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TÓM TẮT 
Trần Triệu Vân, Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7/2011: “Điều tra diễn biến bệnh mốc sương cà chua 

(Phytophthora infestans) và khảo sát hiệu lực phòng trừ bệnh của một số thuốc hóa học, sinh học tại huyện Đơn Dương – 

tỉnh Lâm Đồng”. 

Giáo viên hướng dẫn: Tiến sĩ Võ Thị Thu Oanh. 

Đề tài được tiến hành tại 3 xã: Ka Đô, Lạc Xuân và Thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng từ ngày 15-3-2011 đến 

ngày 15-7-2011 với nội dung chính là: 

- Điều tra diễn biến bệnh mốc sương cà chua và các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát sinh phát triển bệnh mốc sương cà chua tại 

khu vực. 

- Thí nghiệm xử lý một số thuốc hóa học và sinh học phòng trừ bệnh mốc sương cà chua. 

Kết quả đạt được như sau: 

Qua quá trình điều tra về diễn biến bệnh mốc sương và các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát sinh phát triển bệnh mốc sương trên cà chua, 

như giống, mức độ phân bón, mật độ trồng cây và giai đoạn sinh trưởng,cho thấy: 

- Tại huyện Đơn Dương, nông dân thường sử dụng 2 giống cà chua trong canh tác, là giống cà chua Kim cương đỏ và cà chua 

Anna. Cả 2 giống này đều bị nhiễm bệnh mốc sương, trong đó giống cà chua Anna nhiễm bệnh ít hơn với tỉ lệ bệnh và chỉ số 

bệnh là 10,96 % và 3,90 %. Giống cà chua Kim cương đỏ có tỉ lệ bệnh và chỉ số bệnh trung bình là 12,87 % và 4,79 %.  
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- Trong ba mật độ trồng khảo sát, có tỉ lệ bệnh và chỉ số bệnh thấp nhất là mật độ trồng 3-4 vạn cây/ha, với các chỉ số lần lượt là 

10,07 % và 3,43 %. Ở mật độ trồng 5-6 vạn cây/ha có tỉ lệ bệnh và chỉ số bệnh trung bình qua các lần theo dõi là cao nhất, là 

11,67 % và 4,22 %. 

- Có 3 mức độ phân bón được sử dụng phổ biến tại Đơn Dương, Lâm Đồng (bón trên 1000 m2), là các mức độ: mức độ I: bón lót 

2 m3 phân hữu cơ + 100 kg super Lân (Lâm Thao) + bón thúc 3 lần trong toàn bộ quá trình sinh trưởng của cây với tổng lượng 

phân NPK 16-16-8 là 120 kg, mức độ II: bón lót 3 m3 phân hữu cơ + 120 kg super Lân + bón thúc 3 lần với tổng lượng phân 

NPK 16-16-8 là 150 kg, mức độ III: bón lót 3 m3 phân hữu cơ + 150 kg super Lân + bón thúc 3 lần với tổng lượng phân NPK 

20-20-15 là 150 kg. Trong đó những ruộng cà chua bón theo mức độ I có tỉ lệ bệnh và chỉ số bệnh cao nhất, là 15,71 % và 6,53 

%. Mức độ nhiễm bệnh thấp nhất được ghi nhận ở những ruộng cà chua bón theo mức độ III, tỉ lệ bệnh và chỉ số bệnh là 11,08 

% và 3,97 %. 

- Giai đoạn cây bắt đầu cho quả có tỉ lệ bệnh và chỉ số bệnh cao nhất, là 17,59 % và 7,06 %. Giai đoạn cây sinh trưởng mạnh có 

tỉ lệ bệnh và chỉ số bệnh thấp hơn, là 8,49 % và 2,59 %. Giai đoạn cây con có tỉ lệ bệnh và chỉ số bệnh thấp nhất, là 4,56 % và 

1,05 %.  

Thí nghiệm khảo sát hiệu lực phòng trừ bệnh mốc sương của một số thuốc hóa học, sinh học cho thấy, hiệu quả kỹ thuật của các thuốc 

hóa học vẫn cao hơn của các loại thuốc sinh học. Hiệu quả kỹ thuật cao nhất là thuốc Ridomil MZ 72WP với hiệu quả kỹ thuật đạt 

57,16 %. Kế đến là thuốc Mataxyl 500WP với hiệu quả 54,66 %. Thuốc sinh học TP-Zep 18EC và Biobus 1.00WP có hiệu quả kỹ 

thuật thấp nhất là 41,90 % và 40,53 %. 

 


