhãn) để sử dụng; 

- Nguyên tắc bốn đúng trong sử dụng thuốc BVTV; 

- Sơ, cấp cứu người bị ngộ độc thuốc BVTV.
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                                    Bài 02.   ò   t ừ tổ    ợ  

Mã bài: MĐ 04-02 

 

Mục tiêu:  

- Trình bày được các hoạt động trong phòng trừ tổng hợp từ khâu chọn 

hạt giống đến chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh trong trồng dưa; 

- Thực hiện đúng và đủ các bước phòng trừ tổng hợp;  

- Có trách nhiệm khi sử dụng thuốc BVTV, sản xuất sản phẩm bảo đảm 

an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng và bảo vệ môi trường sinh thái. 

 

A.   i du   

1. K ái  iệm 

1.1. Dị    ại 

Là những sinh vật, vi sinh vật gây hại cho cây trồng và nông sản, làm thất 

thu năng suất hoặc làm giảm phẩm chất nông sản. Các loài dịch hại thường thấy 

trên cây dưa là sâu, bệnh, cỏ dại, chuột, nhện… 

1.2.   ò   t ừ dị    ại 

- Phòng dịch hại 

Là bao vây, ngăn chặn không cho tác nhân gây hại xâm nhập và phát 

triển để gây hại cây trồng. 

- Trừ dịch hại 

Là tiêu diệt các tác nhân gây hại trước hoặc sau khi chúng đã xâm nhập 

vào cây trồng. 

- Phòng trừ tổng hợp (PTTH): 

Là kết hợp toàn bộ các biện pháp phòng trừ từ sử dụng giống để trồng 

đến khi thu hoạch. Tổng hợp hài hòa các biện pháp chọn giống; Canh tác; Sinh 

học và công nghệ sinh học; Dùng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng. 

Như vậy: 

+ Trong hệ thống PTTH phải hài hòa tất cả các biện pháp kỹ thuật và 

phải khai thác tối đa các yếu tố gây chết tự nhiên của dịch hại. 

+ Không thể tiêu diệt hết các sinh vật gây hại trên đồng ruộng mà nên 

duy trì chúng ở dưới mức gây hại có ý nghĩa.  

+ Sinh vật gây hại ở mật độ thấp không được xem là dịch hại mà đôi khi 

còn có lợi vì nó còn là nguồn thức ăn để duy trì sự sống của quần thể thiên địch.  

+ Áp dụng PTTH trong từng tình hình cụ thể, vận dụng linh hoạt trên nền 

tảng khoa học và những tiến bộ kỹ thuật  mới. 
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2. Cá    uyê  tắ     bả   ủa   ò   t ừ tổ    ợ  

2.1.   ồ   và   ăm sóc cây k ỏe 

- Chọn giống tốt, phù hợp với điều kiện địa phương để trồng.  

- Trồng, chăm sóc đúng kỹ thuật để cây sinh trưởng tốt có sức chống chịu 

với điều kiện môi trường và tăng cao sức chống chịu với sâu bệnh. 

 

2.2.  ảo vệ t iê   ị   

Thiên địch là các loài sinh vật có 

ích, góp phần diệt trừ dịch hại, bảo vệ 

mùa màng. Một số thiên địch phổ biến 

trong sản xuất như 

- Bọ ngựa ăn cào cào châu chấu 

(hình 4.2.1) 

 

 Hình 4.2.1. Bọ ngựa ăn thịt cào cào 

 

 

 

Bọ rùa ăn sâu non hại lá cây 

(hình 4.2.2)  

 

 Hình 4.2.2. Bọ rùa ăn thịt sâu non 

 

 

Bọ xít cổ ngỗng ăn sâu non hại lá 

cây (hình 4.2.3).  

Nguồn Báo An Giang, 

Vietnamnet 

http://www.khoahoc.com.vn  

 

 Hình 4.2.3. Bọ xít ăn thịt sâu non 

http://www.khoahoc.com.vn/
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Nhện ăn côn trùng (hình 4.2.4) 

 

Kiến ăn rệp (hình 4.2.5), kiến 

dùng vòi chích hút máu của rệp, làm 

cho rệp bị chết. Trong sản xuất, kiến là 

thiên địch của rệp. 

 

 Hình 4.2.4. Nhện - thiên địch của côn 

trùng 

  

Hình 4.2.5. Kiến - thiên địch của rệp 

Ngày nay, sử dụng thiên địch là một trong những biện pháp sinh học 

được ứng dụng rất nhiều trong thực tiễn sản xuất. 

2.3.   ăm  ồ   t ườ   xuyê  

Kiểm tra đồng ruộng thường xuyên sẽ nắm được diễn biến về sinh trưởng 

phát triển của cây trồng; diễn biến của dịch hại; thời tiết, đất, nước... để có biện 

pháp xử lý kịp thời. 

2.4.  ô   dâ  t ở t à     uyê   ia  ồ    u    

Nông dân là những người trực tiếp trồng trọt trên đồng ruộng. Chính vậy, 

khi nông dân hiểu biết tiến bộ kỹ thuật, có kỹ năng quản lý đồng ruộng, ngoài 

việc trực tiếp quả lý đồng ruộng của chính mình, họ còn tuyên truyền cho nhiều 

nông dân khác cùng thực hiện để phòng trừ dịch hại tổng hợp. 

2.5.    dụ    ể   ò   t ừ  

- Sử dụng các biện pháp phòng trừ thích hợp tùy theo mức độ dịch hại và 

thiên địch ở từng giai đoạn của cây dưa. 
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- Sử dụng thuốc BVTV hợp lý, đúng kỹ thuật, ưu tiên thuốc sinh học, có 

nguồn gốc sinh học, thuốc ít độc với thiên địch và thời gian cách ly ngắn. 

3. Cá  biệ    á  quả  lý dị    ại tổ    ợ  

3.1.  iệ    á  kiểm dị   và k ử t ù   

3.1.1. C ọ   iố   và   ọ  hạt  iố   

- Chọn giống kháng sâu bệnh, năng suất cao, phẩm chất tốt, thích nghi 

với điều kiện canh tác của địa phương để trồng.  

- Chọn hạt giống sạch mầm mống sâu bệnh, không lẫn hạt cỏ dại và đã 

qua kiểm dịch thực vật để ngăn ngừa sự xâm nhập hay lây lan của dịch hại từ 

nơi này tới nơi khác.  

3.1.2. K ử t ù    ạt  iố   

Khử trùng hạt giống trước khi đem trồng sẽ ngăn ngừa được sâu bệnh lan 

rộng trên đồng ruộng, giảm được chi phí phòng trừ trong sản xuất. Việc khử 

trùng thường được tiến hành với các thuốc diệt nấm, thuốc xông hơi diệt sâu bọ, 

xử lý nước nóng, xử lý nhiệt.  

3.2.  iệ    á      iới 

Bẫy đèn bắt bướm, bắt giết sâu, thu lượm ổ trứng, ngắt bỏ lá và thân cây 

bị bệnh. 

- Ưu điểm: Đơn giản, rẻ tiền và tận dụng được nhân công nhàn rỗi.  

- Khuyết điểm: Tác động chậm và hiệu quả thấp. 

3.3.  iệ    á   a   tá  

Bao gồm các kỹ thuật trong quá trình canh tác nhằm cải thiện điều kiện 

sinh thái theo hướng có lợi cho sự sinh trưởng của cây dưa để đạt năng suất cao, 

hạn chế được sự phát triển của sâu bệnh. Đây là biện pháp dễ áp dụng trong sản 

xuất, không gây ảnh hưởng đến môi trường, bảo tồn sự đa dạng sinh học của 

nền nông nghiệp sinh thái bền vững, Biện pháp canh tác bao gồm: 

3.3.1.  ệ si    ồ    u    và làm   t 

- Vệ sinh đồng ruộng, dọn sạch tàn dư cây trồng sẽ làm mất nơi cư trú 

của các loại sâu rầy và nấm bệnh... là mầm mống gây hại vụ tiếp theo, cắt đứt 

được vòng chu chuyển của sâu bệnh từ vụ này sang vụ khác, hạn chế nguồn sâu 

bệnh tích lũy từ vụ trước và lây lan ngay từ đầu vụ.  

- Làm đất sớm để diệt trừ mầm mống sâu bệnh trong đất. Cày lật đất có 

thể diệt được nhiều sâu non và nhộng của sâu đục thân, sâu keo...  

3.3.2. Luân canh 

Luân canh là trồng liên tiếp nhiều loại cây trên cùng một mảnh ruộng, sau 

khi thu loại cây trồng này thì mới trồng loại cây khác nhằm cải tạo đất và hạn 

chế sâu bệnh, cỏ dại cho cây trồng kế tiếp.  
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3.3.3.   ời vụ t ồ   

Xác định thời vụ thích hợp sẽ làm cho cây dưa sinh trưởng và phát triển 

thuận lợi, cây khỏe mạnh, khả năng chống chịu với sâu bệnh và điều kiện ngoại 

cảnh cao hơn sẽ cho năng suất và chất lượng cao hơn. 

3.3.4.   ồ    iố   k á   sâu bệ   

Có tác dụng ngăn ngừa tác hại của sâu bệnh.  

3.3.5. Mật    t ồ   

Trồng ở mật độ hợp lý, ruộng dưa thông thoáng, cây dưa sinh trưởng và 

phát triển thuận lợi, cây khỏe mạnh, chống chịu với điều kiện bất thuận tốt hơn, 

dễ đạt năng suất cao, chất lượng tốt. 

3.3.6.  ó    â   â   ối  ợ  lý  

Phân bón có ảnh hưởng trực tiếp đến cây dưa và ảnh hưởng đến sự phát 

sinh gây hại của nhiều loại sâu bệnh. Bón nhiều phân hoặc bón không hợp lý, 

không cân đối hoặc không đúng giai đoạn sinh trưởng của cây sẽ làm cây phát 

triển không bình thường, dễ bị sâu bệnh phá hại.  

3.3.7.  ưới  ướ : Mỗi giai đoạn cây dưa có nhu cầu nước khác nhau và 

thừa hay thiếu nước đều ảnh hưởng không tốt đến cây dưa.  

3.4.  iệ    á  si    ọ   

3.4.1.  ảo vệ và tă    ườ     oạt        ủa t iê   ị   sẵ   ó 

- Bảo vệ thiên địch tránh bị độc hại do hoá chất thuốc BVTV bằng cách 

hạn chế tối đa việc phun thuốc, chỉ sử dụng thuốc có tính độc thấp, thuốc có 

nguồn gốc sinh học và tiến đến không sử dụng thuốc BVTV trên đồng ruộng. 

- Tạo nơi cư trú cho thiên địch: Trồng hoa (hình 4.2.6) và cây họ đậu trên 

bờ ruộng để thu hút thiên địch và là nơi cho thiên địch ẩn nấp. 

  

Hình 4.2.6. Trồng hoa trên bờ ruộng cho thiên địch ẩn nấp 



 

 

33 

 

3.4.2.  uôi và t ả t iê   ị   t ê   u    

Kỹ thuật này được áp dụng với các loại ký sinh chuyên tính hẹp. Khi 

được  thả trên ruộng, ký sinh sẽ tìm đến vật chủ ưa thích của chúng để tấn công. 

Việc lây thả được tiến hành nhiều lần trong vụ, vào những thời gian thích hợp 

để ngăn chặn sự bùng phát của sâu hại. Ví dụ dùng ong mắt đỏ Trichogramma, 

ong được nuôi nhân trong phòng thí nghiệm, rồi đem thả trên ruộng với mật độ 

100.000 con/ha để trừ sâu đục thân và cuốn lá. 

3.4.3.  ử dụ   t uố  BVTV si    ọ  

Thuốc BVTV sinh học là những chế phẩm sinh học được sản xuất ra từ 

các loại thảo dược hay các chủng vi sinh vật như: Nấm, vi khuẩn, virus, nguyên 

sinh động vật để tạo ra những thành phẩm có khả năng phòng trừ được các loại 

sâu bọ gây hại cây trồng nói chung và cây dưa nói riêng. 

Khi sử dụng thuốc BVTV sinh học được sản xuất ra từ nấm. Tác nhân 

nấm phát triển trên cơ thể côn trùng (hình 4.2.7), làm cho côn trùng chán ăn rồi 

bị chết. Sau khi chết các tác nhân của thuốc ở con côn trùng này lại tấn công 

những con côn trùng khác chưa bị nhiễm làm cho chúng lây lan và chết hàng 

loạt. Thuốc BVTV sinh học diệt chết được côn trùng, nhưng ít hay rất ít ảnh 

hưởng đến môi trường. 

  

  

Hình 4.2.7. Côn trùng chết do nấm ký sinh 
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Khi sử dụng thuốc BVTV sinh học được sản xuất ra từ các tác nhân sinh 

vật như vi rus vi khuẩn. Các tác nhân này ký sinh trên sâu (hình 4.2.8), sâu bị 

chết, các tác nhân lại tiếp tục lây sang các sâu khác, làm sâu chết hàng loạt. 

  

Hình 4.2.8. Sâu bị tác nhân sinh học của thuốc BVTV tấn công 

3.4.4.  ử dụ      t  i u  òa si   t ưở   côn trùng 

Chất điều hoà sinh trưởng côn trùng làm cho trứng phát triển không bình 

thường (không nở hoặc bị chết sau nở), sâu non không hóa thành nhộng và 

trưởng thành được, một số có thể hóa trưởng thành nhưng không sinh sản được. 

3.5.  iệ    á   óa  ọ : Là phải dùng thuốc BVTV có nguồn gốc hóa 

học để phòng trừ dịch hại. Thuốc BVTV có nguồn gốc hóa học có tính độc cao. 

3.5.1. Ưu  iểm: Biện pháp hóa học có hiệu quả nhanh để diệt trừ dịch 

hại. 

3.5.2.   ượ   iểm:  

- Dễ gây bộc phát dịch hại: Việc sử dụng liên tục một loại thuốc làm dịch 

hại quen thuốc dần dần và dẫn đến kháng thuốc; 

- Diệt cả thiên địch, mất cân bằng tự nhiên; 

- Gây ngộ độc cây trồng và làm giảm năng suất cây trồng; Gây ô nhiễm 

môi trường sống; Để lại dư lượng thuốc trong nông sản, ảnh hưởng đến sức 

khỏe người trực tiếp lao động, người tiêu dùng; Là nguy cơ gây bệnh ung thư, 

sảy thai và các bệnh nguy hiểm khác… 

3.5.3. Lưu ý k i   ải dù   t uố        óa  ọ   

- Tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc 4 đúng khi sử dụng thuốc;  

- Sử dụng thuốc theo ngưỡng kinh tế. Trong thực tế khó xác định được 

ngưỡng kinh tế của một loại sâu bệnh hại, song chỉ nên phun khi thấy mật 

độ sâu đủ lớn và xu thế (căn cứ thời tiết, cây trồng, tuổi sâu) còn tăng nữa thì 

mới phun. Lợi ích của việc này là tiết kiệm chi phí, giữ cân bằng sinh học trên 

đồng ruộng và giảm gây ô nhiễm môi trường;  
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- Sử dụng loại thuốc tương đối an toàn với thiên địch. Nên sử dụng  thuốc 

có phổ tác dụng hẹp hoặc các thuốc có nguồn gốc sinh học;  

- Chọn thời gian và cách xử lý ít ảnh hưởng đến thiên địch: Ví dụ việc xử 

lý thuốc Regent cho hạt giống dưa (hình 4.2.9, mầm hạt dưa trong hình thấm 

thuốc regent nên có màu hồng đỏ) để ngừa bọ trĩ sẽ ít ảnh hưởng đến thiên địch 

vì thuốc sẽ có tác dụng ngừa bọ trĩ cho cây dưa đến 20 ngày sau khi gieo hạt; 

 

Hình 4.2.9. Hạt dưa được xử lý thuốc regen khi ủ 

- Dùng dụng cụ bẫy côn trùng: Dụng cụ bẫy côn trùng (hình 4.2.10) có 

tác dụng thu hút côn trùng tập trung chui vào bẫy để ăn bả (loại bả này đã được 

pha chế có mùi vị để thu hút côn trùng đục quả dưa). Sau khi ăn bả, chúng bị 

chết ngay trong bẫy, như vậy sẽ hạn chế được côn trùng đục quả dưa. Cách sử 

dụng bẫy là cho bả vào dụng cụ (liều lượng có hướng dẫn cụ thể trên bao bì). 

Cứ khoảng 300m
2
 ruộng dưa treo một bẫy, dùng dụng cụ này để diệt côn trùng 

sẽ vừa không phải phun thuốc BVTV trực tiếp vào ruộng dưa, đỡ tốn kém tiền 

thuốc BVTV, vừa không ô nhiễm môi trường và ô nhiễm sản phẩm thu hoạch.  

 

Hình 4.2.10. Dụng cụ bẫy côn trùng hại dưa 
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Lưu ý: Ngưỡng kinh tế chỉ là số liệu tham khảo để quyết định 

áp dụng các biện pháp phòng trừ, nhất là phòng trừ bằng biện pháp 

hóa học, phải căn cứ vào:  

- Giai đoạn sinh trưởng và sự sinh trưởng của cây dưa; 

- Loài, tuổi, số lượng dịch hại và sự du nhập của dịch hại;  

- Loài, số lượng, sự du nhập của thiên địch;  

- Ngoài ra còn phải chú ý đến điều kiện khí hậu, thời tiết, đất 

đai và khả năng đầu tư... để có biện pháp xử lý an toàn. 

 

Tóm lại: 

Biện pháp hóa học không được khuyến khích trong PTTH, mà chỉ được 

áp dụng trong trường hợp khẩn cấp khi tình hình sâu bệnh ở mức cao và điều 

kiện còn có thể bộc phát mạnh, khi đã áp dụng tất cả các biện pháp Chọn giống, 

canh tác, cơ giới, sinh học… đều không thể kìm hãm được.  

Khi phải áp dụng biện pháp hóa học, tuyệt đối tuân thủ nghiêm ngặt 

nguyên tắc 4 đúng. 

Nếu được quan tâm một cách thích đáng trong việc ứng dụng PTTH thì sẽ 

đem lại hiệu quả tốt trong sản xuất nông nghiệp nói chung và trong trồng dưa 

nói riêng. Tiết kiệm chi phí đầu vào mà sản lượng lại cao và sản phẩm đạt tiêu 

chuẩn VietGAP sẽ an toàn cho người sử dụng sản phẩm, an toàn cho người trực 

tiếp lao động và bảo vệ được môi trường sinh thái. 
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 . Câu  ỏi và bài tậ  t ự   à   

1. Cá   âu  ỏi: Khoanh tròn vào phương án trả lời đúng của các câu sau 

 

Câu 1. Các loài dịch hại nào thường thấy trên cây dưa?  

a. Sâu và bệnh 

b. Cỏ dại 

c. Cả a, b và c 

   

Câu 2. Phòng là bao vây, ngăn chặn không cho tác nhân gây hại xâm 

nhập và phát triển để gây hại cây dưa.  

a. Đúng. 

b. Sai  

 

Câu 3. Trừ là tiêu diệt các tác nhân gây hại trước hoặc sau khi chúng đã 

xâm nhập vào cây dưa.  

a. Đúng. 

b. Sai. 

 

Câu 4. Phòng trừ tổng hợp (PTTH) là kết hợp toàn bộ các biện pháp 

phòng trừ từ sử dụng giống để trồng đến khi thu hoạch.  

a. Đúng. 

b. Sai. 

 

Câu 5. Nguyên tắc của phòng trừ tổng hợp là: 

a. Trồng và chăm sóc cây khỏe 

b. Bảo vệ thiên địch; Thăm đồng thường xuyên 

c. Nông dân trở thành chuyên gia đồng ruộng 

d. cả a, b, c và d 

 

Câu 6. Thiên địch là các loài sinh vật có ích, góp phần diệt trừ dịch hại, 

bảo vệ mùa màng.  

a. Đúng. 

b. Sai. 



 

 

38 

 

Câu 7. Hiện nay sử dụng thiên địch là một trong những biện pháp sinh 

học được ứng dụng rất nhiều trong thực tiễn sản xuất.  

a. Đúng. 

b. Sai. 

 

Câu 8. Phòng trừ côn trùng bằng biện pháp cơ giới gồm những công việc 

nào sau đây? 

a. Bẫy đèn bắt bướm 

b. Bắt giết sâu, thu lượm ổ trứng 

c. Cả a, b và c 

 

Câu 9. Trong quản lý dịch hại tổng hợp, gồm có những biện pháp nào sau đây? 

a. Biện pháp kiểm dịch và khử trùng 

b. Biện pháp cơ giới và canh tác 

c. Biện pháp sinh học và hóa học 

d. Cả a, b và c 

 

Câu 10. Trong quản lý dịch hại tổng hợp, phải sử dụng thuốc BVTV, thì 

ưu tiên sử dụng thuốc BVTV có nguồn gốc sinh học, thời gian cách ly ngắn. 

a. Đúng 

b. Sai 

 

2. Bài t ự   à   4.2: Thực hiện phòng trừ tổng hợp cho ruộng dưa. 

 

C.   i   ớ 

- Bảo vệ thiên địch trên đồng ruộng và không diệt sạch toàn bộ côn trùng 

trên đồng ruộng. 

- Sử dụng thuốc BVTV sinh học, trường hợp phải sử dụng thuốc hóa học, 

thì ưu tiên sử dụng thuốc BVTV có nguồn gốc sinh học, thời gian cách ly ngắn. 
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 ài 03.   ò   t ừ sâu  ại 

Mã bài: MĐ 04-03 

Mục tiêu:  

- Xác định đúng triệu chứng của một số sâu (côn trùng) thường gây hại dưa;  

- Phòng và trừ sâu hại dưa đúng kỹ thuật; 

- Có trách nhiệm khi sử dụng thuốc BVTV, sản xuất sản phẩm bảo đảm 

an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng và bảo vệ môi trường sinh thái. 

 

A.   i du   

1.  iới t iệu   u   v  sâu  ại 

1.1. K ái  iệm 

Sâu hại (hay còn gọi là côn trùng hại), là những động vật không xương 

sống, chúng sống trên khắp bề mặt Quả Đất. 

Cơ thể con trưởng thành 

phân thành 3 phần đầu, ngực, 

bụng (hình 4.3.1) và có ba đôi 

chân được gắn vào các đốt ngực, 

hai đôi râu trên đầu và phần 

bụng được phân chia thành 

nhiều đốt. Phần lớn (không phải 

tất cả) côn trùng trưởng thành 

đều có cánh. 

 

Hình 4.3.1. Các phần cơ thể của côn trùng trưởng thành  

                                                            A. Phần đầu; B. Phần ngực; C. Phần bụng 

1.2. Đặ   iểm 

1.2.1. Cô  t ù   biế  t ái 

hoàn toàn 

Vòng đời trải qua các giai 

đoạn: Trứng; Sâu non; Nhộng 

và trưởng thành. 

Côn trùng nở từ trứng (hình 

4.3.2) 

 

 Hình 4.3.2. Côn trùng mới nở từ trứng 

http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%99ng_v%E1%BA%ADt_kh%C3%B4ng_x%C6%B0%C6%A1ng_s%E1%BB%91ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%99ng_v%E1%BA%ADt_kh%C3%B4ng_x%C6%B0%C6%A1ng_s%E1%BB%91ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1i_%C4%90%E1%BA%A5t
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BB%A9ng_%28sinh_h%E1%BB%8Dc%29
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Sau khi côn trùng được nở 

ra từ trứng là giai đoạn sâu non. 

Giai đoạn sâu non trải qua 

nhiều lần lột xác (4-6 lần), mỗi 

lần lột xác (được thêm một 

tuổi), sâu non lớn lên nhanh 

chóng.  

Tuổi sau cùng gọi là sâu 

non đẫy sức (hình 4.3.3 a-d). 

  

  

 Hình 4.3.3. Giai đoạn sâu non 

 

 

Sâu non đẫy sức không ăn 

và phá nữa mà biến thành nhộng 

(hình 4.3.4), giai đoạn nhộng 

thường ở trạng thái kén (kén là 

một màng tơ bao phủ bên 

ngoài), nhộng nằm trong kén 

tiếp tục có những thay đổi về 

hình dạng. 

 

 Hình 4.3.4. Giai đoạn nhộng  

Cuối giai đoạn nhộng, côn 

trùng chui ra khỏi kén, bắt đầu 

giai đoạn trưởng thành hay còn 

gọi là vũ hóa, ngài, thành trùng, 

bướm (hình 4.3.5). Ở giai đoạn 

trưởng thành, chúng bắt cặp, đẻ 

trứng và tiếp tục chu kỳ mới.  

Côn trùng dạng biến thái 

hoàn toàn phá hại cây trồng chủ 

yếu ở giai đoạn sâu non. 

 
 

 Hình 4.3.5. Giai đoạn trưởng thành 

a b 

c d 
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1.2.2. Cô  t ù   biế  t ái k ô    oà  toà : Một số côn trùng như cào 

cào/châu chấu, bọ xít, rầy nâu... là nhóm côn trùng biến thái không hoàn toàn, 

không có giai đoạn nhộng. Vòng đời của chúng gồm các giai đoạn: Trứng; Sâu 

non và trưởng thành. Giai đoạn sâu non (hình 4.3.6 a) hay còn gọi là ấu trùng 

không có cánh và nhỏ hơn thành trùng (hình 4.3.6 b). Cả ấu trùng và thành 

trùng của những côn trùng này đều phá hại cây trồng.  

  

Hình 4.3.6 a. Giai đoạn ấu trùng Hình 4.3.6 b. Giai đoạn thành trùng 

1.3. Cô  t ù   t o    ô      iệ  

1.3.1. Côn trùng   á  ại  

Nhiều loài côn trùng tác động xấu đến môi trường sống và ảnh hưởng đến 

quá trình sinh trưởng, phát triển của cây trồng, ảnh hưởng đến năng suất và chất 

lượng nông sản được coi là loài gây hại như mối, mọt, các loại sâu ăn rễ, ăn lá, 

ăn quả, đục thân, chích hút nhựa cây…  

1.3.2. Côn trùng  ó lợi 

Ngoài những côn trùng gây hại còn rất nhiều những côn trùng có lợi cho 

môi trường, con người và góp phần bảo vệ cây trồng như: 

Một số loài côn trùng tạo mật ngọt (ong), tạo tơ dệt vải (tằm), góp phần 

thụ phấn cho các loài thực vật có hoa (ong, bướm...), khi chúng lấy mật và phấn 

hoa đã vô tình tiến hành thụ phấn cho hoa.  

Một số loài côn trùng đóng vai trò là thiên địch, chúng ăn thịt những côn 

trùng khác hại cây trồng hay ký sinh vào sâu hoặc trứng của sâu làm cho sâu bị 

chết hay trứng của sâu không nở được.  

Chính vậy trong quá trình canh tác, không nên sử dụng thuốc trừ sâu bừa 

bãi sẽ giết chết cả những côn trùng có lợi. Thậm chí có thể giết nhiều loài trong 

hệ sinh thái gồm cả những loài ăn côn trùng như chim, chuột và nhiều loài khác. 

Bởi vậy, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật bừa bãi có thể dẫn đến sự bùng phát một 

loạt dịch hại nào đó. 

http://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BB%91i
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%A5_ph%E1%BA%A5n
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%B1c_v%E1%BA%ADt
http://vi.wikipedia.org/wiki/Hoa
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ong
http://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%99_C%C3%A1nh_v%E1%BA%A9y
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BB%99ng_v%E1%BA%ADt_%C4%83n_c%C3%B4n_tr%C3%B9ng&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BB%99ng_v%E1%BA%ADt_%C4%83n_c%C3%B4n_tr%C3%B9ng&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Thu%E1%BB%91c_tr%E1%BB%AB_s%C3%A2u
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Thu%E1%BB%91c_%C4%91%E1%BB%99c&action=edit&redlink=1
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2.   ò   t ừ m t số sâu  ại   í     o dưa 

 

 

2.1.   ò   t ừ bọ dưa 

Bọ dưa gây hại trên nhiều 

loại cây trồng như dưa hấu, dưa 

bở, dưa leo, bí xanh, bí đỏ, … Bọ 

trưởng thành có cánh cứng màu 

vàng cam (hình 4.3.7). 

 

 Hình 4.3.7. Bọ dưa trưởng thành  

Thành trùng (trưởng thành) hoạt động mạnh vào ban ngày, nhất là khi có 

nắng lên. Thành trùng cái đẻ trứng thành từng nhóm từ 2 - 5 cái lúc sáng sớm 

hay chiều tối và đẻ trên mặt đất quanh gốc dưa. 

Ấu trùng (sâu non) mới nở màu trắng sữa, sau thành màu vàng nâu, đầu 

màu nâu, điểm đặc biệt là có 1 đôi chân giả. Ấu trùng có 3 tuổi với thời gian 

phát triển từ 18 đến 35 ngày. 

Nhộng màu nâu nhạt, thời gian nhộng từ 5 - 14 ngày. Nhộng được hình 

thành trong đất, bên ngoài bao phủ bằng một kén tơ rất dày. Nhộng phát triển 

trong thời gian từ 4 - 14 ngày. 

Vòng đời bọ dưa từ 80 - 130 ngày. 

2.1.1. T iệu   ứ   và tá   ại 

- Bọ dưa trưởng thành ăn lá 

non, tạo thành những đường vòng 

trên lá (hình 4.3.8), sau đó phần 

bị cạp ăn sẽ đứt lìa khỏi lá. Bọ 

dưa hại mạnh khi cây dưa còn 

nhỏ có 4 - 5 lá (dưới 20 ngày 

tuổi), mật độ bọ cao có thể làm 

cây dưa trụi hết lá và đọt non, cây 

dưa phát triển kém hoặc chết. Khi 

cây dưa lớn, lá có nhiều lông, bọ 

dưa không phá hoại nữa. Dưa 

trồng trong mùa nắng bị thiệt hại 

nhiều hơn trong mùa mưa.  

 Hình 4.3.8. Triệu chứng gây hại của bọ dưa  

http://trongraulamvuon.com/kinh-nghiem-lam-vuon/che-pham-sinh-hoc-trong-nong-nghiep/
http://trongraulamvuon.com/cach-trong-rau/nuoi-trai-dua-hau-bang-cach-ham-dot-nhu-the-nao/
http://trongraulamvuon.com/cach-trong-rau/trong-dua-leo-an-toan/
http://trongraulamvuon.com/kinh-nghiem-lam-vuon/bien-phap-quan-ly-sau-duc-trai-tren-cay-co-mui/
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- Ấu trùng sau khi nở ăn rễ 

cây và đục vào gốc (hình 4.3.9) 

làm cây bị vàng héo, chậm phát 

triển hoặc chết đột ngột. Các vết 

ăn phá của ấu trùng trên rễ, gốc 

cây còn là nơi xâm nhập của vi 

khuẩn hay nấm làm dây dưa bị 

chết. Bọ non sống trong đất ăn rễ 

và cắn gốc cây kể cả khi cây đã 

lớn, làm cây sinh trưởng kém có 

thể làm cây héo chết. 
 

Hình 4.3.9. Triệu chứng gây hại rễ và gốc cây dưa 

2.1.2.   ò   và t ừ  

Sau khi thu hoạch, gom dây dưa lại để thu hút thành trùng tới xong dùng 

thuốc trừ sâu để tiêu diệt. 

Bảo vệ cây con tích cực lúc ban đầu. 

Khi thấy có thành trùng bay trong ruộng dưa mà mật số còn ít (1-2 

con/m
2
), sáng sớm hay chiều tối nên soi đèn bắt. 

Sử dụng thuốc hóa học để trừ thành trùng. Sau đó từ 5 - 7 ngày áp dụng 

lại nếunếu còn thấy thành trùng ở trong ruộng, nhất là khi cây còn nhỏ. Áp dụng 

thuốc hạt để rải đầu vụ. 

- Rải thuốc BVTV dạng hạt như VIFU SUPER 5 GR, VISA 5G … rải 

quanh gốc dưa trước khi cây ra hoa để diệt sâu non. 

 

 

Thuốc VIFU SUPER 5 GR 

(hình 4.3.10)  

Thuốc dạng hạt, có tác động nội 

hấp (lưu dẫn), vị độc và tiếp xúc. 

Thuốc phòng trừ hữu hiệu sâu 

xám, kiến mối ở ruộng dưa và ít ảnh 

hưởng đến thiên địch. 

Rải thuốc quanh gốc dưa với 

10kg/ha. 

 

 Hình 4.3.10. Thuốc VIFU SUPER 5 GR 

http://trongraulamvuon.com/cach-trong-rau/ky-thuat-gay-trong-rau-sang/
http://trongraulamvuon.com/kinh-nghiem-lam-vuon/ung-dung-co-ban-cua-chat-dieu-hoa-sinh-truong-thuc-vat/
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Hay rải Thuốc VISA 5G (hình 

4.3.11)  

Thuốc dạng hạt, có tác động nội 

hấp (lưu dẫn), vị độc và tiếp xúc. 

Thuốc phòng trừ được nhiều 

loại sâu hại cây dưa, ít ảnh hưởng đến 

thiên địch. 

Rải thuốc quanh gốc dưa với 

10kg/ha. 

Tóm lại rải các loại thuốc nội 

hấp vào quanh gốc dưa có tác dụng 

diệt trừ sâu mà ít ảnh hưởng đến môi 

trường. 

 

 Hình 4.3.11. Thuốc VISA 5G 

 

 

 

 

- Khi bọ trưởng thành phát sinh 

gây hại nặng, phun thuốc vào sáng 

sớm hoặc chiều tối, dùng các loại 

thuốc như Sherpa (hình 4.3.12), 

Dragon, Polytrin, Lorsban,… 

- Pha 8cc/bình 8 lít nước. Phun 4 

bình cho 1000m
2 
(320L nước/ha) 

 - Phun khi sâu mới xuất hiện 

 - Thời gian cách ly: 14 ngày 

 

 

 Hình 4.3.12. Thuốc Sherpa 
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DIAZAN 10 GR (hình 4.3.13) 

Có tác dụng diệt sâu xám (sâu 

đất), loại sâu hại cây dưa sau khi 

trồng. 

Dùng 10 kg thuốc DIAZAN 10 

GR rải đều xung quanh các gốc dưa 

trên diện tích 1 ha đất ruộng đang 

trồng dưa. Có thể trộn thuốc với cát 

hay đất mịn để rắc cho đều. 

 

 Hình 4.3.13. Thuốc DIAZAN 10 GR 

 

 

Vifuran 3G (hình 4.3.14) 

Dùng 15 kg thuốc Vifuran 3G 

trộn với cát hay đất mịn, hay phân vi 

sinh để rắc đều cho các gốc dưa trên 

diện tích 1 ha ruộng đang trồng dưa.  

 

 Hình 4.3.14. Thuốc Vifuran 3G 

 

 

Regent 0,3G (hình 4.3.15) 

Dùng 10 kg thuốc Regent 0,3G 

trộn với cát hay đất mịn, hay phân vi 

sinh để rắc đều cho các gốc dưa trên 

diện tích 1 ha ruộng đang trồng dưa. 

 

 Hình 4.3.15. Thuốc Regent 0,3G 
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2.2.   ò   t ừ bọ  ùa  

Bọ rùa sống trên nhiều loại cây trồng khác nhau. Bọ rùa được chia làm 2 

nhóm là nhóm có lợi và nhóm có hại.  

- Nhóm bọ rùa có lợi: Chúng là thiên địch của các côn trùng khác hại cây 

trồng và thường ăn sâu, rầy…  

- Nhóm bọ rùa có hại: Bọ rùa phá hại cây dưa thường gặp là bọ rùa 28 

chấm. Ấu trùng của bọ rùa 28 chấm có màu vàng nhạt, có nhiều gai nhọn trên 

lưng và hai bên sườn (hình 4.3.16). 

 

Hình 4.3.16. Ấu trùng của bọ rùa 28 chấm 

Nhộng hình bầu dục màu vàng nằm dính trên lá (hình 4.3.17), thân nhộng 

có lông và nhiều chấm đen.  

Vòng đời: 35 - 45 ngày 

 

Hình 4.3.17. Nhộng của bọ rùa 28 chấm 
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Thành trùng (trưởng thành) hình bán cầu, có nhiều màu sắc, nhiều chấm 

đen và lông mịn trên cánh (hình 4.3.18). Con trưởng thành hoạt động mạnh vào 

lúc sáng sớm và chiều mát. Bọ rùa đẻ trứng ở mặt dưới lá, trứng được đẻ tập 

trung thành từng ổ, mỗi ổ từ 10 – 20 trứng, trong suốt thời gian sinh sống bọ rùa 

cái đẻ từ 200 – 300 trứng.  

  

  

Hình 4.3.18. Nhóm bọ rùa hại cây trồng 

 

 

2.2.1. T iệu   ứ   và tá   ại  

Cả ấu trùng và thành trùng ăn 

biểu bì lá, để lại màng mỏng (hình 

4.3.19).  

 

Hình 4.3.19. Triệu chứng gây hại của bọ rùa  
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Các màng mỏng bị khô rách đi, 

lá chỉ còn trơ trụi gân lá (hình 4.3.20). 

Bọ còn ăn quả non, để lại những lỗ 

nông trên bề mặt quả. 

 

 

 Hình 4.3.20. Lá dưa còn trơ gân chính 

 

Nếu mật số bọ rùa cao, lá có thể 

bị ăn trơ trụi (hình 4.3.21), làm cây 

sinh trưởng kém, ruộng dưa sơ xác.  

Chúng phá hại cây dưa từ khi 

còn nhỏ đến khi có quả. Nhiều nhất 

khi cây ra hoa, có quả non. 

 

 Hình 4.3.21. Lá dưa bị hại sơ xác 

 

2.2.2. Phòng và trừ 

- Ngắt bỏ lá bị hại và lá có nhộng 

bám, bắt giết bọ non và bọ trưởng 

thành. 

- Vệ sinh đồng ruộng, tiêu diệt 

ký chủ, thu dọn và tiêu hủy tàn dư thực 

vật. 

- Khi cần thiết có thể dùng thuốc 

để phun trừ. Dùng các loại thuốc trừ 

sâu sinh học VIMATOX 1.9 EC (hình 

4.3.22), dạng tiếp xúc như để phun trừ 

bọ rùa hại dưa. 

Liều lượng: Sử dụng theo  

hướng dẫn trên bao bì.  

 Hình 4.3.22. Thuốc VIMATOX 1.9 EC 

http://trongraulamvuon.com/kinh-nghiem-lam-vuon/ung-dung-co-ban-cua-chat-dieu-hoa-sinh-truong-thuc-vat/
http://trongraulamvuon.com/ky-thuat-trong-cay/ky-la-voi-hinh-anh-cay-phat-sang-co-the-thay-the-den-duong/
http://trongraulamvuon.com/ky-thuat-trong-cay/ky-la-voi-hinh-anh-cay-phat-sang-co-the-thay-the-den-duong/
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2.3.   ò   t ừ bọ t ĩ  

 

 

Bọ trĩ (hình 4.3.23) còn gọi là 

Bù lạch, Rầy lửa. Bọ trĩ thường gây 

hại cây trồng ở giai đoạn cây con trên 

nhiều loại cây như cà, đậu, ớt, bầu bí, 

dưa leo, dưa hấu, dưa bở. Bọ trĩ có 

vòng đời trung bình 18 – 25 ngày. 

 

 

 Hình 4.3.23. Bọ trĩ trưởng thành 

 

 

Con trưởng thành có màu vàng 

đậm hoặc màu đen, cánh là những sợi 

tơ mảnh (hình 4.3.24), cuối bụng 

thon, di chuyển nhanh. Con cái đẻ 

trứng trong mô mặt dưới lá. 

 

 

Hình 4.3.24. Cánh bọ trĩ có nhiều sợi tơ mảnh 

 

 

Con non (ấu trùng) không có 

cánh, hình dạng giống trưởng thành 

(thành trùng), màu xanh vàng nhạt 

(hình 4.3.25). 

 

 Hình 4.3.25. Bọ trĩ non  

http://trongraulamvuon.com/cach-trong-rau/de-cay-trong-sinh-truong-va-phat-trien/
http://trongraulamvuon.com/cach-trong-rau/de-cay-trong-sinh-truong-va-phat-trien/
http://trongraulamvuon.com/cach-trong-rau/tai-sao-day-bau-bi-rung-nu-cach-khac-phuc/
http://trongraulamvuon.com/cach-trong-rau/cach-trong-hanh-la/
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2.3.1. T iệu   ứ   và tá   ại 

a. Đặ   iểm  ây  ại: Bọ trĩ phát triển mạnh trong điều kiện thời tiết nóng 

và khô. Ấu trùng và thành trùng sống ở mặt dưới lá hay núp vào đọt non (ngọn 

non) của cây dưa (hình 4.3.26). 

 

Hình 4.3.26. Bọ trĩ sống ở ngọn và lá non cây dưa  

b.  á   ại: Bọ trĩ chích hút nhựa cây dưa làm ngọn cây bị xoăn, lá bị 

biến dạng quăn queo. Cây bị hại nặng, toàn cây cằn cỗi phát triển chậm, đọt non 

(ngọn cây) chùn lại (hình 4.3.27), lá vàng khô, hoa rụng, không đậu quả hoặc 

quả không lớn được. Bọ trĩ còn truyền bệnh siêu trùng cho cây dưa. 

 

Hình 4.3.27. Triệu chứng cây dưa bị bọ trĩ hại nặng  
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2.3.2.   ò   và t ừ 

- Bọ trĩ thường gây hại nặng ở vùng chuyên canh, nên cần trồng đồng 

loạt, tránh gối vụ. Mùa khô nóng, tưới đều đặn để ruộng dưa ẩm và mát, hạn chế 

bọ trĩ phát triển. Luôn kiểm tra ruộng dưa để phát hiện sớm ấu trùng bọ trĩ 

- Bọ trĩ có sức kháng thuốc mạnh và mau quen thuốc, vì vậy cần dùng các 

thuốc có tác dụng tiếp xúc và thay đổi loại thuốc giữa các lần phun. Khi phun 

thuốc, nên phun cuốn chiếu đồng loạt toàn bộ các ruộng đang trồng dưa trên 

cánh đồng. Một sô thuốc sau đây phòng trừ bọ trĩ có hiệu quả cao. 

 

 

Thuốc Confidor 100SL (hình 

4.3.28) 

Đặc trị các loại sâu hại như Bọ 

trĩ, bọ cánh tơ, sâu vẽ bùa, rệp sáp, rầy 

chổng cánh, rệp vảy, sâu đục thân… 

Pha 10 ml cho bình 8 lít 

Phun 4-5 bình trên 1.000m
2
 

 

 Hình 4.3.28. Thuốc Confidor 100SL 

 

 

Thuốc Dragon 585EC (hình 

4.3.29)  

Qui cách: 100ml, 480ml 

Công dụng: Thuốc đặc trừ sâu ăn 

lá, bọ trĩ trên dưa. 

Liều lượng: 0.4 - 0.5lít/ha, pha 

10ml/bình 8lít, phun 4 - 5 

bình/1.000m
2
, phun ướt đều lên cây. 

 

 

 Hình 4.3.29. Thuốc Dragon 585EC 

http://trongraulamvuon.com/cach-trong-rau/chanh-loai-qua-co-nhieu-tac-dung/
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Thuốc Admaire (hình 4.3.30) 

Qui cách: 100ml 

Công dụng: Diệt bọ trĩ, rầy nâu. 

Triệt tiêu ngay sau khi phun thuốc. 

Hiệu quả cao và dài lâu. 

Liều lượng: Lượng thuốc 

200ml/ha. Pha 4-5ml cho bình 8 lít. 

Phun 4 bình 8 lít cho 1.000m
2
 

Phun kỹ, ướt 2 mặt lá và phải 

phun thuốc theo nguyên tắc “4 đúng”.  

 Hình 4.3.30. Thuốc Admaire 

Thuốc Amico 10 EC (hình 4.3.31) 

Là thuốc đặc trị rầy nâu, bọ trĩ 

(bù lạch) trên cây dưa 

 Liều lượng: Pha 5-7ml thuốc 

cho bình 8 lít. Phun 4-6 bình/1.000m
2
. 

Phun thuốc ướt đều lá và thân cây, 

phun vào sáng sớm hay chiều mát. 

Thuốc có thể pha trộn với thuốc 

trừ sâu bệnh và các loại phân bón lá 

khác, trừ thuốc có tính kiềm. 

Thời gian cách ly: 14 ngày  

 Hình 4.3.31. Thuốc Admico 10 EC 

Thuốc Marshal (hình 4.3.32) 

Thuốc có hiệu quả cao đối với 

loại sâu chích hút và miệng nhai như: 

rầy nâu, bù lạch (bọ trĩ), bọ xít… hại 

dưa hấu. 

Liều lượng: Pha 10 ml thuốc cho 

bình 8 lít. Phun 4-6 bình/1.000m
2
. 

Phun thuốc ướt đều lá và thân cây, 

phun vào sáng sớm hay chiều mát. 

Thời gian cách ly: 7 ngày 

 

 Hình 4.3.32. Thuốc Marshal 
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Thuốc VIMATOX 1.9EC (hình 

4.3.33):  

Là thuốc trừ sâu sinh học phổ 

rộng có tác động tiếp xúc, vị độc. 

Thuốc đặc trị bọ trĩ, sâu ăn lá, nhện hại 

dưa. 

Pha 5-6 ml cho bình 8 lít và 

phun 5 bình trên 1.000 m
2
. Phun ướt 

đều hai mặt lá khi sâu, bọ trĩ hay nhện 

mới xuất hiện. 

VIMATOX 1.9EC an toàn cho 

cây trồng, ít ảnh huởng đến thiên địch 

và môi trường, không để lại dư luợng 

trên nông sản.  

Thời gian cách ly là 7 ngày. 

 

 Hình 4.3.33. Thuốc VIMATOX 1.9EC 

 

 

Thuốc SUSUPES 1.9 EC (hình 

4.3.34):  

Là thuốc trừ sâu sinh học phổ 

rộng có tác động tiếp xúc, vị độc đặc 

trị sâu tơ, sâu xanh da láng, bọ trĩ, 

nhện hại dưa. 

Lượng thuốc từ 0,2-0,3 lít/ha. 

Pha 400 lít nước phun ướt đều hai mặt 

lá (pha 5-6 ml thuốc cho bình 8 lít, 

phun 5 bình 8 lít cho 1.000 m
2
). 

Bảo quản nơi khô mát, xa trẻ em 

và các nguồn thực phẩm.  

 

 

 Hình 4.3.34. Thuốc SUSUPES 1.9 EC 
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2.4.   ò   t ừ  ầy m m: Rầy mềm hay còn gọi là rầy nhớt hại dưa có 2 

dạng: dạng không cánh (hình 4.3.35) và dạng có cánh (hình 4.3.36). 

  

Hình 4.3.35. Rầy mềm không cánh Hình 4.3.36. Rầy mềm có cánh 

2.4.1.   iệu   ứ   và tá   ại  

Cả ấu trùng và thành trùng đều 

rất nhỏ, sống thành đám đông ở mặt 

dưới lá (hình 4.3.37). Rầy hại từ khi 

cây dưa có 2 lá mầm đến khi thu hoạch. 

Chúng hút nhựa làm khô héo 

hoặc để lại những vết thâm đen trên lá; 

phân rầy tiết ra thu hút nấm đen bao 

quanh làm ảnh hưởng đến sự phát 

triển của cây và quả.  

 

 Hình 4.3.37. Rầy mềm bám và hại lá dưa 

 

 

Rầy mềm đeo bám ngọn non, 

chích hút nhựa cây làm cây bị chùn 

ngọn, còi cọc, lá xoắn, quả dị dạng 

(hình 4.3.38). Ngoài ra, rầy mềm còn 

là tác nhân truyền bệnh virus là bệnh 

khảm vàng. 

 

 

Hình 4.3.38. Ngọn cây dưa bị rầy mềm gây hại 
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2.4.2.   ò   và t ừ 

- Biện pháp phòng  

+ Vệ sinh đồng ruộng, tiêu hủy các tàn dư có rầy gây hại. 

+ Không bón nhiều phân đạm. 

+ Thường xuyên kiểm tra ruộng dưa để phát hiện kịp thời và phòng trừ 

đúng lúc. 

- Biện pháp trừ 

Rầy mềm có rất nhiều thiên địch 

như bọ rùa, kiến, nhện, nấm.. nên chỉ 

phun thuốc khi nào mật số quá cao ảnh 

hưởng đến năng suất.  

Phun các loại thuốc phổ biến 

như trừ bọ rầy dưa hoặc phun thuốc 

Profast 210EC (hình 4.3.39), pha 20-

22ml cho bình 16 lít, phun 4 bình trên 

1.000m
2
. 

 

 Hình 4.3.39. Thuốc Profast 210EC 

Hay dùng thuốc Cagent 800WG (hình 4.3.40), pha 0,8 gam cho bình 8 lít, 

phun 4-5 bình cho 1.000m
2
. 

  

Hình 4.3.40. Thuốc Cagent 800WG và hướng dẫn sử dụng 



 

 

56 

 

 

2.5.   ò   t ừ  uồi (dòi)  ụ  lá 

Ruồi (dòi) đục lá hay còn gọi 

là sâu vẽ bùa. 

Thành trùng (hình 4.3.41) màu 

đen, con cái đẻ trứng vào các lỗ chích 

trên lá. Ruồi thường xuất hiện và gây 

hại quanh năm, phát triển mạnh khi 

thời tiết ấm và ẩm. Tháng 3, tháng 4 

rất thuận lợi cho ruồi đục lá phát 

sinh, phát triển và gây hại. 

 
 

 Hình 4.3.41. Thành trùng ruồi (dòi) đục lá 

 

2.5.1.   iệu   ứ   và tá   ại 

Ruồi gây hại cho cây bằng 

cách đục thành những đường ngoằn 

ngoèo ở trên lá (hình 4.3.42), lúc đầu 

đường đục nhỏ, càng lúc càng to dần 

cùng với sự phát triển của cơ thể ấu 

trùng. Đường đục xuất hiện ở cả hai 

mặt lá nhưng thấy rõ nhất là ở mặt 

trên lá.  

 

Hình 4.3.42. Triệu chứng gây hại của ruồi đục lá 

Các vết đục khắp mặt lá (hình 

4.3.43) làm cho lá bị khô, trái nhỏ, 

giảm phẩm chất của trái, nếu trầm 

trọng làm năng suất giảm.  

Khi trưởng thành, dòi đục 

thủng biểu bì chui ra ngoài và làm 

nhộng trên mặt lá hay trên các bộ 

phận khác của cây hoặc buông mình 

xuống đất làm nhộng. 

 

Hình 4.3.43. Tác hại của ruồi đục lá hại dưa 
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2.5.2.   ò   và t ừ  

- Vệ sinh đồng ruộng, làm sạch cỏ ruộng dưa trước khi xuống giống. 

- Xuống giống đồng loạt và sử dụng màng phủ nông nghiệp. 

- Thường xuyên kiểm tra ruộng để phát hiện và phòng trừ kịp thời. 

- Sử dụng các loại thuốc BVTV có tính thẩm thấu và nội hấp cao như 

Callous 500EC với liều 25 - 30/ bình 16 lít nước và phun khi đọt non xuất hiện. 

- Biện pháp hóa học 

Ngoài thiên nhiên ruồi có rất nhiều thiên địch. Nếu áp dụng thuốc BVTV 

nhiều sẽ làm cho mật số ruồi tăng cao và tạo thành dịch. Nếu mật số thiên địch 

trên 50% không cần áp dụng thuốc để trừ ruồi.  

Khi phải dùng thuốc BVTV để trừ ruồi thì nên áp dụng thuốc khi cây con 

bắt đầu có lá mầm và lá thật đầu tiên.  

Sử dụng thuốc trừ sâu sinh học 

VIMETTAZIM 95D (hình 4.3.44):  

Dạng bột có khả năng diệt trừ 

sâu mạnh nhất. Được sử dụng để xử lý 

đất trước khi gieo hạt hoặc trồng cây 

non, thích hợp để rải vào đất. 

Liều lượng sử dụng: 

+ Ruộng mới trồng: 15 kg/ha 

+ Ruộng đang bị dòi đục lá, mối 

và sâu phá hoại: 20 - 40 kg/ha.  

Hình 4.3.44. Thuốc VIMETTAZIMM 95D 

Với cây dưa đang bị dòi đục lá, mối và sâu phá hoại: Rắc thuốc quanh 

gốc cây hay chọc 3-5 lỗ quanh gốc cây, sâu từ 5-7 cm, rồi rắc thuốc và lấp đất. 

Lưu ý: 

- Không dùng chung với thuốc diệt nấm, thuốc có gốc đồng; 

- Thuốc an toàn với người sử dụng, nông sản và môi trường. Không cần 

thời gian cách ly sau khi phun thuốc; 

- Để xa tầm tay trẻ em; 

- Bảo quản nơi thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời. 

Ở những vùng ruồi có điều kiện nhân mật số nhanh thì áp dụng thuốc lại 

khi cần. Dùng thuốc nhóm gốc lân hoặc gốc cúc, kết hợp với sử dụng dầu 

khoáng. Có thể dùng một trong các loại thuốc để phòng và trị như CAZINON 

50ND, ANITOX 50SC, CATODAN 18SL & 90, 95WP, CANON 100SL, 

CARMETHRIN 10&25EC, ACE5EC. 
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2.6.   ò   t ừ   ệ   ỏ  

Nhện đỏ gây hại trên nhiều loại cây khác nhau như bầu bí, dưa leo, chủ 

yếu là cà chua, cà tím, các loại đậu, đu đủ, dưa hấu... 

Thành trùng hình bầu dục, thân rất nhỏ khoảng 0,3 mm (thành trùng đực) 

đến 0,4 mm (thành trùng cái). Toàn thân phủ lông lưa thưa và thường có màu 

xanh, trắng hay đỏ với đốm đen ở 2 bên thân mình, có 8 chân, thành trùng cái 

màu vàng nhạt hay hơi ngả sang màu xanh lá cây.  

Sau khi bắt cặp, thành trùng 

cái bắt đầu đẻ trứng (hình 4.3.45) từ 

2 - 6 ngày, mỗi nhện cái đẻ khoảng 

70 trứng. 

Trứng rất nhỏ, hình cầu, bóng 

láng và được gắn chặt vào mặt dưới 

của lá, thường là ở những nơi có tơ 

do nhện tạo ra trong khi di chuyển. 

Khoảng 4 - 5 ngày sau trứng nở. 

 

 Hình 4.3.45. Thành trùng nhện đỏ 

Ấu trùng nhện đỏ rất giống thành trùng nhưng chỉ có 3 đôi chân. Để trở 

thành thành trùng, ấu trùng cái thay da 3 lần, ấu trùng đực chỉ thay da 2 lần. 

Giai đoạn ấu trùng phát triển từ 5 - 10 ngày.  

Nhện di chuyển rất nhanh và nhả tơ mỏng bao thành một lớp ở mặt dưới 

lá nên trông lá có màu trắng dơ do lớp da để lại sau khi lột cùng với bụi và 

những tạp chất khác 

Vòng đời nhện đỏ từ 20 - 40 ngày. 

2.6.1.   iệu   ứ   và tá   ại 

Cả ấu trùng và thành trùng 

nhện đỏ đều chích hút mô của lá 

cây làm cây bị mất màu xanh và có 

màu vàng, sau cùng lá sẽ bị khô đi 

(hình 4.3.46). Màu vàng của lá dễ 

nhìn thấy nhất là ở mặt dưới lá, 

làm giảm phẩm chất và năng suất 

quả. 

 

 

Hình 4.3.46. Triệu chứng gây hại của nhện đỏ 
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2.6.2.   ò   và t ừ 

- Biện pháp sinh học: Bảo vệ thiên địch, trong quá trình canh tác cần 

chú ý bảo vệ thiên địch, các thiên địch có vai trò quan trọng trong việc hạn chế 

mật số nhện đỏ như: 

+ Bù lạch 6 chấm, có 3 chấm màu sậm trên mỗi cánh trước; bù lạch 

bông có màu từ vàng chanh sáng đến nâu sậm. 

+ Bọ rùa Stethorus sp; Bọ xít nhỏ Orius tristicolor và Chysoperla carnea 

cũng là thiên địch của nhện đỏ. 

Nhện đỏ rất khó trị vì rất nhỏ và thường sống ở gần gân lá, nơi khó tiếp 

xúc thuốc trừ sâu, hơn nữa, nhện tạo lập quần thể rất nhanh nên mật số tăng 

nhanh và nhiều. Có thể sử dụng các loại thuốc trừ nhện nhưng phải để ý đến 

quần thể thiên địch. 

 

- Biện pháp dùng thuốc  

Có thể dùng Pegasus 500 SC 

(hình 4.3.47) để phòng trị. 

Pha 5mg cho bình 8 lít, phaun 

4 bình cho 1.000 m
2
. 

Thời gian cách ly: 3 ngày 

 

 

 Hình 4.3.47. Thuốc Pegasus 500 SC 

Thuốc HOMECTIN 50WG 

(hình 4.3.48): Là thuốc trừ sâu sinh 

học có phổ tác dụng rộng, tác động 

tiếp xúc, vị độc, có khả năng nội 

hấp mạnh, phòng trừ được sâu 

miệng nhai, sâu chích hút. 

Lượng nước phun: 400 lít/ha 

Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 

khoảng 1- 2 con/cây. 

Thời gian cách ly: Ngưng 

phun thuốc 5 ngày trước khi thu 

hoạch. 

 

 Hình 4.3.48. Thuốc HOMECTIN 50WG 
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Hoặc thuốc trừ sâu sinh học 

Muskardin (hình 4.3.49). Phòng trị 

được Rầy, bọ phấn trắng, rệp sáp, 

bọ nhảy, châu chấu, bọ trĩ, mối, 

kiến lửa, ruồi đục lá trên cây dưa. 

Liều lượng: Pha 20-40g/bình 

8 lít. Phun 4-5 bình/công 1.000 m
2
. 

- Thuốc an toàn với người sử 

dụng, nông sản và môi trường. 

Không phải cách ly. 

- Bảo quản nơi mát, tránh ánh 

nắng mặt trời. Để xa tầm tay trẻ em. 

Phun thuốc vào lúc chiều 

mát. Không dùng chung với thuốc 

diệt nấm, thuốc có gốc đồng. 
 

Hình 4.3.49. Thuốc sinh học Muskardin  

Thuốc KOBEN 15EC (hình 4.3.50). Thuốc có tác động tiếp xúc, vị độc 

có tác dụng phòng trừ nhện và nhiều loại rầy, rệp, bọ trĩ hại cây rau, màu, dưa…  

Lượng thuốc 0,75 lít/ha, pha 8-9 ml/bình 8 lít nước. Phun 5- 6 bình 8 lít 

cho 1.000 m
2
 hay 400-600 lít/ha. Phun khi sâu hại xuất hiện. Nhện đỏ: phun 

thuốc khi có 3 – 5 con/lá; Bọ trĩ: phun thuốc khi có 2 – 3 con/lá. 

Để tiết kiệm công phun, có thể pha chung với nhiều thuốc trừ sâu bệnh 

khác nhưng không pha chung với thuốc có tính kiềm như Bordeaux. 

 

Hình 4.3.50. Thuốc KOBEN 15EC 

http://www.tstcantho.com.vn/?mod=article&id=23&section_id=21
http://www.tstcantho.com.vn/?mod=article&id=23&section_id=21


 

 

61 

 

2.7. Phòng trừ bọ xít  âu  

Bọ xít nâu hại các loại cây đậu, bầu bí, mướp, dưa, … 

Thành trùng màu nâu đậm (hình 

4.3.51), giữa ngực trước có một điểm 

vàng nhỏ. Cánh sau là cánh màng 

mỏng màu nâu. Râu đầu 5 đốt, luôn 

hướng về phía trước. 

Thời gian sống của thành trùng 

từ 2 - 4 tháng.  

Một thành trùng cái đẻ từ 100 - 

200 trứng. 

 
 

 Hình 4.3.51. Thành trùng bọ xít nâu 

 

Trứng màu nâu, được đẻ thành 

hàng một trên thân cây, đôi khi cả trên 

lá và quả. Số trứng trên mỗi ổ từ 7 - 

100 cái, đôi khi trứng được đẻ rải rác 

từ 3 - 5 cái. Thời gian ủ trứng từ 12 - 

15 ngày. Sau khi nở ấu trùng tập trung 

quanh ổ trứng (hình 4.3.52), 3 - 4 ngày 

sau đó mới phân tán đi nơi khác. 

 
 

Hình 4.3.52. Bọ xít mới nở bám quanh ổ trứng 

 

 

Ấu trùng (hình 4.3.53) có 5 tuổi, 

phát triển từ 60 - 80 ngày. Sau nở 3-4 

ngày là bọ xít đã chích hút nhựa cây. 

Cả ấu trùng và thành trùng cùng sống 

trên một cây. Lúc trời nắng gắt bọ xít 

thường ẩn dưới lá hoặc dọc thân cây, 

phần có lá che mát. 

 
 

 Hình 4.3.53. Bọ xít non 
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2.7.1.   iệu   ứ   và tá   ại: Từ tuổi 2 trở đi, ấu trùng bắt đầu chích 

hút các bộ phận của cây. Ấu trùng tuổi 4 - 5 ăn phá rất mạnh. Nếu có 10 con 

trên một cây dưa có thể làm thiệt hại năng suất từ 40 - 50% và với mật số 

khoảng 20 con/cây dưa sẽ bị mất mùa dưa và không được thu hoạch. 

2.7.2.   ò   và t ừ 

- Biện pháp phòng: Diệt cỏ quanh nơi trồng. 

- Biện pháp trị: Có thể bắt ấu trùng và thành trùng bằng tay hoặc áp dụng 

thuốc bảo vệ thực vật để trị nếu mật số bọ xít đạt khoảng 10 con/cây. 

Phun các loại thuốc: VISERIN 4.5EC, QUILUXNY 72EC. 

Thuốc VISERIN 4.5EC (hình 

4.3.54) là thuốc trừ sâu phổ rộng có 

tác động tiếp xúc và vị độc. Ít gây hại 

cho cá và ong trên đồng ruộng. 

+ Viserin 4.5EC phòng trừ 

nhiều loại trừ rệp, sâu vẽ bùa, sâu 

miệng nhai và chích hút trên nhiều 

loại cây trồng nói chung và cây dưa 

nói riêng. 

+ Liều dùng 0,6 lít/ha. Pha 12 

ml/bình 8 lít. Phun ướt đều cây, phun 

khi sâu non xuất hiện. 

+ Thời gian cách ly: 7-14 ngày  

 Hình 4.3.54. Thuốc VISERIN 4.5EC 

 

 

Thuốc: QUILUXNY 2EC (hình 

4.3.55)  

Là thuốc trừ sâu sinh học có phổ 

tác dụng rộng, hiệu quả nhanh và diệt 

trừ được nhiều loài sâu hại như rầy 

nâu, bọ trĩ, bọ xít hại dưa. 

Liều sử dụng 0,2-0,3 lít/ha, pha 

5ml cho 8-10 lít nước, phun 400-600 

lít/ha. 

 

 Hình 4.3.55. Thuốc QUILUXNY 2EC  

http://tusach.thuvienkhoahoc.com/w/index.php?title=C%E1%BB%8F&action=edit&redlink=1
http://tusach.thuvienkhoahoc.com/w/index.php?title=Thu%E1%BB%91c_h%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc&action=edit&redlink=1


 

 

63 

 

 

2.8.   ò   t ừ sâu ă  lá  

- Sâu ăn lá Diaphania indica 

(hình 4.3.56) gây hại trên các cây họ 

bầu bí, dưa. Sâu màu xanh lá cây 

nhạt, có 2 sọc trắng chạy dọc cơ thể 

rất rõ. Đủ lớn ấu trùng dài từ 20 - 25 

mm và làm nhộng trong lá khô. 

 

 Hình 4.3.56. Sâu ăn lá Diaphania indica 

 

- Bướm (thành trùng) nhỏ, màu 

nâu, khi đậu có hình tam giác màu 

trắng ở giữa cánh, rìa màu nâu đen 

(hình 4.3.57); hoạt động vào ban đêm 

và đẻ trứng rời rạc trên các đọt, lá 

non. Trứng rất nhỏ, màu trắng, nở 

trong vòng 4-5 ngày. 

 

 Hình 4.3.57. Bướm (thành trùng) sâu ăn lá 

2.8.1.   iệu   ứ   và tá   ại  

Sâu thường nhả tơ cuốn lá non 

lại và ở bên trong, ăn lá (hình 

4.3.58). Khi sâu lớn có thể cắn trụi cả 

lá và chồi ngọn của đọt non. 

Sâu còn ăn quả non làm cho quả 

bị thối và rụng. Khi quả lớn sâu 

thường ẩn ở mặt dưới, chỗ phần quả 

chạm mặt đất và cạp lớp da bên 

ngoài làm quả bị lép nơi đó và da quả 

bị loang lổ. 

 

 Hình 4.3.58. Triệu chứng gây hại của sâu 

ăn lá 



 

 

64 

 

2.8.2. Phòng và t ừ 

Phun thuốc ngừa bằng các loại thuốc trừ rệp, trừ bọ rầy phổ biến trên đọt 

non và quả non khi có sâu xuất hiện nhiều. 

Có thể dùng tay bắt sâu khi mật số còn ít hoặc áp dụng các loại thuốc trừ 

sâu thông dụng trước khi sâu cuốn lá lại hoặc dùng thuốc trừ sâu sinh học như: 

 

 

Thuốc COMDA GOLD 5WG 

(hình 4.3.59) 

Là thuốc trừ sâu sinh học phổ 

rộng, tác dụng tiếp xúc, vị độc và thấm 

sâu, hiệu lực trừ sâu nhanh mạnh ngay 

cả các loại sâu đã kháng thuốc, đặc trị 

các loại sâu ăn lá và chích hút như rầy 

nâu, bọ trĩ, bọ xít, sâu xanh, sâu tơ, rệp 

muội, dòi đục lá, nhện đỏ trên dưa. 

Pha 5-6 g cho bình 8 lít, phun 4-

5 bình trên 1.000 m
2
. 

 

 

Hình 4.3.59. Thuốc COMDA GOLD 5WG 

Thuốc trừ sâu vi sinh Vi - BT 

(Bacciluss Thuringiensis, hình 4.3.60) 

thuộc nhóm trừ sâu sinh học, có nguồn 

gốc vi khuẩn, phổ diệt sâu rộng và hữu 

hiệu đối với các loại sâu ăn lá, sâu tơ, 

sâu xanh, sâu khoang, sâu ăn tạp… 

Sâu khi ăn phải thuốc sẽ ngừng ăn sau 

vài giờ và chết sau 1 - 3 ngày. 

Các chế phấm bảo vệ thực vật 

sinh học đã được nhà nước kiểm 

nghiệm và cho lưu hành có tác dụng 

diệt trừ sâu hại và đảm bảo vệ sinh an 

toàn thực phẩm. 

Pha 5-6 g cho bình 8 lít, phun 4-

5 bình trên 1.000 m
2
.  

 Hình 4.3.60. Thuốc trừ sâu vi sinh Vi-BT 
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2.9.   ò   t ừ sâu ă  tạ   

Sâu ăn tạp là loài sâu phá hại rất 

nhiều loại cây trồng như cây lương 

thực, cây thực phẩm, cây công nghiệp, 

cây rau đậu, dưa leo, dưa hấu, dưa bở... 

Sâu ăn tạp có nhiều loại, chúng 

phá tất cả các bộ phận của cây như rễ, 

thân, lá hoa và quả. Khi mới nở có 

màu xanh xám, lớn lên, tùy theo loại 

thức ăn, sâu có màu xanh, xám, nâu, ... 

(hình 4.3.61). 

 

 Hình 4.3.61. Sâu non (ấu trùng) sâu ăn tạp 

 

 

Con trưởng thành (hình 4.3.62) 

có đời sống trung bình từ 1-2 tuần tùy 

điều kiện thức ăn. Một bướm cái có 

thể đẻ 300 trứng, ở điều kiện thích 

hợp, bướm có thể đẻ từ 900-2.000 

trứng. Thời gian đẻ trứng trung bình 

của bướm kéo dài từ 5-7 ngày đôi khi 

đến 10 - 12 ngày 

 

 Hình 4.3.62. Trưởng thành sâu ăn tạp 

 

 

Trứng có hình bán cầu. Trứng 

mới đẻ có màu trắng vàng (hình 

4.3.63), sau chuyển thành màu vàng 

tro, lúc sắp nở có màu tro đậm. Ổ 

trứng có phủ lớp lông từ bụng bướm 

mẹ. Thời gian ủ trứng từ 4-7 ngày. 

 

 

 Hình 4.3.63. Trứng của sâu ăn tạp 
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Thời gian phát triển của ấu trùng kéo dài từ 20-25 ngày, qua 4-5 lần lột 

xác, sau mỗi lần lột xác sâu lớn lên và đạt kích thước tối đa của sâu non trước 

khi hóa nhộng. Màu sắc của sâu non chuyển dần tùy theo loại sâu, thức ăn và 

môi trường sống (hình 4.3.64). 

 

Hình 4.3.64. Biến đổi màu sắc của ấu trùng sâu ăn tạp 

2.9.1. T iệu   ứ   và tá   ại 

Sâu cắn phá mạnh vào lúc sáng sớm, khi có ánh nắng mặt trời sâu chui 

xuống dưới tán lá để ẩn nấp. Chiều mát sâu bắt đầu hoạt động trở lại và phá hại 

suốt đêm. Sâu tuổi 1-2 chỉ ăn gặm phần diệp lục của lá và chừa lại lớp biểu bì 

trắng, từ tuổi 3 trở đi sâu ăn phá mạnh cắn thủng lá và đứt cả gân lá (hình 

4.3.65).  

 

Hình 4.3.65. Sâu ăn tạp gây hại trên lá  
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Khi thiếu thức ăn, sâu còn ăn trụi cả thân, cành, thậm chí còn gặm vỏ và 

đục thủng quả (hình 4.3.66). Kết thúc giai đoạn ấu trùng, sâu chui xuống đất 

làm thành một khoang và nằm yên trong đó hóa nhộng. 

 

Hình 4.3.66. Sâu ăn tạp gây hại trên vỏ quả dưa hấu 

2.9.2.   ò   và t ừ 

- Biện pháp canh tác 

Đất trước khi trồng cần phải được cày, phơi và xử lý thuốc trừ sâu hoặc 

cho ruộng ngập nước 2-3 ngày để diệt nhộng, sâu non có trong đất. Phải thường 

xuyên đi thăm ruộng để kịp thời phát hiện sâu, ngắt bỏ ổ trứng hoặc tiêu diệt 

sâu non mới nở khi chưa phân tán đi xa.  

- Biện pháp sinh học 

+ Bẫy bả: Con trưởng thành (bướm, thành trùng) của sâu ăn tạp có 

khuynh hướng thích mùi chua ngọt và ánh sáng đèn, do đó có thể dùng bả chua 

ngọt để thu hút bướm khi chúng phát triển rộ. Bả chua ngọt gồm 4 phần giấm + 

1 phần mật + 1 phần rượu + 1 phần nước. Sau đó đem bả mồi vào chậu rồi đặt ở 

ngoài ruộng vào buổi tối nơi thoáng gió có độ cao 1m so với mặt đất. 

+ Sử dụng thiên địch: Sâu ăn tạp thường bị 4 nhóm ký sinh côn trùng ký 

sinh, nấm ký sinh, siêu vi khuẩn gây bệnh và vi khuẩn.  

+ Trồng hoa hướng dương hay các loài hoa có khả năng dẫn dụ sâu ăn tạp 

xung quanh các ruộng canh tác. 

- Biện pháp hóa học: Sử dụng thuốc BVTV để trừ như: Profast 210EC 

(hình 4.3.39), Callous 500EC (25-30ml/bình 16 lít) và các loại thuốc phòng trừ 

sâu ăn lá (liều lượng và cách sử dụng giống cho các loại sâu ăn lá khác). 
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 . Cá   âu  ỏi và bài tậ  t ự   à   

 

1. Cá   âu  ỏi: Hãy khoanh tròn vào các phương án trả lời đúng của các 

câu sau đây 

Câu hỏi 1: Côn trùng ở giai đoạn sâu non còn có tên gọi khác nào sau đây?  

a. Thành trùng. 

b. Nhộng. 

c. Ấu trùng 

 

Câu hỏi 2: Côn trùng có 4 giai đoạn là trứng, sâu non, nhộng và trưởng 

thành được gọi là côn trùng biến thái hoàn toàn. 

a. Đúng. 

b. sai. 

 

Câu hỏi 3: Đa số côn trùng biến thái hoàn toàn chỉ phá hại cây dưa ở giai 

đoạn sâu non. 

a. Đúng. 

b. Sai 

 

Câu hỏi 4: Vòng đời của côn trùng biến thái không hoàn toàn, gồm những 

giai đoạn nào sau đây? 

a. Giai đoạn trứng, sâu non, nhộng, trưởng thành 

b. Giai đoạn trứng, sâu non, trưởng thành 

 

Câu hỏi 5: Giai đoạn nào của côn trùng biến thái không hoàn toàn thường 

hay phá hại cây dưa? 

a. Giai sâu non 

b. Giai đoạn trưởng thành 

c. Cả a và b 

 

Câu hỏi 6: Bọ dưa trưởng thành thường phá hại nặng nhất giai đoạn nào 

của cây dưa? 

a. Giai đoạn cây còn nhỏ có 4 - 5 lá 

b. Giai đoạn thu hoạch quả 
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Câu hỏi 7: Đặc điểm gây hại cây dưa của bọ rùa? 

a. Cả ấu trùng và thành trùng ăn biểu bì lá, để lại màng mỏng 

b. Ăn quả non, để lại những lỗ nông trên bề mặt quả 

 

Câu hỏi 8: Bọ trĩ còn gọi là Bù lạch hay Rầy lửa, thường gây hại giai đoạn 

nào của cây dưa? 

a. Giai đoạn cây con. 

b. Giai đoạn cây ra hoa, đậu quả 

c. Giai đoạn thu hoạch 

 

Câu hỏi 9: Tác hại của của rầy mềm hại cây dưa? 

a. Hút nhựa làm khô héo lá dưa 

b. Nấm đen từ phân rầy ảnh hưởng đến sự phát triển của quả 

c. Cả a và b 

 

Câu hỏi 10: Ruồi (dòi) đục lá hay còn gọi là sâu vẽ bùa đục lá dưa thành 

những đường ngoằn ngoèo ở trong lá. 

a. Đúng. 

b. Sai 

 

2.  ài tậ  và bài t ự   à   4.3: Xác định, ghi nhận triệu chứng ruộng 

dưa bị hại do bọ trĩ. Chọn thuốc trừ sâu sinh học, pha và phun thuốc phòng trừ 

bọ trĩ cho dưa theo nguyên tắc 4 đúng. 

 

C.   i   ớ 

Ưu tiên sử dụng thuốc sinh học 

Bảo vệ thiên địch trên ruộng dưa. 
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Bài 04.   ò   t ừ bệ    ại 

Mã bài: MĐ 04-04 

Mục tiêu 

- Xác định đúng triệu chứng của một số bệnh thường gây hại dưa;  

- Phòng và trừ bệnh hại dưa đúng kỹ thuật; 

- Có trách nhiệm khi sử dụng thuốc BVTV, sản xuất sản phẩm bảo đảm 

an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng và bảo vệ môi trường sinh thái. 

 

A.   i du   

1. K ái  iệm v  bệ    ại  ây dưa 

Cây dưa được trồng trong điều kiện đất đai, khí hậu, dinh dưỡng, chế độ 

nước giống như cây bố mẹ của chúng và luôn biểu hiện rõ đặc điểm đặc trưng 

về loài và giống của chúng thì được coi là cây khỏe. 

Cây dưa cũng được trồng trong điều kiện đất đai, khí hậu, dinh dưỡng, 

chế độ nước giống như cây bố mẹ của chúng như do ảnh hưởng của môi trường, 

của nấm, vi khuẩn, virus..., cây bị biến dạng, héo rũ, chết thì đó là cây bị bệnh. 

Trong quá trình trồng trọt thì biện pháp phòng có hiệu quả cao, còn nếu 

để phải trừ thì hiệu quả thấp, thậm chí không có hiệu quả. 

2.   ò   t ừ m t số bệ    ại   í     o dưa 

2.1.   ò   t ừ bệ    éo  ây 

con - héo khô 

2.1.1.   iệu   ứ   và tá   ại  

- Ở cây con:  

+ Nấm bệnh xâm nhập vào cổ rễ 

cây con làm thối cổ rễ, cổ rễ teo nhỏ 

lại, vết bệnh màu nâu đen, lá vẫn còn 

xanh, sau đó héo dần, cuối cùng cây bị 

héo khô (hình 4.4.1). 

+ Bệnh thường phát sinh gây hại 

từ khi cây mới mọc đến khi có 1-2 lá 

thật. 
 

 Hình 4.4.1. Cây con bị bệnh héo khô 

- Ở cây lớn: Bệnh xâm nhiễm thân cây, nhất là phần gốc thân, làm cho 

mô vỏ bị thối nâu hoặc nâu đen, viền vùng thối không đều và có màu nâu đỏ, 

vết bệnh hơi lõm sâu vào và thân bị nứt ra. Lá héo khô rồi rụng dần. Bệnh có 

thể tấn công quả, làm lở quả. Rễ thối và thường có màu nâu đỏ. 
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2.1.2.   uyê    â   ây bệ  : Bệnh do nấm Rhizoctonia solani Kuhn 

gây ra. Nấm tồn tại trên tàn dư cây trồng và trong đất. Gặp điều kiện thích hợp, 

nấm xâm nhập vào gốc cây chỗ giáp mặt đất và gây hại cây. 

2.1.3.   ò   và t ừ  

- Vệ sinh đồng ruộng: Vệ sinh sạch và thu gom tiêu hủy tàn dư thực vật; 

- Luân canh: Thời hạn luân canh với cây trồng khác nguồn bệnh từ 2 - 3 

năm tùy vào tính nghiêm trọng của bệnh. 

- Phơi đất 2-4 tuần trước khi trồng dưa. 

- Phun thuốc phòng trị định kỳ 7-10 ngày/lần bằng một trong các loại thuốc: 

ZinCopper 50WP, Carbenda Supper 50SC, TOPAN 70WP, BAVISTIN 50FL.  

Thuốc Zincopper 50WP (hình 

4.4.2) là thuốc trừ nấm bệnh phổ rộng, 

có tác dụng tiếp xúc, Phòng và trị 

bệnh quan trọng như: Thán thư, phấn 

trắng, mốc sương, đốm lá, héo cây 

con, héo khô... 

Liều lượng: 0,5 lít/ha. Lượng 

nước phun: 400 lít/ha. Pha 10 ml/bình 

8 lít nước, phun 5 bình/1.000m
2
 khi 

bệnh chớm xuất hiện. 

 

 Hình 4.4.2. Thuốc Zincopper 50WP 

Thuốc Carbenda Supper 50SC 

(hình 4.4.3) phòng trừ hữu hiệu nhiều 

loại nấm bệnh trên nhiều loại trong đó 

bệnh thối cổ rễ cây dưa … 

Liều lượng: 0,5 lít/ha. Lượng 

nước phun: 400 lít/ha. Pha 10 ml/bình 

8 lít, phun 5 bình/1.000m
2
 khi bệnh 

chớm xuất hiện. 

- Không phối hợp với các loại 

thuốc BVTV có tính kiềm cao. 

* Lưu ý: Carbenda Supper 50SC 

với hoạt chất Carbendazim nên không 

trừ được các loại bệnh do nấm 

Phytophthora và Pythium.  

 Hình 4.4.3. Thuốc Carbenda Supper 50SC 
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+ Thuốc TOPAN 70 WP (hình 

4.4.4): Phòng trừ các bệnh mốc 

xám, thán thư, sương mai, đốm lá, 

thối nhũn cho dưa, cà chua, rau cải, 

cà tím…  

Dùng 4-8 g/bình 8 lít nước. 

lượng nước phun 400-800 lít/ha, 

phun kỹ cả mặt trên và mặt dưới lá. 

Lưu ý: 

- Không pha chung với thuốc 

có tính kiềm như Bordeaux. 

Thời gian cách ly: Ngưng 

phun thuốc trước khi thu hoạch 7 

ngày. 

 

 Hình 4.4.4. Thuốc TOPAN 70WP 

 

 

 

 

 

Thuốc trừ bệnh Bavistin 

50FL (hình 4.4.5) 

Là thuốc trừ nấm bệnh có tác 

động nội hấp, phổ tác dụng rộng, 

phòng trừ hữu hiệu nấm bệnh hại 

cây trồng 

Cây dưa: Trừ bệnh đốm lá, 

pha 5-10ml/bình 8 lít nước, phun 

ướt đều cây, phun 4-5 bình/1.000 

m
2
 

 

 

 Hình 4.4.5. Thuốc Bavistin 50FL 
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2.2.   ò   t ừ bệ    ốm lá -   ảy   ựa t â  

2.2.1. Triệu   ứ   và tác 

 ại 

- Vết bệnh trên lá 

+ Đốm bệnh không đều đặn 

và lan rộng dần, kích thước 

khoảng 1-2 cm hoặc lớn hơn, lúc 

đầu là những đốm úng nước (hình 

4.4.6). 

 

 Hình 4.4.6. Vết bệnh đốm lá ban đầu 

 

 

+ Các đốm úng nước khô lại 

và có màu nâu nhạt. Bệnh thường 

xuất hiện từ bìa lá lan vào, theo 

những mảng hình vòng cung, 

trong đó có các vòng đồng tâm 

nâu sậm (hình 4.4.7).  

 

 Hình 4.4.7. Vết bệnh đốm lá dần bị khô 

 

 

+ Sau cùng các đốm bệnh 

nối liền với nhau, lá bị cháy (hình 

4.4.8) 

 

Hình 4.4.8. Các vết bệnh đốm lá nối liền với nhau 

Lá cháy 
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- Vết bệnh trên thân 

Vết bệnh có hình bầu dục, 

kích thước khoảng 1 - 2 cm, đốm 

hơi lõm, làm khuyết một bên thân 

cây. Trên vùng bệnh, nhựa màu 

nâu đỏ ứa ra thành giọt, sau cùng 

đổi thành màu nâu đen và khô 

cứng lại. Nơi vùng bệnh, vỏ thân 

bị nứt nẻ (hình 4.4.9). Bệnh 

thường làm héo thân cây dưa.  

 Hình 4.4.9. Chỗ vỏ thân bị bệnh  

 

Trên quả: Lúc đầu có những 

đốm nhũn nước, sau đó đốm bệnh 

khô, có màu nâu và bị nứt nẻ. 

Bệnh lây lan nhanh, nếu 

không trị kịp thời, cả ruộng có thể 

bị cháy (hình 4.4.10). 

 

Hình 4.4.10. Trị bệnh trễ, ruộng dưa bị cháy khô 

2.2.2. N uyê    â   ây bệ   

Bệnh do nấm Mycosphaerella melonis gây ra và thường xuất hiện trên 

dưa hấu, dưa bở. Nấm phát sinh và gây hại nặng trong điều kiện ẩm độ và nhiệt 

độ cao, cây được bón nhiều đạm. Đây là bệnh khá quan trọng và thường gây ra 

hiện tượng ”chạy dây”. Có nơi còn gọi là bệnh ”bã trầu”.  

2.2.3.   ò   và t ừ  

- Phòng bệnh 

+ Tiêu hủy các cây bệnh và sau vụ thu hoạch phải thu gom và tiêu hủy 

triệt để các tàn dư thực vật trong và xung quanh ruộng. 

+ Xử lý đất trước khi trồng bằng vôi bột với lượng từ 50-60 kg/1.000m
2
. 

+ Trồng mật độ vừa phải: Cây cách cây 50-60cm, hàng cách hàng 2,5-3m. 

+ Thường xuyên tỉa bỏ các nhánh vô hiệu, lá già để tạo độ thông thoáng 

cho ruộng dưa. Nhổ bỏ và tiêu hủy những cây dưa bị bệnh nặng. 

+ Hạn chế bón phân đạm khi thấy dưa chớm bị bệnh. 

+ Tưới nước phù hợp cho dưa như sau: 
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* Hạn chế tưới nước quá nhiều vào chiều tối.  

* Không tưới nước lên thân, lá. Nên áp dụng biện pháp tưới thấm cho độ 

ẩm đất đạt 80-85% rồi tháo kiệt hết nước. Nếu trồng dưa trên những chân ruộng 

trũng hoặc đất thoát nước kém thì lên luống, để rãnh giữa các luống nhằm thoát 

nước tốt cho ruộng dưa. 

+ Phun thuốc phòng bệnh khi thời tiết có sương ban đêm hoặc khi thấy 

thân lá cây rậm rạp, xanh tốt. Thuốc dùng để phòng bệnh nên chọn các loại 

thuốc gốc đồng như: Bacba 86, Kocide, Boocdo,… 

- Trừ bệnh 

+ Dùng thuốc ZinCopper 50WP (hình 4.4.2) phun cho cả cây hoặc phết 

thuốc lên vết nứt trên thân. 

 

 

Hay dùng thuốc Canazole 

Super 320EC (hình 4.4.11). 

Pha 6 ml/bình 8 lít. 

Phun 5 bình trên 1.000m
2
 

 

 Hình 4.4.11. Thuốc Canazole Super 320EC 

 

 

 

Hoặc dùng thuốc Carosal 

50SC, 50WP (hình 4.4.12) 

Pha 4-6 ml/bình 8 lít 

Phun 4-5 bình/1.000m
2
 

 

 

Hình 4.4.12. Thuốc Carosal 50SC, 50WP 

http://tstcantho.com/?mod=article&id=163&section_id=21
http://tstcantho.com/?mod=article&id=35&section_id=21
http://tstcantho.com/?mod=article&id=35&section_id=21
http://tstcantho.com/?mod=article&id=35&section_id=21
http://tstcantho.com/?mod=article&id=24&section_id=21
http://tstcantho.com/?mod=article&id=24&section_id=21
http://tstcantho.com/?mod=article&id=24&section_id=21
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2.3.   ò   t ừ bệ    ốm 

     - sư    mai 

2.3.1. Triệu chứng và tác hại 

Bệnh gây hại chủ yếu trên lá. 

Ở mặt trên lá, đốm bệnh lúc đầu 

nhỏ, có màu xanh nhạt, sau đó 

chuyển dần sang màu vàng (hình 

4.4.13). 

 

 Hình 4.4.13. Triệu chứng bệnh sương mai 

 

Lá bị vàng khi có nhiều đốm 

bệnh (hình 4.4.14), các đốm này sẽ 

liên kết lại tạo thành những vùng 

cháy màu nâu nhạt và mô bệnh dễ 

bị vỡ (rách). Cây nhiễm nặng cho 

quả kém giá trị và thể bị chết. 

Quả ít bị vết bệnh, nhưng quả 

sẽ nhỏ và có vị nhạt. 

 

Hình 4.4.14. Lá bị vàng khi có nhiều đốm bệnh 

2.3.2. N uyê    â   ây bệ  : Bệnh do nấm Pseudoperonospora 

cubensis gây ra và lây truyền từ vụ này sang vụ khác, từ ruộng này sang ruộng 

khác. Bệnh xảy ra nghiêm trọng và lây lan nhanh khi trời có nhiều sương. 

2.3.3.   ò   và t ừ  

- Tuyển chọn những giống ít nhiễm bệnh để trồng. 

- Không nên trồng dưa liên tục trong nhiều vụ trên cùng mảnh ruộng hay 

cùng một khu vực. Nên luân canh với các cây trồng khác họ bầu bí như: rau cải, 

hành, ngò, ớt, … nhằm cắt đứt nguồn nấm bệnh trên đồng ruộng. 

- Tiêu hủy xác lá cây bệnh. Làm liếp cao, thoát nước nhanh khi có mưa. 

- Tăng cường bón phân hữu cơ đã ủ hoai mục và phân hóa học giàu lân để 

giúp bộ lá dày, xanh, chống xâm nhiễm bệnh. Bón cân đối N-P-K. Hạn chế hòa 

phân tưới trực tiếp vào gốc vì bộ rễ dưa yếu, dễ tổn thương. 

- Theo dõi và kiểm tra ruộng thường xuyên, nhất là từ khi ra hoa đậu quả 

trở đi để sớm phát hiện và ngăn chặn bệnh kịp thời. Ngắt bỏ các lá già và lá 

bệnh, dùng màng phủ nông nghiệp, không để lá tiếp xúc với mặt đất. 
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Dùng VIMONYL 72 WP (hình 4.4.15) pha 20g – 25g/bình 8 lít. Phun 5 

bình cho 1000m
2
. Lặp lại lần 2, lần sau cách lần 1 từ 7-10 ngày. - Nếu thấy 

bệnh chớm xuất hiện (5%-10% số cây/ruộng) nên tiến hành phun thuốc ngay. 

 

Hình 4.4.15. Thuốc VIMONYL 72 WP 

Thuốc Cajet.M10 72WP (hình 4.4.16) 

Đặc trị bệnh Sương mai trên cà chua, nho, dưa hấu. 

Pha 20-25 gam cho bình 8 lít. Phun 4-5 bình cho 1.000 m
2
, phun ướt đều 

2 mặt lá. Phun ngừa định kỳ, 7 ngày một lần. 

 

Hình 4.4.16. Thuốc Cajet.M10 72WP 
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Lưu ý 

Thuốc Cajet.M10 72WP phòng trừ được nhiều bệnh do nấm 

gây hại trên dưa như bệnh: Đốm phấn dưa, chạy dây dưa, thán thư 

dưa. Khi sử dụng cần chú ý như sau: 

- Phun ngừa định kỳ 7 ngày một lần. 

- Bệnh chạy dây dưa, phun 2 lần, lần 1 pha 40g/bình 8 lít. Lần 

2 cách lần 1 từ 7-10 ngày, pha 20g/bình 8 lít, phun ướt đẫm thân và 

gốc dưa. 

- Không pha chung với các loại thuốc có tính kiềm. 

- Thời gian cách ly: 7 ngày trước khi thu hoạch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuốc KASURAN 47WP (hình 4.4.17). Đặc trị bệnh thán thư, phân trắng 

trên dưa. Pha 20-25 g/bình 8 lít. Phun 4 bình trên 1000 m
2
. 

  

Hình 4.4.17. Thuốc KASURAN 47WP 

http://tstcantho.com/?mod=article&id=32&section_id=21
http://tstcantho.com/?mod=article&id=32&section_id=21
http://tstcantho.com/?mod=article&id=32&section_id=21
http://tstcantho.com/?mod=article&id=32&section_id=21
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2.4.   ò   t ừ bệ   t á  t ư –  é  

2.4.1.   iệu   ứ   và tá   ại: Triệu chứng đốm bệnh trông rất giống 

đốm bệnh “đốm lá - chảy nhựa thân”. Điểm phân biệt là trên đốm bệnh đén có 

sự xuất hiện của các thể nhỏ li ti màu đen của nấm gây bệnh. 

 

 

Bệnh thường xuất hiện 

trước ở các lá già bên dưới của 

cây dưa. Đốm bệnh là những 

đốm tròn không đều đặn, màu 

nâu hay nâu đen (hình 4.4.18), 

kích thước là những vòng khoen 

3 - 10 mm.  

 

 Hình 4.4.18. Triệu chứng bệnh thán thư-đén 

 

 

Lá bệnh nặng có rất nhiều 

đốm liên kết lại với nhau thành 

hình khoen lớn hơn (hình 

4.4.19). Nếu trời ẩm sẽ thấy lớp 

bào tử hồng nơi vết bệnh.  

 

 

 Hình 4.4.19. Các đốm bệnh liên kết với nhau 

 

Bệnh lây lan nhanh, các 

đốm bệnh liên kết lại với nhau 

làm lá bị nhăn (hình 4.4.20) 

cháy khô rồi rụng đi, để trơ lại 

thân cây. Thân cũng bị cháy khô 

và teo tóp lại. 

 

 

 Hình 4.4.20. Vết bệnh lớn, lá bị nhăn 
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Trên quả dưa: Đốm bệnh 

úng nước, màu nâu đen đến đen, 

dạng tròn vòng khoen hơi lõm 

(hình 4.4.21) rộng 1 - 2 cm. 

 

 Hình 4.4.21. Triệu chứng bệnh trên vỏ quả 

 

 

Các đốm bệnh phát triển 

nhanh và rải rác đều khắp vùng 

vỏ quả, có khi liên kết lại làm 

thành các vết thối rộng (hình 

4.4.22). 

 

 

 Hình 4.4.22. Đốm bệnh nặng, vỏ quả bị thối 

2.4.2. N uyê    â   ây bệ   

Bệnh do nấm Colletotrichum gây ra. Mầm bệnh có thể lưu tồn trong tàn 

dư thực vật hay bám trên bề mặt hạt giống. Bệnh thường xảy ra vào những 

tháng có mưa nhiều. Nấm lây lan chủ yếu do mưa. 

2.4.3.   ò   và t ừ  

- Tiêu hủy tàn dư thực vật sau mỗi mùa vụ. 

- Xử lý thuốc trừ nấm cho hạt giống trước khi gieo. 

- Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện bằng TOPSIN M 70WP, TOPAN 70 

WP, CANAZOLE SUPER 320EC, CANTHOMIL 47WP nồng độ 0,1 - 0,2%. 

Thuốc TOPSIN M 70WP (hình 4.4.23). Phòng trừ các bệnh mốc xám, 

thán thư, sương mai, đốm lá, thối nhũn cho dưa. Thuốc có tác động nội hấp nên 

được cây trồng hấp thu và di chuyển, phân bố đều khắp các bộ phận của cây 

dưa nói riêng và cây trồng khác cũng mang bệnh này nói chung, nên ức chế 

nhanh nguồn bệnh, giúp cây khỏe, mượt lá, tăng năng suất và phẩm chất.  
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Thời gian cách ly 7 ngày. Thuốc không độc với ong. 

Dùng 4-8 g/bình 8 lít nước. Lượng nước phun 400-800 lít/ha. Phun kỹ cả 

mặt trên và mặt dưới lá.  

Thuốc có thể pha chung với nhiều loại thuốc trừ sâu bệnh khác nhưng 

không pha chung với thuốc có tính kiềm như Bordeaux. 

 

Hình 4.4.23. Thuốc TOPSIN M 70WP 

 

Thuốc TOPAN 70 WP (hình 

4.4.24). Phòng trừ các bệnh mốc 

xám, thán thư, sương mai, đốm lá, 

thối quả cho dưa. Thuốc có tác 

động nội hấp nên được cây trồng 

hấp thu, di chuyển và phân bố đều 

khắp các bộ phận cây trồng nên ức 

chế nhanh nguồn bệnh. 

Dùng 4-8 g/bình 8 lít nước. 

Lượng nước phun 400-800 lít/ha. 

Phun kỹ cả mặt trên và mặt dưới lá.  

Thời gian cách ly 7 ngày. 

Thuốc không độc với ong. 
 

 Hình 4.4.24. Thuốc TOPAN 70 WP 
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2.5.   ò   t ừ bệ     ẻ 

2.5.1.   iệu   ứng và tá   ại 

Bệnh thường xuất hiện trước 

trên lá non, cuống lá và thân: 

- Trên lá 

Đốm bệnh nhỏ, tròn hay hơi có 

góc cạnh, úng nước, có quầng vàng 

nhạt bao quanh (hình 4.4.25). Sau đó, 

đốm bệnh có màu nâu và hoại đi. 

Triệu chứng trên lá rất dễ lầm với 

triệu chứng của bệnh đốm góc cạnh 

(héo vi khuẩn). 

 

 Hình 4.4.25. Triệu chứng bệnh ghẻ 

- Trên thân: Đốm bệnh có hình thoi dài, màu nâu xám hoặc nâu; sau đó, 

đốm bệnh bị rách, đôi khi có các đính bào tử bao phủ trên đốm bệnh đã ngả 

sang màu đen. 

- Trên quả:  

Quả còn non có đốm nhỏ, màu 

nâu xám, lõm vào thịt quả. Trên vết 

bệnh có màu xám xanh, nhựa sẽ ứa ra 

thành giọt nhầy ở bìa vết bệnh. Khi 

quả lớn dần, vết bệnh có kích thước 

khoảng 2 - 3 mm, màu trắng xám 

(hình 4.4.26), đôi khi vết bệnh thủng 

nứt, giống như thiệt hại do côn trùng 

gây ra, vết bệnh thối và cứng 

 

 Hình 4.4.26. Vết bệnh ghẻ trên vỏ quả 

2.5.2. N uyê    â   ây bệ   

Bệnh do nấm Cladosporium cucumerinum Ellis và Arthur gây nên.  

Nấm lưu tồn trong tàn dư thực vật và tàn dư thực vật hoại sinh đã được 

vùi trong đất.  

Nhiệt độ thích hợp cho nấm phát triển là khoảng trên dưới 20
o
C. Bệnh 

phát triển nhanh khi nhiệt độ khoảng 20
o
C và có nhiều sương về đêm. 
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2.5.3.   ò   và t ừ 

- Chọn những giống ít nhiễm bệnh để trồng. 

- Nên trồng dưa vào các tháng khô hay những tháng có ẩm độ thấp. 

- Tiêu hủy tàn dư thực vật sau mỗi mùa vụ. 

- Có thể phun các loại thuốc khác như ZINEB BUL 80WP, Alpine 80 

WG, CANAZOLE SUPER 320EC, CANTHOMIL47WP. 

 

 

 

 

Phun ngừa bằng ZINEB BUL 80 

WP (hình 4.4.27) ở nồng độ 0,25%. 

Phun 4-5 bình 8 lít trên 1.000m
2
. 

 

 Hình 4.4.27. Thuốc ZINEB BUL 80 WP 

 

 

 

 

Hoặc Alpine 80 WG (hình 

4.4.28) với nồng độ 0,05 - 0,1%. Phun 

4-5 bình 8 lít trên 1.000m
2
. 

 

 

 Hình 4.4.28. Thuốc Alpine 80 WG 
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2.6.   ò   t ừ bệ        t ắ   

2.6.1.   iệu   ứ   và tá   ại 

Bệnh thường xảy ra ở lá. Mặt trên lá có lớp bột màu trắng xám phủ đầy 

(hình 4.4.29). Sau đó, có những hạt nhỏ màu đen xuất hiện.  

 

Hình 4.4.29. Triệu chứng bệnh phấn trắng trên lá dưa 

2.6.2. N uyê    â   ây bệ  : Bệnh do nấm Sphaerotheca fuliginea 

(Schlechtendahl) Pollaci gây ra. 

2.6.3.   ò   và t ừ 

- Vệ sinh đồng ruộng. 

- Ngắt bỏ lá bệnh 

- Giảm nước tưới. 

- Dùng thuốc gốc lưu huỳnh. Thuốc có hiệu quả: CANAZOLE SUPER 

320EC, CAROSAL 50SC, ZINCOPPER 50WP, CANTHOMIL 47WP. 

 

 

Hay có thể dùng thuốc NIKO 

72 WP (hình 4.4.30) là thuốc trừ 

nấm bệnh phổ rộng. Phòng và trị 

bệnh quan trọng như: thán thư, phấn 

trắng, mốc sương, đốm lá cho dưa... 

Pha 1 - 1,2 kg/400lít – 500lít 

nước/ha. Phun 5 bình/1.000 m
2
 

 

 

 Hình 4.4.30. Thuốc NIKO 72 WP 
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2.7.   ò   t ừ bệ   t ối  ễ - héo dây 

2.7.1.   iệu   ứ   và tá   ại 

Trên dưa, bệnh thường gây chết 

cây vào giai đoạn dưa đã đậu quả. 

Ngọn của cây dưa bị bệnh, héo rũ vào 

buổi trưa và tươi tốt lại từ chiều tối 

hôm trước đến sáng sớm hôm sau. Cây 

héo từng phần, sau đó triệu chứng héo 

được lan ra cả cây, cây chết (hình 

4.4.31) hàng loạt, trống cả đất. 

 

 Hình 4.4.31. Triệu chứng bệnh thối rễ - 

héo dây 

 

Trước khi héo, lá cây có thể có 

màu xanh vàng từ các lá gốc lan dần 

lên các lá trên. Ở giai đoạn đầu của 

bệnh, chỉ có những lá dưới bị vàng héo 

(hình 4.4.32), mặt ngoài và bên trong 

thân có màu nâu với lớp mốc trắng và 

chất nhựa nhờn xuất hiện ở từng phần 

thân. 

 

 Hình 4.4.32. Cây dưa chớm bị bệnh 

Đặc điểm để nhận diện bệnh là 

khi chẻ dọc gốc cây ra, mô bên trong 

bị biến màu nâu đỏ. Ở cây bị nhiễm 

bệnh, quanh gốc có đóng lớp bào tử 

màu hồng của nấm gây bệnh. Rễ bị 

thối và có màu nâu đen (hình 4.4.33). 

Nấm xâm nhiễm vào hệ rễ, đặc biệt 

khi rễ bị thương tổn do úng nước, do 

tuyến trùng, hay do những nguyên 

nhân khác. Nấm phát triển bên trong 

làm nghẽn mạch, rễ bị chết.   

 Hình 4.4.33. Triệu chứng gốc cây bị bệnh 
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Lưu ý:  

Hầu hết các loại thuốc trừ nấm phổ rộng đều có thể trừ được nhiều 

loại nấm gây hại cho cây dưa. 

 

2.7.2. N uyê    â   ây bệ    

Bệnh do nấm Fusarium oxysporum Schlechtendahl gây ra. Nấm lưu tồn 

trong tàn dư cây bệnh hay trong đất. Ở các ruộng trồng dưa liên tục thì mầm 

bệnh sẽ gia tăng. Sau 3 - 4 mùa trồng dưa liên tục, mầm bệnh tăng rất cao, có 

thể gây chết dưa hàng loạt, thiệt hại có khi lên đến 30 - 70%. 

2.7.3.   ò   và t ừ 

- Nhổ bỏ dây bệnh. Sau vụ mùa tiêu hủy hết tàn dư thực vật. 

- Tránh để ngập úng làm tổn thương rễ, cần chú ý phòng trị tuyến trùng 

trong đất canh tác. 

- Nên luân canh dưa sau 2 - 3 vụ trồng. 

- Tháp dưa trên gốc bầu hoặc bí sẽ hạn chế được thiệt hại do bệnh gây ra 

ở những ruộng trồng dưa lâu năm. 

- Có thể phun hoặc tưới gốc bằng CAJET M10-72WP, CANTOX D-

35WP&50WP, ZINCopper (0,2 - 0,3%), NUSTAR 40EC. 

Thuốc Nustar 40EC (hình 

4.4.34), thuốc trừ nấm bệnh phổ rộng 

thế hệ mới, có tác dụng nội hấp. 

Phòng và trị được nhiều loại 

bệnh trong đó có bệnh thối rễ, héo 

dây dưa. 

Pha 2-3 ml cho bình 8 lít. Phun 

ngay khi thấy vết bệnh vừa xuất hiện. 

Không pha chung với các loại 

thuốc có tính kiềm.   

Thời gian cách ly: 7 ngày 

trước khi thu hoạh 
 

 Hình 4.4.34. Thuốc Nustar 40EC 
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2.8. Phòng trừ bệnh héo xanh 

2.8.1.   iệu   ứ   và tá   ại 

Cây đang sinh trưởng bình 

thường thì đột ngột bị héo rũ trong khi 

các lá vẫn còn xanh. Ban ngày khi trời 

nắng cây héo, ban đêm cây xanh lại, 

sau 2-3 ngày cây không hồi phục nữa 

và chết (hình 4.4.35). Cắt ngang gốc 

thân cây bị bệnh, các mạch dẫn bị nâu 

đen, ấn mạnh vào chỗ gần mặt cắt sẽ 

tiết ra chất dịch vi khuẩn màu trắng 

đục. 

 

 Hình 4.4.35. Triệu chứng bệnh héo xanh 

2.8.2. Nguyên nhân  ây bệ   

Do vi khuẩn Pseudomonas solanacearum gây ra. Vi khuẩn có thể tồn tại 

trong tàn dư cây bệnh đến 7 tháng, tồn tại trong đất đến trên 1 năm. Vi khuẩn 

xâm nhập vào rễ cây rồi phát triển lên trong các mạch dẫn. 

2.8.3. Phòng và t ị 

- Cày lật phơi ải đất, bón vôi. Luân canh với lúa nước.  

- Không để ruộng đọng nước hoặc quá ẩm. Tiêu hủy cây bị bệnh. 

 

 

 

 

- Phun hoặc tưới gốc định kỳ 

ngừa bệnh bằng thuốc Funguran-OH 

50WP (hình 4.4.36), pha 15-20 g/bình 

8 lít. Phun 4-5 bình cho 1.000 m
2
 

 

 Hình 4.4.36. Thuốc Funguran-OH 50WP 



 

 

88 

 

Hay thuốc trừ sâu sinh học Exin 4.5 phòng và trị bệnh cho rau màu, đồng 

thời còn trị cả côn trùng chích hút truyền bệnh cho rau màu.  

Tác động của thuốc trừ sâu sinh học EXIN 4.5 HP (hình 4.4.37) là sau khi 

phun đều lên lá chế phẩm này sẽ giúp cho cây nhận diện từng loại bệnh và ngăn 

chặn bệnh đó, đồng thời có tác dụng diệt côn trùng chích hút, đó là loại côn 

trùng truyền bệnh cho cây rau màu nói chung và cây dưa nói riêng. Pha 10-15 

ml cho bình 8 lít nước. Phun 4 bình trên 1.000 m
2
. 

   

Hình 4.4.37. Thuốc EXIN 4.5 HP  

Thuốc CASUNIN 2L (hình 4.4.38), đặc trị bệnh héo rũ, héo dây do nấm 

và vi khuẩn. Pha 20-30 ml cho bình 8 lít nước. Phun 4 bình trên 1.000 m
2
. Phun 

ướt đều lá ngay khi thấy vết bệnh chớm xuất hiện. Không phun thuốc vào thời 

gian cây đang ra hoa. Không pha chung với các loại thuốc trừ sâu vi sinh.  

Thời gian cách ly là 5 ngày trước khi thu hoạch.  

  

Hình 4.4.38. Thuốc CASUNIN 2L 
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2.9.   ò   t ừ bệ    éo vi k uẩ ,  ốm  ó   ạ    

2.9.1.   iệu   ứ   và tá   ại 

Triệu chứng ban đầu của bệnh vi khuẩn này rất giống với bệnh đốm phấn 

hay bệnh ghẻ, chỉ khác là không có tơ nấm phát triển trong vết bệnh. 

Cây cũng có triệu chứng héo mất nước giống như bệnh héo dây do nấm 

Fusarium, nhưng cây chết nhanh trong vòng 1 - 2 ngày, trong khi bộ lá vẫn còn 

tươi, nên bệnh còn được gọi là bệnh “héo tươi”. 

Trên lá các đốm bệnh nhỏ, vàng, bị giới hạn trong các gân lá nên tạo đốm 

có dạng hình có góc cạnh. Sau đó, ở mặt dưới lá có tiết những giọt dịch màu 

nâu. Đốm bệnh sẽ chuyển sang màu nâu đỏ, khô và rách đi làm cho lá có những 

mảng rách. 

Trên quả, bệnh gây thối vỏ ăn sâu dần vào trong thịt quả (hình 4.4.39). 

 

Hình 4.4.39. Triệu chứng bệnh héo vi khuẩn trên quả 

2.9.2. N uyê    â   ây bệ  : Do vi khuẩn Pseudomonas lacrymans 

Carsner. Vi khuẩn lưu tồn trong tàn dư thực vật, lây lan do mưa, do người thu 

hoạch. Vi khuẩn xâm nhập qua khí khổng. Vi khuẩn lưu tồn trong hạt giống, từ 

đó gây bệnh cho cây con. Bệnh phát triển mạnh trong những tháng mưa. 

2.9.3.   ò   và t ừ 

Bệnh này rất khó phòng trị bằng thuốc hóa học, cần áp dụng biện pháp 

tổng hợp như: 

- Tiêu hủy tàn dư thực vật sau mỗi mùa vụ. 

- Luân canh để tránh lây lan bệnh từ vụ trước sang vụ sau. Phơi đất và lên 

luống cao để trồng. 

- Phun ngừa định kỳ bằng ZinCopper, nồng độ 0,1 - 0,2% và phòng trị côn 

trùng truyền bệnh. Thuốc có hiệu quả CANTHOMIL 47WP, CANSUNIN 2L.  
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2.10.   ò   t ừ bệ   k ảm 

2.10.1. T iệu   ứ   và tác 

 ại 

Bệnh khảm  gây hại trên các 

cây rau, bầu bí, mướp, khổ qua, dưa.  

Cây bị bệnh khảm đọt (ngọn) 

non xoắn lại, lá nhạt màu, lốm đốm 

vàng hay có màu xanh đậm xen xanh 

nhạt hoặc khảm xanh vàng loang lổ, 

các đốt thân co ngắn, cây chùn lại, 

phát triển chậm. Bệnh thường xuất 

hiện trên lá và toàn thân cây (hình 

4.4.40). 
 

 Hình 4.4.40. Triệu chứng cây bị bệnh khảm 

 

 

 

Cây bị bệnh cho ít quả, quả 

biến dạng, sần sùi (hình 4.4.41) có vị 

đắng. Cây bị bệnh nặng, cây không 

cho quả hoặc quả nhỏ. 

 

Hình 4.4.41. Quả của cây dưa bị bệnh khảm 

2.10.2. N uyê    â   ây bệ    

Bệnh do virus CMV (Cucumber mosaic virus) hoặc virus WMV 

(Watermelon mosaic virus).  

Virus rất hiếm khi truyền qua hạt mà truyền qua côn trùng môi giới, 

khoảng hơn 60 loài rầy mềm có khả năng truyền virus này. Rầy mềm hấp thu 

virus khi chích hút trên cây bệnh, sau đó chích hút cây mạnh sẽ truyền virus gây 

bệnh cho cây mạnh. 

Rầy mềm không có khả năng truyền bệnh qua các thế hệ sau. Không có 

thời gian ủ virus trong cơ thể của rầy mềm và virus chỉ tồn tại trong cơ thể rầy 

mềm dưới 4 giờ sau mỗi lần chích hút. 

http://trongraulamvuon.com/kinh-nghiem-lam-vuon/cac-trieu-chung-sau-benh-hai-cay-trong/
http://trongraulamvuon.com/kinh-nghiem-lam-vuon/bo-phan-trang-hai-rau-mau/
http://trongraulamvuon.com/ky-thuat-trong-cay/paulownia-loai-cay-cuu-rung/
http://trongraulamvuon.com/cach-trong-rau/huong-dan-trong-rau-an-trai-tai-nha/
http://trongraulamvuon.com/cach-trong-rau/tai-sao-day-bau-bi-rung-nu-cach-khac-phuc/
http://trongraulamvuon.com/cach-trong-rau/cach-trong-muop-an-toan/
http://trongraulamvuon.com/ky-thuat-trong-cay/paulownia-loai-cay-cuu-rung/
http://trongraulamvuon.com/ky-thuat-trong-cay/hinh-thai-va-cau-tao-kieng-bonsai-phan-2/
http://trongraulamvuon.com/ky-thuat-trong-cay/hinh-thai-va-cau-tao-kieng-bonsai-phan-2/
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Lưu ý:  Phòng trừ bệnh là chăm sóc cây dưa sinh trưởng, phát triển 

khỏe mạnh và phòng trị côn trùng chích hút. 

 

2.10.3.   ò   và t ừ 

- Loại bỏ ngay các cây bệnh để tránh lây lan. 

 

- Phun thuốc sát trùng để ngăn 

ngừa rầy mềm truyền bệnh như 

CAGENT 3G, ANITOX 50SC, ACE 

5EC, CANON 100SL 

Thuốc Canon 100SL (hình 

4.4.42), phòng và trừ côn trùng chích 

hút để chúng không lây virus truyền 

bệnh cho cây dưa. Liều sử dụng  theo 

hướng dẫn trên bao bì.   

 

 Hình 4.4.42. Thuốc Canon 100SL 

- Thuốc BVTV sinh học 

VIMATRINE 0.6L (hình 4.4.43) có 

tác động tiếp xúc, vị độc, gây ngán và 

xua đuổi, phòng trừ đuợc côn trùng 

chích hút để chúng không lây virus 

truyền bệnh cho cây dưa. 

- Thuốc VIMATRINE 0.6L có 

độ độc thấp, ít gây hại cho các loài 

thiên địch, không để lại dư luợng trên 

nông sản 

- Thời gian cách ly từ 3 – 5 ngày 

- Phun 5 bình 8 lít cho 1.000m
2
, 

phun ngay khi sâu tuổi 1-2. 

- Phun uớt đều cây dưa. 
 

 Hình 4.4.43. Thuốc VIMATRINE 0.6L 

 

 

 

 

 

http://tstcantho.com/?mod=article&id=50&section_id=21
http://tstcantho.com/?mod=article&id=126&section_id=21
http://tstcantho.com/?mod=article&id=126&section_id=21
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 . Cá   âu  ỏi và bài tậ  t ự   à   

 

1. Cá   âu  ỏi: Khoanh tròn vào phương án trả lời đúng của các câu sau 

Câu hỏi 1: Triệu chứng nào sau đây là của bệnh héo cây con - héo khô? 

a. Cây con bị thối cổ rễ, héo dần rồi héo khô 

b. Cây lớn bị thối phần gốc thân lá héo khô rồi rụng dần 

c. Bệnh tấn công quả làm lở quả 

d. Cả a, ba và c 

 

Câu hỏi 2: Triệu chứng gây hại của bệnh đốm lá - chảy nhựa thân 

a. Gây hại lá, thân  

b. Gây hại lá, thân, quả 

c. Gây hại thân, quả 

 

Câu hỏi 3: Bệnh đốm phấn - sương mai gây hại chủ yếu trên bộ phận nào 

của cây? 

a. Trên thân có nhiều đốm bệnh và bị vàng 

b. Trên lá có nhiều đốm bệnh và bị vàng 

 

Câu hỏi 4: Bệnh thán thư - đén lây lan nhanh, bệnh nặng lá bị nhăn 

cháy khô rồi rụng, thân cây bị cháy khô và teo tóp. 

a. Đúng. 

b. Sai 

 

Câu hỏi 5: Bệnh ghẻ gây hại cả trên thân, lá và quả, triệu chứng trên lá 

giống triệu chứng của bệnh đốm góc cạnh (héo vi khuẩn). 

a. Đúng. 

b. Sai 

 

Câu hỏi 6: Bệnh phấn trắng xảy ra ở lá dưa, mặt trên lá có lớp bột màu 

trắng xám, sau đó có những hạt nhỏ màu đen xuất hiện. 

a. Đúng. 

b. Sai 
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Câu hỏi 7: Bệnh héo xanh do vi khuẩn là khi cây dưa đang bình thường 

thì đột ngột bị héo rũ trong khi các lá vẫn còn xanh. 

a. Đúng. 

b. Sai 

 

Câu hỏi 8: Bệnh héo vi khuẩn còn gọi là bệnh nào sau đây, cây chết nhanh 

trong khi bộ lá vẫn còn tươi. 

a. Bệnh đốm góc cạnh 

b. Bệnh “héo tươi” 

c. Cả a và b 

 

Câu hỏi 9: Cây bị bệnh khảm đọt (ngọn) non xoắn lại, lá nhạt màu, 

lốm đốm vàng các đốt thân co ngắn, cây phát triển chậm. 

a. Đúng. 

b. Sai 

 

Câu hỏi 10: Phòng trị bệnh khảm cho dưa là phải chú ý phòng trừ 

a. Phòng trừ bọ dưa 

b. Phòng trừ rầy mềm 

 

2.  ài tậ  và bài t ự   à   4.4: Xác định, ghi nhận triệu chứng ruộng 

dưa bị hại do bệnh héo cây con - héo khô và bệnh khảm. Chọn thuốc phòng trừ, 

pha và phun thuốc cho dưa theo nguyên tắc 4 đúng. 

 

C.   i   ớ 

Chọn đúng loại thuốc trừ bệnh do nấm, do vi khuẩn và virus. 

Ưu tiên sử dụng thuốc sinh học. 

Bảo vệ thiên địch trên ruộng dưa. 

 

 

http://trongraulamvuon.com/ky-thuat-trong-cay/paulownia-loai-cay-cuu-rung/
http://trongraulamvuon.com/ky-thuat-trong-cay/hinh-thai-va-cau-tao-kieng-bonsai-phan-2/
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Bài 05.   ò   t ừ dị    ại k á  

Mã bài: MĐ 04-05 

Mục tiêu:  

- Trình bày được kỹ thuật phòng và trừ cỏ dại, chuột, kiến, mối hại dưa; 

- Phòng và trừ cỏ dại, chuột, kiến, mối hại dưa đúng kỹ thuật. 

- Có trách nhiệm khi sử dụng thuốc BVTV, sản xuất sản phẩm bảo đảm 

an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng và bảo vệ môi trường sinh thái. 

 

A.   i du   

1.   ò   và t ừ  ỏ dại t o    u    dưa 

1.1.  á   ại  ủa  ỏ dại 

Cỏ dại tranh chấp các điều kiện sống của cây dưa, làm giảm năng suất, 

chất lượng cây trồng. Tăng chi phí sản xuất, bao gồm: Tăng chi phí thuốc trừ 

cỏ, chi phí phun và rải thuốc trừ cỏ, tăng chi phí chuẩn bị đất, trồng trọt, chăm 

sóc, dụng cụ trừ cỏ và thời gian làm cỏ.  

Cỏ dại là nơi trú ẩn của sâu, bệnh hại và là nơi trú ẩn của chuột và là ký 

chủ của sâu bệnh hại cây trồng như cỏ lồng vực là ký chủ của nấm gây bệnh 

thán thư, đốm lá, bệnh héo cây con. Cỏ gà (cỏ chỉ) là ký chủ của nấm gây bệnh 

gỉ sắt, đốm lá, sâu đất, sâu kéo màng...  

1.2.   ò   và t ừ  ỏ dại  

Làm đất kỹ, che phủ kín đất, có tác dụng ngừa được cỏ dại trong ruộng 

trồng dưa. Có thể che phủ đất trồng dưa bằng nhiều loại vật liệu như rơm (hình 

4.5.1), vừa có tác dụng làm nền cho cây dưa bò, quả dưa không bị tiếp xúc với 

đất, vừa có tác dụng ngăn không cho cỏ dại mọc trong ruộng dưa. 

 

Hình 4.5.1. Đất trồng dưa đã được che kín bằng rơm 

http://thienho.com/w1/index.php?title=Thu%E1%BB%91c_tr%E1%BB%AB_c%E1%BB%8F
http://thienho.com/w1/index.php?title=Thu%E1%BB%91c_tr%E1%BB%AB_c%E1%BB%8F
http://thienho.com/w1/index.php?title=S%C3%A2u
http://thienho.com/w1/index.php?title=B%E1%BB%87nh
http://thienho.com/w1/index.php?title=Chu%E1%BB%99t
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Trải MPNN để che phủ 

đất trồng dưa, vừa có tác dụng 

không bị rửa trôi dinh dưỡng, 

ngăn ngừa được sâu bệnh hại 

cây dưa, quả dưa không bị tiếp 

xúc với đất và đặc biệt là ngăn 

ngừa cỏ dại rất tốt. Cỏ dại 

không thể mọc trong ruộng 

trồng dưa khi đất được che 

MPNN (hình 4.5.2) và cả vụ 

trồng dưa sẽ không phải làm cỏ 

dại ở ruộng trồng. 
 

Hình 4.5.2. Ruộng dưa trải MPNN không có cỏ dại 

 

 

Tuy nhiên ở những 

ruộng trồng dưa, những vị trí 

không được che phủ như rãnh 

luống ở ruộng trồng dưa không 

có nước trong rãnh, cỏ dại vẫn 

có cơ hội mọc (hình 4.5.3). 

 

 Hình 4.5.3. Cỏ dại ở rãnh đất không được che phủ 

 

Rãnh luống ruộng trồng 

dưa có nước, ở bìa rãnh luống 

bị cạn nước, cỏ dại vẫn mọc 

(hình 4.5.4), cần chú ý làm 

sạch cỏ dại, không để cỏ dại là 

nơi trú ngụ của mầm mống sâu 

bệnh, cỏ loại này thường dùng 

tay để nhổ mà không thể áp 

dụng cơ giới. 

 

 Hình 4.5.4. Làm cỏ ở ruộng trồng dưa 
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Các cạnh luống dưa gần 

bờ ruộng cũng thường hay có 

cỏ mọc (hình 4.5.6), cần phải 

làm sạch cỏ vì ở những nơi này 

thường là chỗ trú ngụ của 

chuột và mầm mống sâu bệnh. 

 

 Hình 4.5.6. Cỏ dại trên bờ ruộng dưa 

 

Diện tích rãnh luống 

trong ruộng trồng dưa không 

có MPNN, cỏ dại mọc nhiều, 

dùng thuốc cỏ trừ từ khi cây 

dưa còn nhỏ để cỏ chết dần 

(hình 4.5.5). Khi cây dưa lớn 

sẽ bò kín mặt đất, cỏ dại không 

thể mọc được nữa.  

 

 Hình 4.5.5. Trừ cỏ dại ở ruộng dưa bằng thuốc cỏ 

Nguồn: Báo Hải Dương 

 

Trên bờ của ruộng trồng 

dưa có cỏ, có thể phun thuốc 

cỏ từ khi cây dưa còn nhỏ để 

thuốc cỏ không ảnh hưởng tới 

cây dưa. Khi thấm thuốc, cỏ 

dại ở trên bờ từ từ chết khô, 

nằm trên bờ ruộng (hình 4.5.7) 

có tác dụng che phủ đất bờ 

ruộng không bị xói mòn. 

 

 Hình 4.5.7. Cỏ dại trên bờ được trừ bằng thuốc cỏ 
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2.   ò   và t ừ kiế , mối,   u t  ại dưa 

2.1.   ò   và t ừ kiế   ại dưa 

Lúc mới gieo hạt, kiến thường cắn phá mầm hạt. Có loại kiến, đặc biệt 

loại kiến mối, thân dài khoảng 1mm, nhỏ như sợi chỉ, chúng bé tí teo (hình 

4.5.8, chụp ảnh phóng lớn), chúng hay ăn nhị hoa, sau đó cắn đứt luôn cả cuống 

nhụy, làm ảnh hưởng đến sự đậu quả của dưa, đặc biệt đối với các giống dưa 

không hạt, thậm chí khi đã thụ phấn bổ sung, kiến vẫn còn ăn cả nhị vừa được 

thụ phấn bổ sung cho dưa. Phòng trừ bằng cách khử trùng đất trước khi trồng 

hay rải 2 kg furadan/1.000 m
2
 khi thấy kiến phá phấn hoa. 

 

Hình 4.5.8. Kiến ăn và cắn nhị hoa dưa 

2.2. Phòng và t ừ mối  ại dưa 

2.2.1. Phòng và t ừ mối  ại t o   vườ  ư m 

Mối hại nặng cây con trong mùa khô và tập trung hại ở những nơi có độ 

ẩm đất 50-60%, có nhiều sản phẩm thực vật bán hoai mục như thân, lá cây khô, 

rễ cây mục nát... Trong vườn ươm, mối tấn công hạt hoặc cây con mới mọc, làm 

ảnh hưởng tới sinh trưởng của cây con, giảm chất lượng của cây giống.  

- Mua thuốc trừ mối dạng bột, đem trộn vào giá thể dùng để cho vào bầu 

ươm cây giống (gieo hạt giống) theo tỉ lệ như hướng dẫn trên bao bì để đề 

phòng mối xâm nhập vào bầu ươm. 

- Trước khi xếp bầu vào luống trong vườn ươm, dùng thuốc trừ mối dạng 

dung dịch phun khắp khu vực vườn ươm, mối phát hiện thấy mùi thuốc sẽ 

không đến khu vực phun thuốc, tránh được mối tấn công giai đoạn cây con. 

2.2.2.   ò   và t ừ mối  ại  ây dưa ở  u    sả  xu t 

Dùng thuốc trừ sâu: Vibasu 10H; Bam 5H hoặc Basudin 5H, lượng 1-

1,2kg/sào Bắc bộ (360 m
2
), rắc đều vào ruộng khi làm đất, hoặc trộn đều với 

đất, phân theo rạch hay hốc có cây dưa.  
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2.3.   ò   và t ừ   u t  ại dưa 

Cây trồng vụ Đông đang trong giai đoạn sinh trưởng phát triển, là điều 

kiện thuận lợi để chuột phát sinh và gây hại, trong đó có cây dưa hấu (hình 

4.5.9), có nơi, có năm chuột gây hại với tỷ lệ trung bình 5 - 7%, cao 15 - 20%, 

cục bộ trên 30%. (Kim Thoa, nguồn bacgiang.gov.vn). 

 

Hình 4.5.9. Ruộng dưa bị chuột phá 

 Quả dưa thường hay chuột đục vỏ quả để ăn bên trong thịt và ruột quả, 

đặc biệt là dưa bở, lúc chín có khi bị chuột ăn khuyết cả góc quả (hình 4.5.10), 

những quả dưa bị chuột phá này sẽ không còn giá trị để thu hoạch. 

 

Hình 4.5.10. Chuột ăn khuyết góc quả dưa bở 
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Những quả dưa bở chín, 

chuột ăn phần lớn của quả (hình 

4.5.11), những quả bị chuột phá 

như thể này, không thể thu hoạch 

được nữa. Để dưa không bị chuột 

phá, cần phải phòng trừ chuột.  

 

 

 Hình 4.5.11. Dưa bở chín bị chuột ăn 

Phòng trừ chuột bằng các  

cách sau: 

- Bảo vệ thiên địch: Bảo vệ 

thiên địch là cách diệt chuột an 

toàn nhất, không ảnh hưởng đến 

môi trường sống và sản phẩm thu 

hoạch, các thiên địch của chuột: 

+ Chim cú mèo (hình 

4.5.12) bắt chuột, góp phần làm 

giảm chuột phá hại sản xuất. 

Không nên săn bắn hay xua 

đuổi chim cú mèo. 
 

 Hình 4.5.12. Thiên địch chim cú mèo của chuột 

 

 

+ Mèo (hình 4.5.13) bắt 

chuột, góp phần làm giảm chuột 

phá hại sản xuất. 

Bảo vệ mèo bằng cách 

nhân nuôi mèo và không ăn thịt 

mèo. 

 

 

 Hình 4.5.13. Thiên địch mèo của chuột 
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+ Rắn (hình 4.5.14) bắt 

chuột, góp phần làm giảm chuột 

phá hại sản xuất. 

 

 Hình 4.5.14. Thiên địch rắn của chuột 

- Dùng bẫy để diệt chuột: 

Diệt chuột bằng bẫy tuy chậm 

nhưng đảm bảo sự an toàn cho 

người và vật nuôi, đồng thời cũng 

không ảnh hưởng đến môi trường 

sống xung quanh. Có nhiều loại 

bẫy như:  

+ Bẫy hình bán nguyệt 

(hình 4.5.15). Đặt bẫy ở gần 

ruộng dưa để bắt chuột. 

 

 Hình 4.4.15. Bẫy diệt chuột hình bán nguyệt 

+ Bẫy lồng (hình 4.5.16) 

Loại bẫy này giúp bắt sống 

chuột bằng cách cho mồi cám, 

gạo, cua, cá… vào bẫy, chuột 

chui vào bẫy để ăn mồi, sau khi 

chui vào bẫy thì không trở ra 

ngoài được nữa. 

Chuột bắt được có thể giết 

chết hoặc có thể sử dụng để lây 

truyền hóa chất, sau đó dùng 

những con chuột này lây truyền 

cho các con chuột khác trong tự 

nhiên.   

 Hình 4.5.16. Bẫy lồng bắt chuột 

http://www.dietcontrungaz.net/
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- Trường hợp chuột phá cây dưa 

nghiêm trọng cần dùng thuốc để trừ. 

+ Dùng thuốc KILLRAT 0,005% 

(hình 4.5.17) là thuốc diệt chuột sinh 

học. Sau 3-5 ngày ăn phải thuốc, chuột 

sẽ chết. Những con chuột khác không 

nghi ngờ vẫn tiếp tục ăn mồi nên sẽ diệt 

được nhiều chuột. Ăn phải thuốc, chuột  

thường chết ở những nơi gần vũng 

nước, sáng, thoáng khí nên dễ tìm thấy 

và xử lý, không bị ô nhiễm môi trường. 

Cần 10kg/ha, đặt 50gr thuốc một 

miếng bả. Thường xuyên kiểm tra các 

nơi đặt bả và bổ sung bả ở những nơi 

chuột đã ăn để tiêu diệt hết chuột. 

Bảo quản thuốc ở nơi khô mát, xa 

nguồn lương thực, thực phẩm, thức ăn 

gia súc, gia cầm, xa tầm với trẻ em.  

 Hình 4.5.17. Thuốc KILLRAT 0,005% 

+ Diệt chuột bằng bả chế phẩm vi 

sinh Biorat (hình 4.5.18).  

Bả chế phẩm vi sinh BiORAT để 

diệt chuột được sản xuất bằng lúa hấp, 

có mùi thơm và nuôi cấy vi khuẩn gây 

bệnh thương hàn. Loại chế phẩm này 

làm cho chuột ăn vào sẽ gây nóng trong 

cơ thể và chạy về tổ. Sau 2 ngày chuột 

sẽ phát bệnh, trở thành con mồi cho các 

con chuột khác cấu xé và dẫn đến lây 

nhiễm chết cả đàn.  

Những con chuột không tham gia 

cấu xé, chỉ tiếp xúc với phân và nước 

tiểu của chuột bị bệnh cũng sẽ bị bệnh 

mà chết. 
 

 Hình 4.5.18. Chế phẩm vi sinh BIORAT 

Loại chế phẩm vi sinh Biorat an toàn cho người, gia súc, gia cầm, không 

ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, không làm cho chuột sợ mồi.  

Chế phẩm Biorat cần bảo quản ở nhiệt độ từ 20 – 25
0
C, trong thời gian từ 

20 - 30 ngày, nên khi mua chế phẩm về cần được sử dụng càng sớm càng tốt. 
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 . Câu  ỏi và bài tậ  t ự   à   

1. Cá   âu  ỏi: Hãy khoanh tròn vào phương án trả lời đúng của các câu 

sau đây 

 

Câu 1. Cỏ dại có ảnh hưởng như thế nào đối với cây trồng nói chung và đối 

với cây dưa nói riêng?  

a. Tranh chấp các điều kiện sống với cây dưa 

b. Cỏ dại làm giảm năng suất, chất lượng của cây dưa 

c. Cỏ dại là nơi trú ngụ của mầm mống dịch hại 

d. Cả a, b và c. 

   

Câu 2. Để phòng ngừa cỏ dại trong ruộng dưa, có thể dùng những biện 

pháp nào sau đây?  

a. Làm đất kỹ  

b. Che phủ kín đất để trồng dưa 

c. Cả a và b 

 

Câu 3. Có thể dùng những vật liệu nào để che phủ đất trồng dưa sẽ có tác 

dụng ngừa cỏ dại?  

a. Rơm 

b. Màng phủ nông nghiệp 

c. Cả a và b 

 

Câu 4. Khi phun thuốc trừ cỏ mọc ở các rãnh luống của ruộng trồng dưa thì 

phải làm như thế nào?  

a. Phải phun thuốc trừ cỏ chọn lọc từ khi cây dưa còn nhỏ 

b. Phun thuốc trừ cỏ lúc trời không có gió 

c. Để vòi phun sát mặt đất khi phun 

d. Cả a, b và c 

 

Câu 5. Phòng trừ kiến hại dưa bằng cách khử trùng đất trước khi trồng hay 

rải thuốc trừ kiến khi thấy kiến phá cây dưa.  

a. Đúng. 

b. Sai. 
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Câu 6. Mối thường hại cây dưa nặng nhất ở giai đoạn nào? 

a. Giai đoạn vườn ươm 

b. Giai đoạn cây ra hoa, đậu quả 

 

Câu 7. Mối dễ hại cây dưa trong điều kiện đất như thế nào? 

a. Độ ẩm đất thấp dưới 50%, đất có nhiều thân, lá, rễ cây khô mục nát 

b. Độ ẩm đất 50-60%, đất có nhiều thân, lá, rễ cây khô mục nát 

c. Độ ẩm đất trên 60%, đất có nhiều thân, lá, rễ cây khô mục nát 

 

Câu 8. Làm như thế nào để phòng, trị mối hại cây dưa ở giai đoạn vườn 

ươm?  

a. Ngâm hạt dưa với thuối trừ mối 

b. Trộn thuốc trừ mối vào giá thể ươm hạt dưa 

c. Cả a và b 

 

Câu 9. Thiên địch của chuột gồm những động vật nào sau đây? 

a. Mèo 

b. Rắn 

c. Chim cú mèo 

d. Cả a, b và c 

 

Câu 10. Có thể dùng cách nào sau đây để phòng trừ chuột hại dưa? 

a.  Bảo vệ thiên địch của chuột 

b. Dùng bẫy  

c. Dùng thuốc trừ chuột sinh học và chế phẩm vi sinh diệt chuột 

d. Cả a, b và c 

 

2. Bài tậ /bài t ự   à   4.5: Thực hiện phòng trừ cỏ dại cho ruộng dưa 

sau trồng 10-30 ngày 

 

C.   i   ớ 

Phòng dịch hại khác trên ruộng dưa là chính, không nên để xảy ra dịch 

phải dùng đến biện pháp trừ. 
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 ƯỚ   DẪ    Ả   DẠY M  ĐU  

 .  Ị   Í,  Í   C Ấ  CỦA M  ĐU  

1.  ị t í: Mô đun Phòng trừ dịch hại là một trong các mô đun quan trọng 

trong chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề Trồng dưa hấu, dưa bở được 

bố trí giảng dạy sau mô đun Chuẩn bị trước khi trồng, Ươm hạt và trồng cây, 

Chăm sóc và dạy trước mô đun Thu hoạch và tiêu thụ.  

2.  í      t: Là mô đun chuyên môn nghề được tích hợp giữa lý thuyết 

và thực hành về thực hiện các công việc Phòng trừ dịch hại dưa hấu, dưa bở, lấy 

dạy thực hành nâng cao kỹ năng nghề cho học viên là chính. Để nâng cao chất 

lượng dạy nghề, mô đun cần được thực hiện ngay tại cơ sở trồng dưa hấu, dưa bở 

trong thời gian trồng dưa hấu, dưa bở và có đầy đủ trang thiết bị, vật tư phục vụ 

đào tạo. Quá trình học tập hay phải tiếp xúc với thuốc bảo vệ thực vật, lưu ý học 

viên khi học tập.  

  . MỤC   ÊU M  ĐU  

1. Kiế  t ứ :  

+ Liệt kê được một số dịch hại chính thường có trong ruộng dưa; 

+ Mô tả được triệu chứng và cách phòng trừ một số sâu, bệnh hại chính 

và cách phòng trừ tổng hợp đối với dịch hại cho ruộng dưa; 

+ Có hiểu biết về trồng dưa theo tiêu chuẩn VietGAP 

2. Kỹ  ă  :  

+ Phát hiện, nhận biết đúng dịch hại chính thường có trong ruộng dưa; 

+ Thực hiện phòng trừ dịch hại, phòng trừ tổng hợp cho ruộng dưa đúng 

kỹ thuật và sản phẩm là quả dưa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. 

3.   ái   : Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật khi thực hiện công 

việc, có ý thức bảo vệ môi trường và có trách nhiệm với sản phẩm mình làm ra. 

   .     DU   M  ĐU :  

Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:   

Mã bài Tên bài 

Loại 

bài 

dạy 

Địa điểm 

Thời gian (giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Kiểm 

tra* 

MĐ04- 01 Sử dụng thuốc 

bảo vệ thực vật       
Tích 

hợp 

- Lớp học  

- Ruộng dưa  
12 2 10  

MĐ04- 02 Phòng trừ tổng 

hợp 
Tích 

hợp 

- Lớp học  

- Ruộng dưa  
16 4 12  

MĐ04- 03 Phòng trừ sâu 

hại                      
Tích 

hợp 

- Lớp học  

- Ruộng dưa  
12 2 10  
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Mã bài Tên bài 

Loại 

bài 

dạy 

Địa điểm 

Thời gian (giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Kiểm 

tra* 

MĐ04- 04 Phòng trừ bệnh 

hại                            
- Lớp học  

- Ruộng dưa 
28 6 20 2 

MĐ04- 05 Phòng trừ dịch 

hại khác  
Tích 

hợp 

- Lớp học  

- Ruộng dưa  
20 4 16  

 KT hết mô đun   4   4 

C      92 18 68 6 

Ghi chú: * Thời gian kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết và thực hành được 

tính vào giờ thực hành.  

 

  .  ƯỚ   DẪ    ỰC             ,       ỰC      

Cuối mỗi bài trong mô đun có các câu hỏi và bài tập/bài thực hành. Tùy 

theo câu hỏi hay bài tập/bài thực hành, giáo viên chia học viên của lớp thành 

các nhóm có từ 3-5 học viên hay từng học viên thực hiện độc lập để trả lời câu 

hỏi theo hình thức trắc nghiệm. Thực hiện bài tập/bài thực hành theo các bước 

để được sản phẩm theo yêu cầu của đề bài. 

4.1.  ướ   dẫ    ầ  t ự   iệ  t ả lời  âu  ỏi  

Giáo viên chuẩn bị sẵn bảng câu hỏi để phát cho học viên; 

Sau khi phát câu hỏi cho học viên, giáo viên cùng cả lớp nhắc lại hay trao 

đổi các nội dung lý thuyết có liên quan đến câu hỏi; 

Giáo viên hướng dẫn học viên khoanh tròn vào đáp án đúng của câu hỏi. 

Hết thời gian làm bài, giáo viên hướng dẫn học viên chấm bài chéo cho nhau, 

sau đó giáo viên nhận xét và đánh giá kết quả bài làm của học viên. 

4.2.  ướ   dẫ    ầ  t ự   iệ  bài tậ /bài t ự   ành  

Để học viên làm được các bài tập/bài thực hành, giáo viên phát đề bài 

kèm theo học liệu, dụng cụ phù hợp cho học viên/nhóm học viên và phổ biến 

cách thức, thời gian thực hiện, kết quả của bài tập/bài thực hành phải đạt được.  

Trong quá trình học viên làm bài tập/bài thực hành, giáo viên quan sát, 

nhắc nhở và uốn nắn kịp thời để học viên thực hiện đúng, đủ các bước, đủ số 

lượng và đạt chất lượng sản phẩm bài tập/bài thực hành. Khi kết thúc thời gian 

làm bài tập hay bài thực hành, giáo viên nhận xét, đối chiếu với đáp án, đánh 

giá và ghi điểm cho học viên hay nhóm học viên. 
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4.2.1.  ài tậ  t ự   à   4.1.1 Nhận dạng và xác định nhóm độc của 

thuốc BVTV. 

- Mục tiêu: Nhận dạng và xác định được nhóm độc của thuốc BVTV dựa 

trên biểu tượng trên nhãn của bao bì đựng thuốc. 

 - Nguồn lực: Cần 15 loại thuốc BVTV thuộc các nhóm độc. Bảng phân 

loại các nhóm độc, giấy, bút, kính lúp. 

- Cách thức: Giờ thực hành, giáo viên hướng dẫn ban đầu, sau đó, từng học 

viên nhận dạng và xác định độ độc của thuốc qua nhãn thuốc của bao bì đựng 

thuốc. 

- Thời gian hoàn thành: 6 phút/một học viên.  

- Kết quả cần đạt được: Học viên nhận dạng và xác định đúng độ độc của 

thuốc BVTV thuộc nhóm các độc. 

 

4.2.2.  ài tậ  t ự   à   4.1.2 . Xác định triệu chứng người bị ngộ độc 

thuốc BVTV và thực hiện sơ cấp cứu người bị ngộ độc khi sử dụng thuốc 

BVTV. 

- Mục tiêu: Học viên xác định được các triệu chứng của người bị ngộ độc 

thuốc BVTV và thực hiện đúng các bước sơ cấp cứu người bị ngộ độc khi sử 

dụng thuốc BVTV. 

 - Nguồn lực: Thuốc BVTV, người bị ngộ độc thuốc BVTV, cơ sở y tế, các 

dụng cụ sơ cấp cứu người bị ngộ độc thuốc BVTV (người bị ngộ độc thuốc 

BVTV, hiện trường và vật dụng y tế giả định)  

- Cách thức: Chia lớp học thành từng nhóm, mỗi nhóm 10 học viên. 

- Thời gian hoàn thành: 60 phút/một nhóm.  

- Kết quả cần đạt được: Học viên xác định đúng triệu chứng người bị ngộ độc 

thuốc BVTV, thực hiện sơ, cấp cứu người bị ngộ độc thuốc BVTV đúng kỹ thuật. 

 

4.2.3.  ài t ự   à   4.2: Thực hiện phòng trừ tổng hợp cho ruộng dưa. 

- Mục tiêu: Học viên kết hợp hài hòa tất cả các biện pháp từ khâu chọn 

giống, chuẩn bị đất trồng, gieo trồng, chăm sóc, phòng trừ dịch hại bằng biện 

pháp sinh học là chủ yếu. Sử dụng thuốc BVTV hóa học theo nguyên tắc 4 

đúng. Ưu tiên sử dụng thuốc BVTV sinh học và có nguồn gốc sinh học, thời 

gian cách ly ngắn, vệ sinh sau khi phun thuốc đúng kỹ thuật. 

- Nguồn lực 

+ Hạt giống (đủ trồng cho 500 m
2
 ruộng) 

+ Diện tích ruộng: 500 m
2
 ruộng để trồng dưa 

+ Dụng cụ làm đất, trồng cây, chăm sóc, bón phân, phun thuốc...  
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+ Phân bón, thuốc BVTV đủ dùng cho 500 m
2
 ruộng  trồng dưa.  

+ Đồ bảo hộ lao động đủ cho học viên của lớp (bộ/học viên, nếu dạy cùng 

với mô đun khác đã có thì dùng kết hợp, chỉ cần sắm những đồ vật dùng một lần 

như khẩu trang, bao tay) 

- Cách thức:  

+ Giáo viên chia lớp học thành các nhóm, mỗi nhóm 5 học viên và phân 

đủ dụng cụ, vật liệu, bảo hộ lao động cho mỗi nhóm.  

+ Giáo viên hướng dẫn cách thức thực hiện bài tập, bài thực hành, vệ sinh 

sau khi thực hành, thu gom dụng cụ, vật tư về nơi quy định. 

- Thời gian hoàn thành: 120 phút 

Thời gian thực hành chỉ có 120 phút nhưng phải kéo dài trong nhiều ngày 

mới hoàn thành được bài thực hành, bởi vậy giáo viên cần bố trí học xen phù 

hợp cùng với các bài học khác để vừa đánh giá được kết quả bài thực hành vừa 

đảm bảo thời gian của khóa học.  

- Kết quả cần đạt được 

Học viên thực hiện kết hợp hài hòa tất cả các biện pháp từ khâu chọn 

giống, chuẩn bị đất trồng, gieo trồng, chăm sóc, phòng trừ dịch hại bằng biện 

pháp sinh học là chủ yếu. Sử dụng thuốc BVTV hóa học theo nguyên tắc 4 

đúng. Ưu tiên sử dụng thuốc BVTV sinh học và có nguồn gốc sinh học, thời 

gian cách ly ngắn, vệ sinh sau khi phun thuốc đúng kỹ thuật. 

4.2.4.  ài tậ  và bài t ự   à   4.3: Xác định, ghi nhận triệu chứng 

ruộng dưa bị hại do bọ trĩ. Chọn thuốc trừ sâu sinh học, pha và phun thuốc 

phòng trừ bọ trĩ cho dưa theo nguyên tắc 4 đúng. 

 

- Mục tiêu: Học viên xác định, ghi nhận được triệu chứng ruộng dưa bị hại 

do bọ trĩ; Đề xuất đúng ngưỡng để phun thuốc phòng trừ bọ trĩ; Chọn được 

thuốc trừ sâu sinh học, có nguồn gốc sinh học (ít hay không độc), pha và phun 

thuốc phòng trừ bọ trĩ cho dưa theo nguyên tắc 4 đúng. 

 - Nguồn lực cần gồm có 

Nội dung Đơn vị Số lượng 

Ruộng dưa có bọ trĩ ở ngưỡng cần phun thuốc M
2
 1000 

Thuốc bảo vệ thực vật hóa học và sinh học để phòng 

trừ các loại côn trùng miệng chích hút. 

Loại 5 

Giấy, bút; Đồ bảo hộ lao động (kính, quần áo, khẩu trang, gang tay, ủng 

...); Dụng cụ pha thuốc, phun thuốc đủ dùng cho học viên của nhóm (nếu dạy 

cùng với mô đun khác đã có những dụng cụ này thì dùng kết hợp, chỉ cần sắm 

những đồ vật dùng một lần như khẩu trang, bao tay hay hay dụng cụ bị hư). 
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- Cách thức tiến hành: Chia lớp thành 2 nhóm, mỗi nhóm nhận đủ giấy bút; 

đồ bảo hộ lao động; Một bộ dụng cụ pha thuốc, phun thuốc và 500 m
2
 ruộng 

trồng dưa có bọ trĩ ở ngưỡng phải phun thuốc. 

- Nhiệm vụ của học viên khi thực hiện bài thực hành: Quan sát, ghi nhận 

số con bọ trĩ trên lá dưa, chọn thuốc, pha thuốc, phun thuốc, vệ sinh sau khi 

phun thuốc và kiểm tra sau khi phun thuốc. 

- Thời gian hoàn thành: 120 phút. 

- Kết quả và tiêu chuẩn sản phẩm cần đạt được: Xác định, ghi nhận đúng 

triệu chứng ruộng dưa bị hại do bọ trĩ; Đề xuất được ngưỡng phun thuốc để trừ 

bọ trĩ; Chọn được thuốc trừ sâu sinh học, pha và phun thuốc cho dưa theo 

nguyên tắc 4 đúng. Viết bài thu hoạch 

4.2.5. Bài tậ  và bài t ự   à   4.4: Xác định, ghi nhận triệu chứng 

ruộng dưa bị hại do bệnh héo cây con - héo khô và bệnh khảm. Chọn thuốc 

phòng trừ, pha và phun thuốc cho dưa theo nguyên tắc 4 đúng. 

- Mục tiêu:  

Xác định, ghi nhận triệu chứng ruộng dưa bị hại do bệnh héo cây con - héo 

khô và bệnh khảm; 

Chọn được thuốc để phòng trừ, pha và phun thuốc cho dưa theo nguyên tắc 

4 đúng. 

 - Nguồn lực cần gồm có 

Nội dung Đơn vị Số lượng 

Ruộng dưa bị bệnh héo cây con - héo khô và bệnh 

khảm  
m

2
 500 

Thuốc bảo vệ thực vật trừ nấm bệnh và trừ côn trùng 

(rầy mềm) truyền bệnh. 
Loại 5 

Giấy, bút Bộ 5 

Đồ bảo hộ lao động (kính, quần áo, khẩu trang, gang 

tay, ủng ...) đủ dùng cho học viên của lớp* 
Bộ Bộ/học viên 

Bình phun thuốc và dụng cụ pha thuốc kèm theo*  Bộ 5 

*Ghi chú: Nếu dạy cùng với mô đun khác đã có những dụng cụ này thì dùng 

kết hợp, chỉ cần sắm những đồ vật dùng một lần như khẩu trang, bao tay hay hay 

dụng cụ bị hư. 

- Cách thức tiến hành: Chia lớp thành 5 nhóm, mỗi nhóm nhận một bộ giấy 

bút; bộ đồ bảo hộ lao động (bộ/học viên); Một bộ dụng cụ pha thuốc, phun 

thuốc và 100 m
2
 ruộng trồng dưa bị bệnh héo cây con - héo khô và bệnh khảm. 
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- Nhiệm vụ của học viên khi thực hiện bài thực hành: Chọn và pha thuốc, 

phun thuốc, vệ sinh sau khi phun thuốc. Đánh giá tình hình bệnh sau khi phun 

thuốc phòng trừ 5 ngày. 

- Thời gian hoàn thành: 120 phút. 

- Kết quả và tiêu chuẩn sản phẩm cần đạt được: Xác định, ghi nhận triệu 

chứng ruộng dưa bị hại do bệnh héo cây con - héo khô và bệnh khảm; Chọn 

được thuốc để phòng trừ, pha và phun thuốc cho dưa theo nguyên tắc 4 đúng. 

Viết bài thu hoạch 

4.2.6.  ài tậ /bài t ự   à   4.5: Thực hiện phòng trừ cỏ dại cho ruộng 

dưa sau trồng 10-30 ngày 

- Mục tiêu: Học viên phòng trừ sạch cỏ dại cho ruộng dưa sau trồng 10-30 

ngày, quá trình phòng trừ cỏ dại không bị ảnh hưởng tới cây dưa. 

- Nguồn lực: 500 m
2
 ruộng dưa có cỏ dại; Dụng cụ làm cỏ, dụng cụ phun 

thuốc, thuốc trừ cỏ.  Đồ bảo hộ lao động đủ cho học viên của lớp (bộ/học viên, 

nếu dạy cùng với mô đun khác đã có bảo hộ lao động thì dùng kết hợp, chỉ cần 

sắm những đồ vật dùng một lần như khẩu trang, bao tay) 

- Cách thức: Chia lớp thành 5 nhóm, mỗi nhóm học viên nhận 100 m
2
 

ruộng dưa, 1 bộ gồm dụng cụ làm cỏ, phun thuốc và thuốc trừ cỏ đủ cho 100 

m
2
, mỗi học viên một bộ bảo hộ lao động (bảo hộ dùng nhiều lần, kết hợp các 

bài học hay mô đun khác). 

- Thời gian hoàn thành: 120 phút 

- Kết quả cần đạt: Sạch cỏ trong ruộng và không ảnh hưởng tới cây dưa. 

 

 . YÊU CẦU    Đ        K   QUẢ  ỌC     

5.1.  ài 01:  ử dụ   t uố  bảo vệ t ự  vật                          

5.1.1. Đá    iá  á   âu  ỏi  ủa bài 01 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

Khoanh tròn được đáp án đúng là:  

Câu 1: d; Câu 2: a, Câu 3: b, Câu 4: 

a, Câu 5: d, Câu 6: c, Câu 7: a; Câu 8: d, 

Câu 9: c, Câu 10: d. 

Giáo viên nhận xét, đánh giá và ghi 

điểm: Mỗi câu đúng được 1 điểm 

 

5.1.2. Đá    iá bài tậ /bài t ự   à   

5.1.2.1.  ài tậ /bài t ự   à  : Nhận dạng và xác định nhóm độc của 

thuốc BVTV. 
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 iêu   í  á    iá Cá   t ứ   á    iá 

Tiêu chí 1:  

Tác phong thực hiện và có ý thực 

bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe khi 

làm việc với thuốc BVTV 

Giáo viên nhận xét và ghi 

điểm cho các học viên trong nhóm 

(1 điểm) 

Tiêu chí 2:  

Nhận dạng thuốc BVTV  

So với đáp án, nhận xét, đánh 

giá và ghi điểm (4 điểm) 

Tiêu chí 3:  

xác định nhóm độc của thuốc 

BVTV. 

Giáo viên nhận xét, đánh giá 

và ghi điểm cho các học viên trong 

nhóm (4 điểm) 

Đánh giá chung 

- Quá trình thực hiện các bước 

công việc của bài thực hành như chọn, 

nhận dạng và xác định độ độc của thuốc 

BVTV. 

- Trả lời đúng đáp án và thực hiện 

đúng thời gian. 

Giáo viên nhận xét, đánh giá 

và ghi điểm cho các học viên trong 

nhóm (1 điểm) 

 

5.1.2.2.  ài tậ /bài t ự   à  : Xác định triệu chứng người bị ngộ độc 

thuốc BVTV và thực hiện sơ, cấp cứu người bị ngộ độc khi sử dụng thuốc 

BVTV. 

 iêu   í  á    iá Cá   t ứ   á    iá 

Tiêu chí 1:  

- Nhóm phân công các công việc 

cho các thành viên trong nhóm 

- Nhóm chuẩn bị thuốc và và vật 

dụng thực hành (người bị ngộ độc thuốc 

BVTV, hiện trường và vật dụng y tế giả 

định). 

Giáo viên nhận xét và ghi 

điểm cho các học viên trong nhóm 

(1 điểm) 

Tiêu chí 2: Xác định và mô tả 

đúng triệu chứng của người bị ngộ độc 

thuốc BVTV   

So với bảng mẫu, nhận xét, 

đánh giá và ghi điểm (4 điểm) 
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Tiêu chí 3: Sơ cấp cứu người bị 

ngộ độc thuốc BVTV. 

Giáo viên nhận xét, đánh giá 

và ghi điểm cho các học viên trong 

nhóm (4 điểm) 

Đánh giá chung 

- Sự điều hành, phân công và sự 

phối hợp của các thành viên trong nhóm. 

- Quá trình thực hiện các bước 

công việc của bài thực hành. 

- Sản phẩm của bài thực hành 

đúng đáp án và thực hiện đúng thời gian 

quy định. 

Giáo viên nhận xét, đánh giá 

và ghi điểm cho các học viên trong 

nhóm (1 điểm) 

 

5.2.  ài 2:   ò   t ừ tổ    ợ  

5.2.1. Đá    iá  á   âu  ỏi  ủa bài 02 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

Khoanh tròn được đáp án đúng là:  

Câu 1: c; Câu 2: a, Câu 3: a, Câu 4: 

a, Câu 5: d, Câu 6: a, Câu 7: a; Câu 8: c, 

Câu 9: d, Câu 10: a. 

Giáo viên nhận xét, đánh giá và ghi 

điểm: Mỗi câu đúng được 1 điểm 

5.2.2. Đá    iá bài tậ /bài t ự   à  : Thực hiện phòng trừ tổng hợp 

cho ruộng dưa. 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

Tiêu chí 1:  

- Nhóm phân công các công việc 

cho các thành viên trong nhóm 

- Nhóm chuẩn bị thuốc và và vật 

dụng thực hành thực hiện phòng trừ 

tổng hợp cho ruộng dưa. 

Giáo viên nhận xét và ghi 

điểm cho các học viên trong nhóm 

(1 điểm) 

Tiêu chí 2: Học viên kết hợp hài 

hòa tất cả các biện pháp từ khâu chọn 

giống, chuẩn bị đất trồng, gieo trồng, 

chăm sóc và phòng trừ dịch hại bằng 

biện pháp sinh học là chủ yếu.  

So với bảng mẫu, nhận xét, 

đánh giá và ghi điểm (4 điểm) 
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Tiêu chí 3: Sử dụng thuốc BVTV 

hóa học theo nguyên tắc 4 đúng. Ưu tiên 

sử dụng thuốc BVTV sinh học, có 

nguồn gốc sinh học, thời gian cách ly 

ngắn, vệ sinh sau khi phun thuốc. 

Giáo viên nhận xét, đánh giá 

và ghi điểm cho các học viên trong 

nhóm (4 điểm) 

Đánh giá chung 

- Sự điều hành, phân công và sự 

phối hợp của các thành viên trong nhóm. 

- Quá trình thực hiện các bước 

công việc của bài thực hành. 

- Sản phẩm của bài thực hành 

đúng đáp án và thực hiện đúng thời gian 

quy định. 

Giáo viên nhận xét, đánh giá 

và ghi điểm cho các học viên trong 

nhóm (1 điểm) 

 

5.3. Bài 3: Phòng t ừ sâu  ại 

5.3.1. Đá    iá  á   âu  ỏi  ủa bài 03 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

Khoanh tròn được đáp án đúng là:  

Câu 1: c; Câu 2: a, Câu 3: a, Câu 4: 

b, Câu 5: c, Câu 6: a, Câu 7: a; Câu 8: a, 

Câu 9: c, Câu 10: a. 

Giáo viên nhận xét, đánh giá và ghi 

điểm: Mỗi câu đúng được 1 điểm 

5.2.2. Đá    iá bài tậ /bài t ự   à  : Xác định, ghi nhận triệu chứng 

ruộng dưa bị hại do bọ trĩ. Chọn thuốc trừ sâu sinh học, pha và phun thuốc 

phòng trừ bọ trĩ cho dưa theo nguyên tắc 4 đúng. 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

Tiêu chí 1: Sự phân công, sự thực 

hiện chuẩn bị dụng cụ, thuốc BVTV để 

phòng trừ bọ trĩ cho dưa  

Giáo viên nhận xét và ghi 

điểm cho các học viên trong nhóm 

(1 điểm) 

Tiêu chí 2: Chọn thuốc BVTV 

Chọn thuốc BVTV sinh học hay 

có nguồn gốc sinh học, thời gian cách ly 

ngắn.  

So với bảng mẫu, nhận xét, 

đánh giá và ghi điểm (4 điểm) 
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Tiêu chí 3: Pha thuốc đúng nồng 

độ/liều lượng, phun thuốc đúng lúc, 

đúng cách để phòng trừ bọ trĩ cho dưa. 

Giáo viên nhận xét, đánh giá 

và ghi điểm cho các học viên trong 

nhóm (4 điểm) 

Đánh giá chung:  

- Sự điều hành, phân công và sự 

phối hợp của các thành viên trong nhóm. 

- Quá trình thực hiện các bước 

công việc của bài thực hành. 

- Sản phẩm của bài thực hành 

đúng đáp án và thực hiện đúng thời gian 

quy định.  

Giáo viên nhận xét, đánh giá 

và ghi điểm cho các học viên trong 

nhóm (1 điểm) 

 

5.4. Bài 4:   ò   t ừ bệ    ại 

5.4.1. Đá    iá  á   âu  ỏi  ủa bài 04 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

Khoanh tròn được đáp án đúng là:  

Câu 1: d; Câu 2: b, Câu 3: b, Câu 4: 

a, Câu 5: a, Câu 6: a, Câu 7: a; Câu 8: c, 

Câu 9: a, Câu 10: b. 

Giáo viên nhận xét, đánh giá và ghi 

điểm: Mỗi câu đúng được 1 điểm 

 

5.4.2. Đá    iá bài tậ /bài t ự   à  : Xác định, ghi nhận triệu chứng 

ruộng dưa bị hại do bệnh héo cây con - héo khô và bệnh khảm. Chọn thuốc 

phòng trừ, pha và phun thuốc cho dưa theo nguyên tắc 4 đúng. 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

Tiêu chí 1: Sự phân công, sự thực 

hiện chuẩn bị dụng cụ, thuốc bảo vệ 

thực vật để phòng trừ bệnh héo cây con 

- héo khô và bệnh khảm cho dưa theo 

nguyên tắc 4 đúng. 

Giáo viên nhận xét và ghi 

điểm cho các học viên trong nhóm 

(1 điểm) 

Tiêu chí 2: Xác định, ghi nhận 

triệu chứng ruộng dưa bị hại do bệnh 

héo cây con - héo khô và bệnh khảm 

So với bảng mẫu, nhận xét, 

đánh giá và ghi điểm (3 điểm) 
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Tiêu chí 3: Chọn thuốc BVTV 

phòng trừ bệnh héo cây con - héo khô và 

bệnh khảm có thời gian cách ly ngắn.  

So với bảng mẫu, nhận xét, 

đánh giá và ghi điểm (2 điểm) 

Tiêu chí 4: Pha thuốc đúng nồng 

độ/liều lượng, phun thuốc đúng lúc, 

đúng cách để phòng trừ bệnh héo cây 

con - héo khô và bệnh khảm cho dưa. 

Giáo viên nhận xét, đánh giá 

và ghi điểm cho các học viên trong 

nhóm (3 điểm) 

Đánh giá chung:  

- Sự điều hành, phân công và sự 

phối hợp của các thành viên trong nhóm. 

- Quá trình thực hiện các bước 

công việc của bài thực hành. 

- Sản phẩm của bài thực hành 

đúng đáp án và thực hiện đúng thời gian 

quy định.  

Giáo viên nhận xét, đánh giá 

và ghi điểm cho các học viên trong 

nhóm (1 điểm) 

 

5.5.  ài 5:   ò   t ừ dị    ại k á  

5.5.1. Đá    iá  á   âu  ỏi  ủa bài 05 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

Khoanh tròn được đáp án đúng là:  

Câu 1: d; Câu 2: c, Câu 3: c, Câu 4: 

d, Câu 5: a, Câu 6: a, Câu 7: b; Câu 8: b, 

Câu 9: d, Câu 10: d. 

Giáo viên nhận xét, đánh giá và ghi 

điểm: Mỗi câu đúng được 1 điểm 

 

5.5.2. Đá    iá bài tậ /bài t ự   à  : Thực hiện phòng trừ cỏ dại cho 

ruộng dưa 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

Tiêu chí 1: Sự phân công, sự thực 

hiện chuẩn bị dụng cụ, thuốc bảo vệ 

thực vật để phòng trừ cỏ dại cho dưa 

theo nguyên tắc 4 đúng. 

Giáo viên nhận xét và ghi 

điểm cho các học viên trong nhóm 

(1 điểm) 

Tiêu chí 2: Xác định loại cỏ dại, 

cách làm cỏ dại trong ruộng dưa. 

So với bảng mẫu, nhận xét, 

đánh giá và ghi điểm (4 điểm) 
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Tiêu chí 3: Thực hiện làm cỏ dại 

trong ruộng dưa đúng kỹ thuật. 

Giáo viên nhận xét, đánh giá 

và ghi điểm cho các học viên trong 

nhóm (4 điểm) 

Đánh giá chung:  

- Sự điều hành, phân công và sự 

phối hợp của các thành viên trong nhóm. 

- Quá trình thực hiện các bước 

công việc của bài thực hành. 

- Sản phẩm của bài thực hành 

đúng đáp án và thực hiện đúng thời gian 

quy định.  

Giáo viên nhận xét, đánh giá 

và ghi điểm cho các học viên trong 

nhóm (1 điểm) 
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