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Lời tự a
Cuốnsáchnàyđượcbiênsoạntạithờiđiểmđangcóba
sựpháttriểntầmquốcgiavàtoàncầuđángquantâm.

Thứnhất,trênquymôtoàncầu,cácdữliệuchothấycác
thayđổivềchỉsốkhíhậukhácnhauđặtranhữngcâuhỏi
thúvịvềrừng,sâubệnhhạirừngcóthểphảnứngvới
biếnđổikhíhậunhanhchóngnhưthếnào?Hơnnữa,hầu
hếtcáccuộcthảoluậnvềbiếnđổikhíhậuđềuđềcậpđến
vaitròcóthểcócủarừngsẽthayđổiđốivớibấtkỳphản
ứngnàocủaconngười.

Thứhai,cũngtrênquymôtoàncầu,mọingườihiệnnay
thừanhậnrằngsựlâylancủacácloàixâmhạingoạilailà
mộttháchthứctolớnđốivớicáchệsinhtháivàcácnền
kinhtế.Vàngàycàngcónhiềungườinhậnthứcđược
mốiđedọangàycàngtăngcủacácloàixâmhạingoạilai.
Nhữngloàirấtnguyhạinhưngtrướcđâyítđượcquantâm
đến,nayđangxuấthiệnởnhiềunơitrênthếgiới.

Cuốicùng,trênquymôquốcgia,ngànhlâmnghiệpcủa
ViệtNamđangtronggiaiđoạnpháttriểnmạnhmẽ.Trong
thậpkỷquađãchứngkiếnsựgiatăngđángkểvềsố
lượngvànhiềuloàicâytrồngchomụcđíchthươngmại.
Nhữngcâytrồngnàyđãxuấthiệnởhầuhếtcáckhuvực
địalýcủaViệtNam,tuynhiênchỉmộtsốítngườitrồng
quenthuộcvớicácloàisâubệnhhạirừnghiệnđượcbiết
làđãtấncôngnhữngloàicâytrồngnày,vàchỉcómột
vàinhàtưvấnđãđượcchuẩnbịsẵnsàngđểgiúpngười
trồngrừngtránhtổnthấtgâyrabởicácloàisâubệnhhại
rừngnày.

Thờigiansẽhélộnhữngkếtquảcuốicùngcủabasự
pháttriểnnày,nhưngcóthểcáckếtquảsẽđanxenlẫn
lộnvớinhau.
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Cuốnsáchnàylàmộtnguồnthamkhảochonhữngngười
thamgiatrựctiếpnhiệmvụtrồngrừng,xácđịnhcácloài
sâubệnhhạimàchắcchắnsẽtìmthấytrênnhữngcây
trồngnày,vàlànguồnthamkhảochokhâuquảnlýcáctác
độngkhôngmongmuốncủanhữngđốitượnggâyhạinày.
Việcchuẩnbịvàxuấtbảncuốnsáchnàyđãđượcthực
hiệnbởiChươngtrìnhAusAIDViệtNamvàchươngtrình
CARD(HợptácNôngnghiệpvàPháttriểnnôngthôn),
nhưngcuốnsáchđãdựachủyếutrênbềdàykinhnghiệm
củacácnhàkhoahọcsâubệnhhạirừngởViệtNam,Úc
vàNamPhi.

Cuốnsáchcungcấphìnhảnhminhhọavàthôngtinvề
23loàisâuhạivà25loàibệnhhạitrênKeo, Bạch đànvà
ThôngởViệtNam;bốntrongsốcácloàinàylànhữngloài
đedọađếnanninhsinhhọcnhưngchưaxuấthiệnởViệt
Nam.Chúngtôichắcchắnrằngcuốnsáchnàysẽđược
quantâmrộngrãihơnởĐôngNamÁvàcũnghyvọng
rằngnósẽcógiátrịrộnglớn.

Ian Naumann 
VănphòngChuyênviênCaocấpvềBảovệThựcvật
CụcNôngLâmnghiệpvàThủysản
Canberra,Úc
ThángBa2010
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1 Côn trùng

Đối tượng gây hại Keo

Tên khoa học: Hypomeces squamosus(Coleoptera:
Curculionidae)

Tên thường gọi: Câucấuxanh

Cây chủ: Keo tai tượng,Keo lá tràm,Keo lai(Keo tai
tượngxKeolátràm)vànhiềuloàicâychủkhácbaogồm
bạch đàn,tếch,câyănquả,lúa,ngô,mía,thuốclá,rauvà
bông.

Thiệt hại/triệu chứng: Sâunonsốngtrongđất,ănrễ
tươi.Trưởngthànhănlá.Trêncáclánonvàmềm,chúng
thườngăntừmépvào,bỏlạicácmépxơxác,nhamnhở.
Vớicáclágiàchúngthườngăncácmômềmởgiữagân
lá.

Sâunonvàtrưởngthànhgâyhạichocâyconởvườn
ươmvàrừngtrồng.

Mỗinămcómộtthếhệ.

Mô tả: Sâunondài15-20mm,đầumàuđen,thânnhọn
trắngxámvàkhôngcóchân.

Sâutrưởngthànhdài14mm,hìnhthoi,miệngngắnvàrâu
gấpkhúc.Sâutrưởngthànhmớivũhóacólớpvảymàu
vàngbónghoặcxanhlácâyvàbịmòndầntheothờigian.



Côn trùng 2

Sâunoncâucấuxanh
(JudyKing)

SâutrưởngthànhHypomeces 
squamosus.Cóvảymàuvàng
(AmyCarmichael)

Sâutrưởngthành Hypomeces 
squamosus(PhamQuangThu)

Sâutrưởngthànhănhạitừmép
lávàotrong(PhamQuangThu)

Sâu ăn lá



3 Côn trùng

Đối tượng gây hại Keo

Tên khoa học: Phalera grotei (Lepidoptera:Notodontidae)

Tên thường gọi: Sâunâu

Cây chủ: Keo lá tràm

Thiệt hại/triệu chứng: Sâunontuổimộtănmặttrênvà
dướicủalánontạothànhcáclỗ.Sâunontuổihaivàtuổi
baănméplánonvàlágià.Sâunontuổibốnvànămăn
toànbộlá.

Dịchhạicóthểgâyrụngláhoàntoàn.

Mỗinămcóbathếhệ-ThếhệthứnhấttừthángBađến
thángNăm,thếhệthứhaitừthángSáuđếnthángBảyvà
thếhệthứbatừthángChínđếnThángMườiMột.

Mô tả: Sâunontuổinhỏcómàuxámvàcácbúilông,ở
cáctuổisaumàuđổisangmàuxanhlácâyvàmàuxanh
xám.Sâunonpháttriểnđầyđủdài70-80mm,cơthểcó
màuxanhxám,lưngcólôngdàivàcóvạchrõnétởhai
bên,bụngvàchânmàunâu.Nhộngcómàunâuđendài
25-40mm.

Bướmcócánhtrướcmàunâuvớicácmảngnhẹhơndọc
theoméptrên,cánhsaumàunâu;sảicánhdài60-90mm.



Côn trùng 4

TrưởngthànhPhalera grotei
(LêVănBình)

SâunonPhalera groteituổinăm
(LêVănBình)

SâunonPhalera grotei pháttriển
đầyđủ(LêVănBìn)

Dịchhạicóthểgâyrụnglá
Keo lá tràm (ĐàoXuânƯớc)

Sâu ăn lá



5 Côn trùng

Đối tượng gây hại Keo

Tên khoa học: Pteroma plagiophleps(Lepidoptera:
Psychidae)

Tên thường gọi: Sâutúi

Cây chủ: Keo lá tràm,keo tai tượngvàmộtsốloàicây
khácnhư:bạch đàn,bàng(hạnhnhânSingapore)vàme
(MeẤnđộ),đượcghinhậngâyhạinhiềuloàicâykhác
thuộc22họ.

Thiệt hại/triệu chứng: Sâunonănlátạothànhcáclỗmặt
trênlá.Khidịchhạixuấthiệncóthểgâyrụnglánặngmột
hoặchailầnmộtnăm,thườngxuấthiệnởcácđámnhỏ
trongcácrừngtựnhiên.

Thờigianhoànthànhmộtthếhệkhoảng10-11tuần,mỗi
nămcónămthếhệ.

Mô tả: Sâunonsửdụngvậtliệutừcâychủvàtơđểlàm
tổ.Sâunonvẫnsốngbêntrong,chỉlộđầuvàđôichânđầu
tiêntrongkhidichuyểnvàkhiăn.Phânđượcđẩyrangoài
qualỗởphíadướivỏbọc.Kíchthướctổsẽtănglêndosự
sinhtrưởngcủasâunon.Sựpháttriểnthànhnhộngdiễn
rabêntrongtổđượcgắnchặtvàocâychủvàbaobọc
bằngtơ.

Trưởngthànhđựccómàuxámnâuvớirâuđặctrưngvà
sảicánh6-22mm.Trưởngthànhđựcrakhỏiđáykén,để
lạilớpvỏnhộngnhôra.Trưởngthànhcáikhôngcócánh
vàvẫnởtrongkén.



Côn trùng 6

SâunonPteroma plagiophleps
khiđượclấyrakhỏitổ
(PhạmQuangThu)

SâunonPteroma plagiophleps
khiđượclấyrakhỏitổ
(PhạmQuangThu)

TổsâunonPteroma 
plagiophlepsvàlábịhại
(PhạmQuangThu)

Sâu ăn lá



7 Côn trùng

Đối tượng gây hại Keo

Tên khoa học: Speiredonia retorta(Lepidoptera:
Noctuidae)

Tên thường gọi: Sâunâuvạchxám

Cây chủ: Keo tai tượngvàcáccâyhọđậukhác.

Thiệt hại/triệu chứng:Sâunontuổi1vàtuổi2ănlá
mềm,lánontạothànhcáclỗnhỏtrênlá.Sâunontừtuổi3
đếntuổi6ăntoànbộlá.Sâunongâyhạibanđêmvàban
ngàyẩnnấptronglớplárụngquanhgốccây.

Sâunongâyhạichorừngtựnhiên2-10nămtuổivàgây
hạinghiêmtrọngnhấtchorừngtựnhiêntừ4-10nămtuổi.

Mỗinămcó5đến6thếhệ.Thờiđiểmcónhiềusâunhấtlà
từthángChínđếnthángMườiHai.

Mô tả: Sâunonkhipháttriểnđầyđủcóchiềudài
50-70mm,cómàunâunhạtvớicácđốmđenởmặtdưới
bụng.Nhộngmàunâusốngtrongtổtơbóngmượttrên
câychủ.Trưởngthànhmàunâuxámcócáckiểumẫu
cánhđặcbiệtvàmộtđốmđỏởbụng;sảicánhdài
35-40mm.

Tên khoa học: Speiredonia retorta(Lepidoptera:
Noctuidae)

Tên thường gọi: Sâunâuvạchxám

Cây chủ: Keo tai tượngvàcáccâyhọđậukhác.

Thiệt hại/triệu chứng: Sâunontuổi1vàtuổi2ănlá
mềm,lánontạothànhcáclỗnhỏtrênlá.Sâunontừtuổi3
đếntuổi6ăntoànbộlá.Sâunongâyhạibanđêmvàban
ngàyẩnnấptronglớplárụngquanhgốccây.

Sâunongâyhạichorừngtựnhiên2-10nămtuổivàgây
hạinghiêmtrọngnhấtchorừngtựnhiêntừ4-10nămtuổi.

Mỗinămcó5đến6thếhệ.Thờiđiểmcónhiềusâunhấtlà
từthángChínđếnthángMườiHai.

Mô tả: Sâunonkhipháttriểnđầyđủcóchiềudài
50-70mm,cómàunâunhạtvớicácđốmđenởmặtdưới
bụng.Nhộngmàunâusốngtrongtổtơbóngmượttrên
câychủ.Trưởngthànhmàunâuxámcócáckiểumẫu
cánhđặcbiệtvàmộtđốmđỏởbụng;sảicánhdài
35-40mm.
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TrưởngthànhSpeiredonia 
retorta(PhạmQuangThu)

NhộngSpeiredonia retorta
(PhạmQuangThu)

SâunonSpeiredonia retortaphát
triểnđầyđủcócácđốmđenở
bụng(NguyễnThếNhã)

SâunonSpeiredonia retortatuổi
mộtănlánontạothànhcáclỗ
nhỏ(PhạmQuangThu)
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Đối tượng gây hại Keo

Tên khoa học: Chưaxácđịnhđượctênkhoahọc
(Lepidoptera:Noctuidae)

Cây chủ: Keo tai tượngvàcáccâyhọđậukhác.

Thiệt hại/triệu chứng: Sâunontuổimộtănlátạothành
lỗnhỏtrêntầngtrênlánon,mềm.Sâutuổilớnhơnăn
toànbộlá.

Sâunongâyhạichorừngtựnhiêntừ2-10tuổi,gâyhại
nặngnhấtchorừngtựnhiêntừ4-10tuổi.

Mỗinămcótừ5đến6thếhệ.Sâunoncómặtquanhnăm,
sốlượngnhiềunhấtlàtừthángChínđếnThángMườiHai.

Mô tả: Trưởngthànhcómàunâuvàngđếnmàunâuđen
vàdài45-50mm.Nhộngmàunâu.Sâunongâyhạiban
đêmvàbanngàytrúẩntronglớplákhôquanhgốccây.

Trưởngthànhmàuxámcóbốnvạchđenởcánhtrướcvà
bavạchđenởcánhsau;sảicánhdài22-25mm.
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Trưởngthành(NguyễnThếNhã)Nhộng(NguyễnThếNhã)

Sâunon,ănhạilá 
(NguyễnThếNhã)

TánláKeotaitượngbịhại
(PhạmQuangThu)

Sâu ăn lá
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Đối tượng gây hại Keo

Tên khoa học: Helopeltisspp.(Hemiptera:Miridae),đặc
biệtlàH. theivoravàH. fasciaticollis

Tên thường gọi: Bọxítmuỗi

Cây chủ: Keo tai tượng,Keo lai(keo tai tượngxkeo lá 
tràm),vàcácloàicâychủkhác(chè,cacaovàbông).

Thiệthại/triệuchứng:Ấutrùngvàtrưởngthànhănchồi
nonvàlánoncủacâyởvườnươmvàcâytrồnghàng
rào.Triệuchứnggâyhạibanđầutrônggiốngnhưbịtổn
thươnghoặchoạitửxungquanhkhuvựcbịhạivàchuyển
dầnsanghéo,chếtngượcvàlàmchếtchồinon.

Mỗinămcónhiềuthếhệ.

Mô tả: Ấutrùnggiốngvớitrưởngthànhnhưngnhỏhơnvà
cánhchưapháttriểnhoànthiện.Ấutrùngpháttriểnqua
nămgiaiđoạntrongthờigianhaitháng,saumỗigiaiđoạn
cánhsẽpháttriểndàihơn.

Trưởngthànhcóthânnhỏhơn,chânvàrâudài.Trưởng
thànhcóthểsốngđượcmộttháng.
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Helopeltis fasciaticollis
(PhạmQuangThu)

Helopeltis theivora
(PhạmQuangThu)

Triệuchứnggâyhạibanđầu
xuấthiệngiốngnhưbịtổn
thươnghoặchoạitửxungquanh
khuvựcbịăn(PhamQuangThu)

Ănhạicácchồinon,làmhéo,
chếtngượcvàchếtchồinon
(PhạmQuangThu)

Chích hút nhựa
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Đối tượng gây hại Keo

Tên khoa học:Xylosandrus crassiusculus  
(Coleoptera:Scolytidae)

Tên thường gọi:Mọttruyềnnấm(haycòngọilàMọt
ambrosia)

Cây chủ: Cácloàicâylárộnghaycâyconcóthểbịtấn
công,baogồmkeo,bạch đàn,càphê,cacao,xoài,đu
đủ,thôngÚc,caosu,longnão,dáingựa,chè,tếchvàcây
sim.

Thiệt hại/triệu chứng: Mọtambrosiađụcnhánh,cành
câyhoặcthâncâynhỏvớiđườngkínhrộngtừ2-30cm.
Chúngkhôngăncácmôthựcvật,nhưngăncácnấmgây
bệnhmàchúngmangvàocácđườngđụcdochúnggây
ra,cácnấmnàyxâmnhậpvàothâncây.Cáccâybịtấn
côngcódấuhiệuhéo,cànhchếtngược,gãychồihoặc
giảmsứcsống.Mọtambrosiacóthểlàmchếtcây,đặcbiệt
đốivớicâynonmớitrồngsẽbịchếtrấtnhanh.

Cóthểdễdàngnhậnbiếtsựpháhoạiquacáclỗđụcphần
thângầnmặtđấtvàphânthảiradoquátrìnhđụcvàothân
cây.Phânthảiratạokhốiđặchìnhtrụdài3-4cmtrướckhi
gãyvàrơixuốngđất.

ViệcsinhsảndiễnrasuốtnămnênlúcnàocũngcóMọt
ambrosia.

Mọtambrosialàloàicôntrùnggâyhạinghiêmtrọngđối
vớirừngtrồngcâygỗcứngvàcâycontrongvườnươm.
Dophạmvicâychủbịhạirộngnêncũngcónhữngtác
độngtiềmtàngđốivớiđadạngsinhhọccủacácloàicây
bảnđịa.

Mô tả: Mọtambrosiatrưởngthànhnhỏ(2.2-2.5mm).Sâu
nondàikhoảng3.5mm.
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TrưởngthànhXylosandrus 
crassiusculus(NatashaWright)

Gỗđổimàudonấmgâyra
(GKeithDouce)

Lỗvũhóavàcácốngphânđược
đùnrangoàidoXylosandrus 
crassiusculusgâyra
(JRBaker&SBBambara)

Sâu đục thân
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Đối tượng gây hại Keo

Tên khoa học:Zeuzera coffeae(Lepidoptera:Cossidae)

Tên thường gọi: Sâuđụcthâncàphê

Cây chủ: Đâylàloàiăntạpvàđượcghinhậngâyhạitrên
hơn40loàicâychủnhưkeo lá tràm,keo tai tượng,bạch 
đàn deglupta,bạch đàn nâu,lát Mexico,dái ngựa,phi lao,
tràm cừ,càphê,chè,tếch,đànhương,camchanhvà
bông.

Thiệt hại/triệu chứng: Sâunonđụclỗtrongnhánhvà
cànhcâychủlàmláhéo,khô(giònvàdễbịgẫy).Câycon
cóthểbịchếtkhithânchínhbịxâmhại.Cóthểdễdàng
nhìnthấycáclỗthảiphântrêncây.

Sâunonhóanhộngtronglỗđục.Saukhivũhóatrưởng
thànhchuirađểlạivỏnhộngnhôlênởlỗvũhóa.

Ngàisốngđược18ngày.Thờigianhoànthànhmộtthếhệ
làtừ3-9tháng,1-2thếhệmỗinăm(tùytheođiềukiệnkhí
hậu).

Mô tả: Sâunontuổimộtcómàuđỏcamđậm.Sâunon
tuổilớndài50mm,màusánghơn,đầumàunâuđen,có
đốtngựcvàđốthậumôn.

Ngàicócánhtrướctrắngvớinhiềuđốmmàuxanhkim
loại,chủyếulàgiữacácgâncánh;sảicánhdài
30-50mm.Ngựcmàutrắngcóbốnđiểmxanhđengần
bênrìa.Bụngmàuxanhlam.
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TrưởngthànhvànhộngZeuzera 
coffeae (PhạmQuangThu)

Zeuzera coffeaegâyhạitrên
Tràm.Đểýthấyphânxung
quanhgốccây 
(PhạmQuangThu)

Zeuzera coffeaegâyhạitrênPhi 
lao(PhạmQuangThu)

Zeuzera coffeaegâyhạitrên
Bạch đàn(PhạmQuangThu)

Sâu đục thân

Xem trang 56 có thêm các ảnh
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Đối tượng gây hại Keo

Tên khoa học:Gryllotalpa africana(Orthoptera:Gryllidae)

Tên thường gọi: Dếdũi

Cây chủ: keo tai tượng, keo lá tràm,thông,bạch đànvà
nhiềuloàicâylâm,nôngnghiệpkhác.

Thiệt hại/triệu chứng: Dếdũitrưởngthànhcắngâyhại
câyconvàcácchồidướithấpvàobanđêmvàkéovề
hangđểăn.

Hangsâu,xungquanhlàcácđốngđấtđùnlên.Dếdũilà
loàigâyhạinghiêmtrọngđốivớivườnươmvàrừngnon
mớitrồng.

Mô tả: Trưởngthànhthườngcómàunâuhoặcđendài
30-55mm.Gryllotalpa africanacóchântrướckhỏeđểđào
đất.Trưởngthànhxuấthiệnmọithờiđiểmtrongnăm.
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Gryllotalpa africana(LambertSmith)

Hại rễ và cổ rễ
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Đối tượng gây hại Keo

Tên khoa học: Holotrichia trichophora (Coleoptera:
Scarabeidae)

Tên thường gọi: Sùngđất

Cây chủ: Keo tai tượng,keo lá tràm,keo lai(keo tai tượng
xkeo lá tràm)vàbạch đàn.

Thiệt hại/triệu chứng: Sâunonănrễcâynon,tiệnvỏ
thâncâydướimặtđất,làmláhéovàthâmđengiốngnhư
câychết.Bọhungtrưởngthànhănlácâychủ,đôikhilàm
rụnglánghiêmtrọngvàlàmgiảmsựsinhtrưởngcủacây.
Đâylàloàiđặcbiệtnguyhiểmđốivớirừngnonmớitrồng.

Mỗinămcómộtthếhệ,mấtkhoảngchínthángđểsâunon
pháttriểnhoànthiện.Trưởngthànhvũhóachuilênkhỏi
mặtđấthợpthànhbầyđiănlúchoànghôn,thườngxuất
hiệnsaucơnmưavàomùaxuânvàđầumùahè.Hoạt
độngsớmnhấtxảyrasaucơnmưaràođầutiêncủamùa
giómùa.

Mô tả: Sâunonthườngcómàukem,hìnhchữC,chân
ngựcpháttriểnmạnhvàcóhàmtrênkhỏemạnh.Đầusâu
trưởngthànhcómàunâunhạt,lưngmảnhngực,chânvà
cánhtrướccócáclỗ.
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TrưởngthànhHolotrichia 
trichophora(PhạmQuangThu)

SâunonHolotrichia trichophora
(PhạmQuangThu)

Gâyhạicâycon.Làmmấtrễ
(PhạmQuangThu)

Hại rễ và cổ rễ
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Đối tượng gây hại Keo

Tên khoa học: Macrotermesspp.vàNasutitermesspp.
(Isoptera:Termitidae)

Tên thường gọi: Mối

Cây chủ: Keo tai tượng,keo lá tràmvàkeo lai(keo tai 
tượngxkeo lá tràm),thôngvàbạch đàn

Thiệthại/triệuchứng:Mốitấncôngrễcâynon,tiệnvỏ
hoặcpháhủyphầnthândướimặtđấtlàmcâyhéovàchết.
Ởmộtsốkhuvựcghinhậnthiệthạilênđến60%vàcần
phảitrồnglại.

Mô tả: Mốithợcómàutrắnghồngvàdài3-6mm.Mốilính
cóđầuđenvớihàmtrênnhôrahoặcmũikéodàicóthể
tiếtdịchđểtấncông.Đôikhicóthểnhìnthấytổmốiđược
phủbằngbùnởthâncâyngaytrênmặtđất.
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Nasutitermessp.
(PhạmQuangThu)

Macrotermessp.
(PhạmQuangThu)

Mốihạibạch đàn
(PhạmQuangThu)

Mốihạikeo
(PhạmQuangThu)

Hại rễ và cổ rễ 



23  Các mầm bệnh 

Tên khoa học: Atelocauda digitata (syn.Uromyces 
digitatus, U. phyllodiorum)

Tên thường gọi: Bệnhgỉsắtlá

Cây chủ: Keo nâu,keo lá tràm,keo lá liềm,keo Hawai,
keo leptocarpa,keo đen,keo tai tượngvàkeo polystachya.

Thiệt hại/triệu chứng:Làmbiếndạnglá,đầuchồi,và
hoaquả,hoặccóthểxuấthiệnubướuhoặcphồngrộp.

Triệuchứngbanđầucủanơibịbệnhcóhìnhhơitrònvà
phồngrộpnhỏ.Vếtphồngrộplanrộngvàbiếnthànhmàu
nâuvàng,baophủbởibàotửnấm.Vếtphồngrộpcũcó
thểbịđen.

Khicâynonbịnhiễmbệnhnặng,bệnhgỉsắtlàmphồng
lớpmôphânsinhkhiếnchếtchồicâyvàmấtngọn.

CẢNH BÁO - MỐI ĐE DỌA AN INH
SINH HỌC
Loài này chưa được ghi nhận gây hại ở  
Việt Nam. Xin hãy thông báo cho cán bộ 
quản lý bảo vệ rừng thuộc Viện Khoa 
học Lâm nghiệp Việt Nam biết nếu bạn 
nghĩ rằng bạn đã thu thập được chứng 
cứ của loài bệnh này

Đối tượng gây hại Keo
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Khibịnhiễmbệnhgỉsắt,lá,đầu
chồi,cuốnglávàquảcóthểbị
biếndạngvàbịchephủbởiu
bướuhoặcphồngrộp
(GeoffPegg)

Vếtbệnhlanrộngvàcómàunâu
vàng,ởtrênlàlớpbàotửnấm
(GeoffPegg)

Triệuchứngbanđầucủabệnhgỉ
sắtlá,hìnhhơitrònvàbịphồng
rộpnhỏ(GeoffPegg)

Bệnh hại lá



25  Các mầm bệnh 

Tên khoa học: Colletotrichum gloeosporioides

Tên thường gọi: Đốmlá

Cây chủ: Keo

Thiệt hại/triệu chứng: Colletotrichum gloeosporioides 
gâyracáctriệuchứngnhưhoạitửđầuchồivàđốmlá.

Đầutiênbệnhcódạngcácđốmnâuđỏhìnhbầudụccó
kíchcỡkhácnhauvàngoàiviềncógờnổilên.Cácđốm
nhỏkếthợpvớinhautạoracácđốmlớnhơn.Bệnhnặng
khiếnlábịkhô,nứtgãyvàrụnglásớm.

TriệuchứngbệnhkhácnhautùytheocácloàiKeo.Đốm
bệnhtrênkeo nâucómàuđen,hìnhtrònvàhìnhbầudục,
rảiráctrênmặtlá.Đốmbệnhtrênkeo lá liềmcómàunâu
sôcôla.Ởgiữabịchếtvàxungquanhvếtbệnhcóviền
nâusậm.

Đối tượng gây hại Keo



Các mầm bệnh 26

CáctriệuchứnggâyradocâykeobịnhiễmnấmColletotrichum 
gloeosporioidesbaogồmhoạitửđầuchồivàđốmlá
(PhạmQuangThu)

Bệnh hại lá



27  Các mầm bệnh 

Tên khoa học:Meliolaspp.

Tên thường gọi: Bệnhbồhóng

Cây chủ: Keo

Thiệt hại/triệu chứng: Bệnhbồhóngthườngxuấthiện
trênkeo.Nấmtạothànhkhốiđậmđentrênbềmặtlávà
thườngcódạngtròn.Toànbộcuốnglácóthểbịbaophủ
khimứcđộxâmnhiễmcao.Trongmộtsốtrườnghợpthân
nonvàcànhcâycũngcóthểbịlâynhiễm.

Trêncâyxoàithườngcómốiliênhệchặtchẽvớisựcó
mặtcủaMeliolaspp.,rệp,rệpbôngchứngtỏchấtdịch
ngọttừrệplànguồnmôitrườngthuậnlợichonấmsinh
trưởngvàpháttriển.

Đối tượng gây hại Keo
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Bệnhbồhóngtạothànhkhốiđenđậmtrênmặtlá 
(PhạmQuangThu)

Bệnh hại lá



29  Các mầm bệnh 

Tên khoa học: Oidiumspp.

Tên thường gọi: Bệnhphấntrắng

Cây chủ: Keo

Thiệt hại/triệu chứng: Khimớibịnhiễmbệnhcódạng
đámbộttrắngsợinấmvàbàotửnấmtrênlágià,lábánh
tẻvàláhìnhlôngchim.Ổnấmlớndầnkhibệnhpháttriển
vàpháttánracácláphụhoặclá.

Khibịnhiễmbệnhnặngcóthểkhiếnrụnglávàđôikhicó
thểlàmchếtcâycon.Bềmặtlánhiễmbệnhnặngbịphủ
sợinấmvàbàotửnấmtạothànhlớpbộtởngoài.

Đối tượng gây hại Keo
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Bệnhphấntrắngthườnglàm
chếtcâycon(PhạmQuangThu)

Triệuchứngkhibịnhiễmbệnh
phấntrắngdonấmOidiumspp.
códạngcácđámbộttrắnglà
sợinấmvàbàotửnấm
(PhạmQuangThu)

Bệnh hại lá



31  Các mầm bệnh 

Tên khoa học: Pestalotiopsisspp.

Tên thường gọi: Đốmlápestalotiopsis

Cây chủ: Keo

Thiệt hại/triệu chứng: Cáctriệuchứngbịnhiễmbệnh
khônggiốngnhauvàcóthểcócácđốmnhỏ,lẻtẻ,màu
nâuđỏ,nâusậm,rảirác.Trêncáclátươi,nhữngđốmnày
đôikhicóbiểuhiệnmàutrắngởgiữa.Cũngcóthểtìm
thấycácthểquảởtrêncácđiểmchếtlớntậptrungởđầu
cuốnglá.

Nhómnấmnàyđượccoilànguồnbệnhkhôngquantrọng
dochúngchỉxuấthiệnkhicâyốmyếuvàkhilágià.Những
loạinấmnàythườngcótrongvườnươm.

Đối tượng gây hại Keo



Các mầm bệnh 32

TriệuchứngnhiễmPestalotiopsisspp.làcácđốmrảirácmàunâuđỏ
hoặcnâusẫm(PhạmQuangThu)

Bệnh hại lá



33  Các mầm bệnh 

Tên khoa học: Phomopsisspp.

Tên thường gọi: Đốmlá

Cây chủ: Keo

Thiệt hại/triệu chứng: Cáctriệuchứngkhácnhaugâyra
bởiloạinấmnàytrêncácloàiKeokhácnhau.

Trênkeo lá tràm,nấm Phomopsis sp.gâyđốmlánon.Ban
đầubệnhtạoracácđốmnâuđỏsẫmnhỏsauđóloangra
thànhcácđốmlớn,đôikhilanrộngxuốngcuốnglá.

Triệuchứngbệnhtrênkeo lưỡi liềmvàkeo nâulàgiống
nhauvớiđặctrưngbởivùngchếtsángmàucóviềnnâu
sậmrõnétvàcógờ.Vếtbệnhdầnlanrộngtrênbềmặtvà
cóthểlanđếnnửalá.

Đối tượng gây hại Keo



Các mầm bệnh 34

CâynhiễmnấmPhomopsis sp.lúcđầucócácđốmnhỏ,tối,màunâu
đỏsaulanrathànhcácđốmlớn,đôikhilanrộnghếtcảlá 
(PhạmQuangThu)

Bệnh hại lá



35  Các mầm bệnh 

Tên khoa học: Botryosphaeriaspp.

Tên thường gọi: Loétthân

Cây chủ: Keo lá tràm,keo lai(keo tai tượngvàkeo tai 
tượngxkeo lá tràm)

Thiệt hại/triệu chứng: Loétthângâyraphầnvỏbịchết,
đôikhiđểlộphầngỗdáclộrahoặcvếtbệnhsưnglên
kéodàitừvàicmđếnhơnmộtmétdọctheocànhvàthân.
Vếtloéttốimàuvànứtvỏcâyđặcbiệtlàởgiữavếtbệnh.
Cànhvàthâncóthểbịtrócvỏmộtphầnhoặctoànphần
làmchocâychếtngượcvàcóthểchếtcây.

Loétthânthườngliênquanđếnnhữngvếtthương,vếtđục
dosâuhoặcgẫycành.Thểquảcủanấmgâyhạithường
cóthểđượctìmthấytrênchínhcácvếtloétđặcbiệtlàở
viềngiữaphầnvỏbịbệnhvàvỏchưabịbệnhhoặcởtrên
cáccànhmớichết.Nấmthườngẩnmộtphầnởvỏngoài
nhưngcóthểdễdàngnhìnthấybằngkínhlúp.

Vídụ-Câytrồngtrongmôitrườngkhôngphùhợp,đất
kémmàumỡvàkhíhậukhôngphùhợp(vùngdễbịhạn
hán)thườngdễbịmắcbệnhloétthân.

Đối tượng gây hại Keo



Các mầm bệnh 36

ThểquảcủanấmBotryosphaeria
spp.thườngnằmởbênngoàivỏ
cây(PhạmQuangThu)

Phầnvỏbịbiếnmàucóthểdobị
nhiễmbệnhbêntrongvỏ
(PhạmQuangThu)

Phầnvỏbịchếtcóliênquan
đếnBotryosphaeriaspp.kéodài
dọctheocànhvàthân
(PhạmQuangThu)

Bệnh hại thân và rễ



37  Các mầm bệnh 

Tên khoa học: Corticium salmonicolor

Tên thường gọi: Bệnhphấnhồng

Cây chủ: Keo lai(Keo tai tượngvàkeo tai tượngxkeo lá 
tràm)

Thiệt hại/triệu chứng: Bệnhphấnhồnggâyhạinặngở
khuvựccólượngmưacao.Dấuhiệunhiễmbệnhđầutiên
giốngnhưmạngnhệncócácsợinấmtrắngmọctrênmặt
vỏcây.Giaiđoạnmụnmủdễdàngnhậnbiếtđượckhicó
cácmụnmủmàuhồngcóchứacácsợinấmvôtínhsinh
ratrêndiệntíchbịảnhhưởng.

Látrênnhữngcànhbịnhiễmbệnhbịhéovàsauđóchết,
láchuyểnmàunâunhưngvẫnởtrêncànhtrongmột
thờigian.Cáccànhnhiễmbệnhthườngchếtvàlàmchết
ngượctánlá,cácchồimàuxanhkháccóthểpháttriểntừ
cácchồingủ.

Nơibệnhtậptrung,khuvựcvỏcâychếtvàrơixuốngcó
thểdẫnđếnsựpháttriểncủaloétthân.Trongtrườnghợp
mắcbệnhnặng,hoặctrườnghợpcâychủdễbịmắcbệnh,
cóthểkhiếnchếtcảcây.

Đối tượng gây hại Keo



Các mầm bệnh 38

Cácmụnmủmàuhồngcóchứacácsợinấmvôtínhsinhratrêndiện
tíchbịảnhhưởng(PhạmQuangThu)

Sựxuấtmặtcủasợinấmtrắngnhưtơtrênbềmặtcủavỏcâyliên
quanđếnbịnhiễmnấmCorticium salmonicolor(PhạmQuangThu)

Bệnh hại thân và rễ



Đối tượng gây hại Bạch đàn

39  Côn trùng

Tên khoa học:Anomalaspp.(Coleoptera:Scarabeidae)

Tên thường gọi: Bọhung

Cây chủ: Bạch đàn

Thiệt hại/triệu chứng: Bọhungtrưởngthànhchủyếuăn
lánonvàlábạchđànđangpháttriểnlàmcholácóhình
dạnglởmchởmvàrách.

Bọhungănlàmbiếndạnghoặcchếtngượcchồinonhoặc
rụnglá.Bọhungđiăntheođànvàcóthểgâyhạirộnglớn
chocácrừngnonmớitrồng,đặcbiệtlàởcácnơicóđồng
cỏxungquanh.

Connonxuấthiệntrongđấtvàănrễcỏvàchấthữucơ
trongđấtnhưngđôikhiăncảgốccâyởvườnươmvàcây
non.

Mỗinămcómộtthếhệ,mấtkhoảngchínthángđểsâunon
pháttriểnhoànthiện.Trưởngthànhchuilênkhỏimặtđất
đểkếthợpthànhbầyđiănlúchoànghôn,thườnglàsau
cơnmưavàomùaxuânvàđầumùahè.Hoạtđộngsớm
nhấtxảyrasaucơnmưaràođầutiêncủamùagiómùa.

Mô tả: Đâylàmộttrongnhữngloàiquantrọngnhất,
Anomala cupripes,làbọcánhcứngnhẵnbóng,dài
khoảng25mm.Cómàuxanhlácâyởtrênvàmàuđồng
sángbêndưới.

Khipháttriểnđầyđủ,connonđạttớichiềudài35mm,có
hìnhchữC,chânngựcpháttriểnmạnhvàcóhàmtrên
khỏemạnh.



Côn trùng 40

BọhungnonhìnhchữC 
(JudyKing)

Bọhungtrưởngthành
(PhạmQuangThu)

Bạch đànbịbọhungănhại
(SimonLawson)

Trưởngthànhănhạilánonvàlá
đangpháttriển
(PhạmQuangThu)

Sâu ăn lá



Đối tượng gây hại Bạch đàn

41  Côn trùng

Tên khoa học:Trabala vishnou(Lepidoptera:
Lasiocampidae)

Tên thường gọi: Sâuróm

Cây chủ: Bạch đàn trắng,E. torelliana,(Ba soi,Cánh kiến,
Sà la,Thầu dầu,Chò ngàn nămvàỔi).

Thiệt hại/triệu chứng: Sâunonănlá,đặcbiệtlàlámềm
vàlábánhtẻ,chủyếuănhạiởtầngtrên.Sâunonchủyếu
gâyhạivàobanđêmvàbanngàyẩnnấp.Sâunontuổi1
điăntheođàn,càngvềsauđiănđộclậpvàănrấtnhiều.

Mỗinămcótừ4thếhệtrởlên.

Mô tả: Đẻtrứngthànhhaihàngthẳngtrênlácâychủ.Dễ
dàngnhậnbiếtsâunonquanúmlôngđenvàng,lôngtrắng
dài.Sâunondễdàngphânbiệtbởidảimàuvàngvàmàu
đen,lôngtrắngdài,cặprâucứng,đầuvàchângiảmàu
đỏ.Sâunontuổilớndài60mmvàpháttriểncácbúitrên
lưngvàđốmmàuxanhdọctheobềmặtlưng.

Nhộngpháttriểntrongkéndínhtrêncànhcon,nằmcuộn
trongphầnlôngsâunon,thườnggắnchặttheochiềudọc
cànhnon.

Trưởngthànhđựccómàuxanhnhạt.Concáicómàu
vàng.Sảicánhdài50mm.

CẢNH BÁO 
Hãy cẩn thận với sâu non do lông của 
chúng có thể gây đau và ngứa.



Côn trùng 42

Trái.Trabala vishnou đực
Phải:Trabala vishnoucái
(DavidLMohn)

Kénđượcdínhởcànhconvàcó
lông(DavidLMohn)

Sâunontuổicuốiđổimàutrước
khivàonhộng(DavidLMohn)

Sâunontuổihai.Cóthểthấy
haisợirâuvàđầu,chânđỏđặc
trưng(DavidLMohn)

Sâu ăn lá



Đối tượng gây hại Bạch đàn

43  Côn trùng

Tên khoa học:Strepsicrates rothia(Lepidoptera:
Tortricidae)

Tên thường gọi:Sâucuốnlá

Cây chủ:Bạch đàn

Thiệt hại/triệu chứng: Sâunoncuộnmộtlátạothành
tổđểănvàsốngtrongđó.Láchuyểnsangmàunâuvàbị
héodobịăn,sâunonbòsanglámớivàlặplạiquytrình
đó.Nhộngpháttriểntronglábịcuốn.Vòngđờilà3-4tuần.
Trưởngthànhchỉsốngđượcmộtvàingày.

Gâyhạinghiêmtrọngnhấtđốivớicâynon,tuynhiênđôi
khicâyhơn10tuổicũngcóthểbịsâutấncông.

Mô tả:Sâunoncómàuxanhxámởcáctuổinhỏvàđổi
sangmàuxanhlácâyởtuổicuối.Sâutrưởngthànhcó
màunâuvớisảicánh18-25mm.



Côn trùng 44

Sâu cuốn lá

Sâunoncuốnlálàmtổ(PhạmhamQuangThu)

Sâunontronglábịcuốn(PhạmQuangThu)



Đối tượng gây hại Bạch đàn

45  Côn trùng

Tên khoa học:Leptocybe invasa(Hymenoptera:
Eulophidae)

Tên thường gọi:Onggâyubướu

Cây chủ: Nhiềuloạibạchđànnhưbạchđànlánhỏ,
bạch đàn trắng,bạch đàn uro,bạch đàn liễu,bạch đàn 
botryoides,bạch đàn bridgesiana,bạch đàn xanh,bạch 
đàn gunii,bạch đàn grandis,bạch đàn đỏ,bạch đàn 
saligna,bạch đàn viminalisvàbạch đàn lai.

Thiệt hại/triệu chứng:Ongnonănphầnbêntrongmô
thựcvật,tạothànhcácubướutrênlávàcànhnon.Các
ubướulàmbiếndạngđầuchồivàlá.Ongtấncôngmạnh
làmảnhhưởngkhảnăngquanghợpkhiếnlávàchồinon
héorồichết;hậuquảlàmcâysinhtrưởngchậm,còicọc
vàmấtsứcsống.Ubướuchủyếuxuấthiệntrêncácchồi
nonvàdọchaibêngânlábánhtẻ.Khimậtđộonglớn
chúngsẽtấncôngcảmôlávàcànhcon.

Dịchcóthểxảyratrongvườnươmcâygiốngvàrừng
trồng,đặcbiệtlàcácrừngtrồnghainămtuổi.

Mô tả: Ongtrưởngthànhcáidàikhoảng1.4mm,màu
đen,bụngtròn,cánhrõràng.Đẻtrứngtrêncácđầuchồi
nonvàgângiữacủalábánhtẻ(1-2tuầntuổi)đểlạivết
sẹoởhaibêngânlá.Ongnongiốngnhưgiòi,ănvàlớn
lênbêntrongubướu,kíchthướcubướutươngứngvới
sốlượngconnoncómặtbêntrong.Ubướugiàthườngcó
màuhồngđậmvàthườngcócáclỗthoátkhẩncấp.

Thờigianpháttriểntừtrứngđếnlúctrưởngthànhlà4-5
tháng.



Côn trùng 46

Ongtrưởngthành(ZviMendel)Thiệthạinghiêmtrọngdobịu
bướu(ZviMendel)

Cácgiaiđoạnhìnhthànhu
bướutrênlávàgânlá
(ZviMendel)

Ubướuthườngcómàuđỏđặc
trưngvàlỗthoátcủaong
(ZviMendel)

U bướu



Đối tượng gây hại Bạch đàn

47  Côn trùng

Tên khoa học: Ophelimus maskelli (Hymenoptera:Eulophidae)

Tên thường gọi: Onggâyubướutrênbạchđàn

Cây chủ:Bạch đàn,gồmbạch đàn tereticornis,bạch đàn 
trắng, bạch đàn saligna,bạch đàn botryoides,bạch đàn 
grandis,bạch đàn cinerea,bạch đàn globulusvàbạch đàn đỏ.

Thiệt hại/triệu chứng:Sâunonănbêntronglánontạora
nhiềuubướunhỏởcảmặttrênvàmặtdưới.

Khibịubướunặnglábánhtẻbịrụng,khônglâusaukhiong
vũhóachuirangoài.Mậtđộongtăngnhanhlàmrụnglánhiều
ởtầngtrêntánla.Lárụngliêntụclàmcâybịchếtngượcvà
chếtcâynonvàcâymớitrồngvàgiảmsinhtrưởngpháttriển
củacâygiàhơn.Thiệthạilớnnhấtlàởcáccâyconởvườn
ươmvàrừngnonmớitrồng.

TạiIsrael,cácđámmâyongxuấthiệntronggiaiđoạndịchđã
gâyravấnđềlớnchosứckhỏeconngườivàhoạtđộngcông
nghiệp.

Ongtrưởngthànhchỉsốngmộtvàingàyvàcóítnhấthaithế
hệmỗinăm.

Mô tả: Ongtrưởngthànhcáidài0.8-1.1mmvàcómàunâu
đen.Chúngthườngđẻtrứngtronglánon,gầncuốngvàđặc
biệtlàởtáncâythấp.Ubướucóđườngkínhkhoảng
0.9-1.2mm,lúcđầucómàuxanhsaucómàuhơiđỏkhitiếp
xúcvớiánhsángmặttrời.

Phân bố: Úc(bảnđịa),Israel,Italy,TâyBanNha,PhápvàBồ
ĐàoNha.

CẢNH BÁO - MỐI ĐE DỌA AN NINH
SINH HỌC
Loài này chưa được ghi nhận gây  hại ở Việt Nam. 
Xin hãy thông báo cho cán bộ quản lý bảo vệ rừng 
hộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Namnếu bạn  
nghĩ rằng bạn đã thu thập được loài ong này.



Côn trùng 48

Ubướugầngiốnghìnhtrònnhỏ
ởtrênmặtlá(AlexProtasov)

TrưởngthànhOphelimus 
maskelli(AlexProtasov)

Lábịubướu(AlexProtasov)

U bướu 



Đối tượng gây hại Bạch đàn

49  Côn trùng

Tên khoa học: Aristobia approximatorvàA. testudo
(Coleoptera:Cerambycidae)

Tên thường gọi: Xéntóchoa

Cây chủ:Bạch đàn trắng camalvàBạch đàn trắng tere.

Thiệt hại/triệu chứng:Sâunonsốngbêntrongvỏcây,
đụcvàolớpgỗtạorađườngđụcdàiđến60cm.Gâyhại
thân,cành,làmcâychậmpháttriển,đồngthờichấtlượng
gỗbịgiảmdocảsâunonđụcvànấmxanhxâmnhậpvào
gỗ.Phângiốngnhưmùncưamịntrongvỏcâyhoặcquanh
gốccây,cóthểdễnhậnrahoạtđộngcủaxéntócthông
quasựxuấthiệnnhựathôngchảyra.

Trưởngthànhănvỏcây.TrưởngthànhcáiA. approximator 
đẻtrứngvàovỏcâyvàA. testudobámcànhcâybằng
cáchtách10mmlớpvỏtrướckhiđẻtrứng.

Mỗinămcómộtthếhệ.Contrưởngthànhxuấthiệntừ
thángSáuđếnthángTám.SâunonnởtừcuốithángTám
vàsốngdướivỏcâychođếnthángMộtnămsauchođến
khichúngđụcvàogỗ.

A. approximator đãđượcghinhậngâyhạilầnđầutiêntại
ViệtNamvàonăm2002ởĐồngbằngsôngCửuLong,có
khoảng1000harừngtrồngbạchđànđãbịthiệthạinặng
vàphảichặtbỏ.

Mô tả: Trưởngthànhdài25-35mmcóhoavănmàucam
hoặcmàuđen.ĐặcđiểmcủaAristobialàcócácbúilông
dàyởcácđốtrâuđầucuối.
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TrưởngthànhAristobia testudo
(PhạmQuangThu)

TrưởngthànhAristobia 
approximator(PhạmQuangThu)

Đục thân



Đối tượng gây hại Bạch đàn

51  Côn trùng

Tên khoa học: Sarathrocera lowi(Coleoptera:
Cerambycidae)

Tên thường gọi:Xéntóchoa

Cây chủ:Bạch đàn urophylla,đặcbiệtlàdòngU6.

Thiệt hại/triệu chứng: Concáiđẻtrứngvàotừnglỗkhoét
trênvỏcây.Sâunonnởravàbướcđầuănngaydướivỏ
cây,sauđóđụcvàothâncây.Nhộngxuấthiệnvàocuối
thángTưvàtrưởngthànhvũhóatừcuốithángNămđến
đầuthángSáu.

Chấtlượnggỗcóthểbịảnhhưởngnghiêmtrọngdobị
sâuănvàsựxâmnhiễmcủanấmxanhlàmgiảmhiệusuất
củagỗxẻ.

Phânmịn(giốngnhưmùncưa)cóởvỏhoặcquanhgốc
câyvàviệcchảynhựalàdấuhiệugâyhạibanđầucủa
xéntóc.

Thiệthạinặngnhấtchođếnnayđãđượcghinhậnởrừng
trồngtámtuổi.

Mô tả: Trưởngthànhmàunâu,hơicómàucamvàdài
35-50mm.Râuđầudài1.2-2lầnchiềudàicủacơthểvà
cólông
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Cácđườngđụctrongthândo
sâunongâyra
(PhạmQuangThu)

Sâunontrongđườngđụcthân
(PhạmQuangThu)

Phânởgốcquanhcâybịtấn
công(PhạmQuangThu)

Đục thân

Xéntóctrưởngthành
Sarothrocera lowi
(PhạmQuangThu)



Đối tượng gây hại Bạch đàn

53  Côn trùng

Tên khoa học: Xylosandrus crassiusculus(Coleoptera:
Scolytidae)

Tên thường gọi: Mọtambrosia

Cây chủ: Cáccâylárộnghaycâynoncóthểbịtấncông
nhưbạch đànvàkeo,càphê,cacao,xoài,đuđủ,cây
thôngÚc,caosu,longnão,gỗgụ,chè,gỗtếchvàcâysim
nhiểuđen.

Thiệt hại/triệu chứng: Mọtcáiđụcnhánh,cành,thâncây
nhỏcóđườngkínhrộngtừ2-30cm.Chúngkhôngăncác
môthựcvật,nhưngăncácnấmgâybệnhmàchúngmang
vàolỗđụcvànấmpháttriểntrongđó.Cáccâybịtấncông
códấuhiệubịhéo,cànhchếtngược,gãychồihoặcgiảm
sứcsống.Mọtambrosiacóthểkhiếncâybịchếtđặcbiệt
đốivớicáccâynonmớitrồng.

Cóthểdễdàngnhậnbiếtsựpháhoạiquacáclỗđục
ởthângầnmặtđấtvàphânthảiratrongkhiđục.Phân
thảiratạothànhkhốiđặcdài3-4cmtrướckhigãyvàrơi
xuốngđất.

Việcsinhsảndiễnrasuốtnămnênbọxuấthiệnliêntụcvà
cácthếhệgốinhautrongcácgiaiđoạnpháttriển.

Mọtambrosialàcácloàicôntrùnggâyhạinghiêmtrọng
hạinghiêmtrọngđốivớirừngtrồnggỗcứngvàcâycon
trongvườnươm.Dophạmvicâychủrộngnêncũngcó
nhữngtácđộngtiềmnăngđốivớisựđadạngsinhhọc
củacácloàibảnđịa.

Mô tả: Mọtambrosiatrưởngthànhnhỏ(2.2-2.5mm).Sâu
nondàikhoảng3.5mm.
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TrưởngthànhXylosandrus 
crassiusculus(NatashaWright)

Gỗbịđổimàudonấmgâyra 
(GKeithDouce)

Lỗvũhóavàphânđùnrangoài
củaXylosandrus crassiusculus
(JRBaker&SBBambara)

Đục thân



Đối tượng gây hại Bạch đàn

55  Côn trùng

Tên khoa học: Zeuzera coffeae(Lepidoptera:Cossidae)

Tên thường gọi:Sâuđụccàphê

Cây chủ:Làloàiăntạpvàghinhậngâyhạitrên40loài
câychủnhưbạch đàn deglupta,bạch đàn urophylla,keo 
lá tràm,keo tai tượng,lát Mexico,nhạc ngựa,phi lao,tràm,
càphê,chè,gỗtếch,gỗđànhương,camchanhvàbông.

Thiệt hại/triệu chứng: Sâunonđụclỗnơitiếpgiápgiữa
nhánhvàcànhcâychủlàmláhéo,khô(giònvàdễgãy).
Câygiốngcóthểbịchếtkhithânchínhbịtấncông.

Cóthểnhìnthấycáclỗthảiphântrêncây.

Việcpháttriểnthànhnhộngdiễnratronglỗănvàsaukhi
xuấthiện,xácnhộngvẫnnhôrakhỏilỗthoát.Sâutrưởng
thànhsốngđược18ngày.Thờigianhoànthànhmộtthế
hệlàtừ3-9tháng,1-2thếhệmỗinăm(tùytheokhíhậu).

Mô tả:Sâunoncómàuđỏcamđậm.Sâulớnhơndài
50mm,màusánghơn,đầunâuđen,cóđốtngựcvàđốt
hậumôn.

Sâutrưởngthànhcócánhtrướctrắngvớinhiềuđốmmàu
xanhkimloại,chủyếulàgiữacáctĩnhmạch;sảicánhdài
30-50mm.Ngựcmàutrắngcóbốnđiểmxanhđengần
bênrìa.Bụngmàuxanhlam.
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Đục thân

TrưởngthànhvànhộngZeuzera 
coffeae(PhạmQuangThu)

SâunonZeuzera coffeae
(PhạmQuangThu)

Zeuzera coffeaegâyhạitrên
tràm.Đểýthấyphânxungquanh
gốccây(PhạmQuangThu)

Zeuzera coffeaegâyhạitrên
bạch đàn(PhạmQuangThu)



Đối tượng gây hại Bạch đàn

57  Côn trùng

Tên khoa học: Gryllotalpa africana(Orthoptera:Gryllidae)

Tên thường gọi:Dếdũi

Cây chủ: Bạch đàn,keo tai tượng,keo lá tràm,thông,và
nhiềuloạicâytrồngkhácvàcâytrồngnôngnghiệp.

Thiệt hại/triệu chứng:Dếdũitrưởngthànhcắnđứtcây
giốngnonvàcácchồinhỏvàobanđêmrồikéovềhang
đểăn.Hangsâu,miệnghangcóđấtđùnlên.Dếdũilàloài
gâyhạinghiêmtrọngđốivớivườnươmvàrừngnonmới
trồng.

Mô tả: Trưởngthànhthườngcómàunâuhoặcđendài
30-55mm.Gryllotalpa africanacóchântrướckhỏeđểđào
đất.Contrưởngthànhxuấthiệnquanhnăm.



Côn trùng 58

Gryllotalpa africana(LambertSmith)

Hại rễ và cổ rễ



Đối tượng gây hại Bạch đàn

59  Côn trùng

Tên khoa học:Holotrichia trichophora(Coleoptera:
Scarabeidae)

Tên thường gọi:Bọhung

Cây chủ:Bạch đàn,keo tai tượng,keo lá tràmvàkeo lai
(keo tai tượng xkeo lá tràm).

Thiệt hại/triệu chứng: Sâunonănrễcâynon,tiệnvỏ
thâncâybêndướimặtđất,làmláhéovàvàngtrônggiống
nhưcâychết.Trưởngthànhănlácâychủ,đôikhilàm
rụnglánghiêmtrọngvàlàmcâychậmpháttriển.Đâylà
loàicónguycơthựcsựđốivớirừngnonmớitrồng.

Mỗinămcómộtthếhệ,sâunonpháttriểnhoànthiện
trongkhoảngchíntháng.Trưởngthànhvũhóachuirakhỏi
mặtđấttạothànhđànđiănlúchoànghôn,thườnglàsau
cơnmưavàomùaxuânvàđầumùahè.Hoạtđộngđầu
tiênxuấthiệnsaucơnmưaràođầutiêncủamùagiómùa.

Mô tả: Sâunonthườngcómàukem,hìnhchữC,chân
ngựcpháttriểnmạnhvàkhoangđầucóhàmtrênkhỏe
mạnh.Contrưởngthànhcóđầunâunhạt,lưngmảnh
ngực,chânvàcánhtrướccócáclỗ.
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TrưởngthànhHolotrichia 
trichophora(PhạmQuangThu)

SâunonHolotrichia trichophora
(PhạmQuangThu)

Câyconbịhại.Làmmấtrễ
(PhạmQuangThu)

Hại rễ và cổ rễ



Đối tượng gây hại Bạch đàn

61  Côn trùng

Tên khoa học:Macrotermesspp.andNasutitermesspp.
(Isoptera:Termitidae)

Tên thường gọi: Mối

Cây chủ: Bạch đàn,keo tai tượng,keo lá tràmvàKeo lai
(keo tai tượngxkeo lá tràm)vàthông.

Thiệt hại/triệu chứng: Mốitấncôngrễcâynon,tiệnvỏ
hoặcpháhủyphầnthândướimặtđấtlàmchocâyhéovà
chết.Ởmộtsốkhuvựcghinhậnthiệthạilênđến60%cây
mớitrồngvàcầnphảitrồnglại.

Mô tả: Mốithợcómàutrắnghồngdài3-6mm.Mốilínhcó
đầuđenvớihàmtrênnhôrahoặcmũikéodàicóthểtiết
dịchkhitấncông.Đôikhicóthểnhìnthấytổmốibằngbùn
ởthâncâygầnmặtđất.



Côn trùng 62

Nasutitermessp.
(PhạmQuangThu)

Macrotermessp.
(PhạmQuangThu)

MốigâyhạiBạch đàn
(PhạmQuangThu)

MốigâyhạiKeo
(PhạmQuangThu)

Hại rễ và cổ rễ



63  Các mầm bệnh 

Đối tượng gây hại Bạch đàn

Tên khoa học: Cryptosporiopsis eucalypi

Tên thường gọi:Đốmlá;khôngọn

Cây chủ: Bạch đàn trắng

Thiệt hại/triệu chứng: Cácđốmláphântánrờirạc,hình
dạngkhôngcốđịnhvàcómàunâusôcôla.

Trênlágiàcókhuvựccụmmônâuđỏgồlênlàmbềmặt
láthôráp.Cácđầungọnhạibịbiếndạngvàchết.Câycó
thểtạorachồingủlàmthànhmầmkép.Nhữngmầmnày
cũngcóthểbịtáinhiễmbệnhvàomùasau.



Các mầm bệnh 64

Đốmlárờirạc,hìnhdạngkhôngcốđịnh(PhạmQuangThu)

Bệnh lá



65  Các mầm bệnh 

Đối tượng gây hại Bạch đàn

Tên khoa học:Cylindrocladium reteaudii 
(C. quinqueseptatum)

Tên thường gọi: Đốmlávàkhôngọndonấm
Cylindrocladium

Cây chủ: Bạch đàn

Thiệt hại/triệu chứng: Triệuchứngbanđầulàcácđốm
mọngnướcmàuxámtrênlánon.Nhữngđốmnàykếthợp
vớinhaupháttriểngâyhoạitửmộtphầnlá.

Cóthểnhìnthấybàotửnấmmàutrắngbóngởmépvết
bệnh.Cũngcóthểnhìnthấynhữngkhốibàotửnàytrên
cácphầnbệnhcũcủalá,đặcbiệtlàdọctheogânláởmặt
dướivàtrêncácchồikhỏemạnh.

Trongđiềukiệnđộẩmcaovàmưathườngxuyên,bệnhsẽ
lankhắplá.Thểquảnấmpháttriểnbọclấycácđầuchồi
vàlàmchếtcácđầuchồinon,gâyracáctriệuchứngkhô
lávàkhô.
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TriệuchứngkhôlágâyradoCylindrocladium reteaudii
(PhạmQuangThu)

Bệnh hại lá



67  Các mầm bệnh 

Đối tượng gây hại Bạch đàn

Tên khoa học: Mycosphaerellaspp.

Tên thường gọi: BệnhhạiláMycosphaerella

Cây chủ: Bạch đàn

Thiệt hại/triệu chứng:Đốmlácóthểđơnlẻhoặc
thànhđám,thườnglàmnhănlá.Cóthểnhìnthấynấm
thểquảnhỏmàuđentrongcácđốmlá,tậptrungởgân
lávàthườngnổirõtrênmặtdướicủalá.Mộtsốloài
Mycosphaerellacóthểgâyrụnglá,chủyếuởtầngthấp.

Nhiềutriệuchứngchothấydobịnhiễmnấmgâynêncác
khuvựcbịnhiễmcókíchcỡ,màusắcvàhìnhdạngkhác
nhau.Thểquảnấmcóthểhìnhthànhởcảhaibềmặtlá.
Lánhiễmbệnhcócácđốmvàsưngtấytrênlá,mứcđộ
nghiêmtrọngcủabệnhtùythuộcvàoloàinấmgâybệnh
vàsựnhạycảmcủacâychủ.Vớicâydễbịtổnthươngthì
lábịhạinhiều,láthườngbịnhănvàrụngsớm.
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Mycosphaerella cryptica
(GeoffPegg)

Mycosphaerella marksii
(PhạmQuangThu)

Bệnh lá



69  Các mầm bệnh 

Đối tượng gây hại Bạch đàn

Tên khoa học: Pilidiellaspp.(e.g.Pilidiella eucalyptorum
=Coniella fragariae)

Tên thường gọi: Đốmlá

Cây chủ: Bạch đàn

Thiệt hại/triệu chứng: Pilidiella eucalyptorumgâyra
đốmvàngnâulớnhìnhtròn,bắtđầutừviềnlávàlanvào
trongtạothànhcácđốmlớn.Nhiềuđốmsẽbaophủtoàn
bộlá.Cóthểnhìnthấythểquảnấmtrongcácvòngđồng
tâmbêntrongcácđốmvàchủyếucótrênmặttrêncủalá.
Thườngthấyởcácláthấpvàlágià.Lábịnhiễmnặngsẽ
rụngsớm.
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Triệuchứngbạcládonấm
ConiellatrênBạchđànE. pellita
(GeoffPegg)

Triệuchứngbạcládonấm
ConiellatrênBạchđànE. pellita
(GeoffPegg)

Bệnh lá



71  Các mầm bệnh 

Đối tượng gây hại Bạch đàn

Tên khoa học: Puccinia psidii

Tên thường gọi: Bệnhgỉsắtbạchđàn

Cây chủ: Bạch đànvàhọSimkhác.

Thiệt hại/triệu chứng:Nấmtấncôngcácmônontrênlá
mới,hoaquả,chồivàcáccànhmọngnước.

Cáctriệuchứngđầutiênlànhữngđốmúavàng,saumột
vàingàytrởthànhmụnmủcóchứaurediasảnsinhracác
đámbàotửvàng.Mụnmủcóthểkếthợpvớinhauvàcác
bộphậncủacâycóthểbịbaophủhoàntoàn.Saukhoảng
2-3tuần,mụnmủkhôvàbịhoạitử.

Bệnhcóthểkhiếnlábiếndạng,rụnglánhiều,làmchết
ngượcvàkiềmhãmcâypháttriểnvàthậmchílàlàmchết
cây.

 CẢNH BÁO - MỐI ĐE DỌA AN NINH
SINH HỌC
Loài này chưa được ghi nhận gây hại ở 
Việt Nam. Xin hãy thông báo cho cán bộ 
quản lý bảo vệ rừng thuộc Viện Khoa học 
Lâm nghiệp Việt Nam nếu bạn nghĩ rằng 
bạn đã thu thập được chứng cứ loài 
bệnh này
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Gỉsắttrênchồivàthânnon
(AcelinoCAlfenas)

MụnmủgỉsắttrênláBạch đàn
(AcelinoCAlfenas)

Bệnh hại lá



73  Các mầm bệnh 

Đối tượng gây hại Bạch đàn

Tên khoa học: Quambalaria simpsonii

Tên thường gọi: Đốmlá

Cây chủ:Bạch đàn globulus

Thiệt hại/triệu chứng:Chồinonbịbiếndạngvàvặnvẹo,
đốmlávàtổnthươngtrênthândonhiễmQ. simpsonii.
Cácchồibịnhiễmbệnhcómàutrắngbóngdosựphát
triểncủađámnấmtrêncáclớpbiểubìsáp.

Đốmlácóđườngkínhtừ1-2mm,đôikhivếtbệnhkếthợp
vớinhauvàthườngpháttriểndọctheoméplá,làmlábị
biếndạngvàxoắn.

Bàotửnấmpháttriểnnhiềutrêncácmônhiễmbệnhmặc
dùđốmlácónhiềuởmặtdướilá.Mụnmủcómộtlớpdày
đặccáccọngbàotửnơisảnsinhrabàotửđính.
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Chồibịnhiễmbệnhvàbaophủ
bởicọngbàotửvàbàotửđính
củaQuambalaria simpsonii 
(PhạmQuangThu)

Chồichếtdobịnhiễm
Quambalaria simpsonii 
(PhạmQuangThu)

Bệnh hại lá



75  Các mầm bệnh 

Đối tượng gây hại Bạch đàn

Tên khoa học: Teratosphaeria destructans(syn.
Kirramyces destructans,Phaeophleospora destructans)

Tên thường gọi: Đốmlá

Cây chủ:Bạch đàn grandis,bạch đàn trắng,bạch đàn 
urophyllavàbạch đànlai.

Thiệt hại/triệu chứng:NấmT. destructanslàmkhôngọn
vàlá,gâyranhữngđốmlànâunhạtcóhìnhtrònvàkhông
cốđịnh,viềnkhôngrõràng.Cácđámbàotửnấmvôtính
nhôlêntrênbềmặtlálàmchobềngoàitrônggiốngnhư
bồhóng.

Nấmbệnhnàycóthểlàmlákhô,biếndạnglánonvàrụng
lábánhtẻdolávàcuốngbịchết.

Bệnhlàmrụnglánghiêmtrọngởcácrừngtrồngvôtính
củabạch đàntrắngởmiềnđôngTháiLannăm1999và
đãđượctìmthấygâyhạitrêncâybạchđànurophyllabản
địaởĐôngTimotrongnăm2002.Năm2002,bệnhđược
ghinhậngâyhạiởmộtsốvùngmiềnBắc,TrungvàNam
ViệtNam.
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Đámbàotửnấmvôtínhnổilêntrênbềmặtlálàmchobềngoàitrông
giốngnhưbồhóng(PhạmQuangThu)

KhôngọnvàládonấmTeratosphaeria destructans
(PhạmQuangThu)

Bệnh hại lá



77  Các mầm bệnh 

Đối tượng gây hại Bạch đàn

Tên khoa học: Teratosphaeria epicoccoides(syn.
Kirramyces epicoccoides,Phaeophleospora epicoccoides)

Tên thường gọi: Đốmlá

Cây chủ:Bạch đàn grandis,bạch đàn,bạch đàn urophylla 
vàcâylai.

Thiệt hại/triệu chứng: Triệuchứngbệnhgâyradonấm
T. epicoccoideslàcácđốmnhỏ,góccạnh,màuđỏtía,
nhưngđôikhicóthểthấycácbiếnthểlàcácđốmthan
đentrênlákhỏemạnh.

Vếtbệnhúavàngsẽpháttriểnthànhcácphầnhoạitửcủa
lá.Bàotửnấmđượcpháttánquacáclỗdướisauđómọc
xuốngmặtdướilálàmxuấthiệnmốcđen.Màutímtrên
bềmặttrêncủaláthườngdonhiễmnấmT. epicoccoides.
Trongmộtsốtrườnghợpcóthểgâyrarụnglánghiêm
trọng,thườngởcáctáncâythấp.
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Trongmộtsốtrườnghợpcó
thểgâyrarụnglánghiêmtrọng,
thườngởcáctáncâythấp
(GeoffPegg)

Màutímtrênbềmặttrêncủalá
thườngdobịnhiễm
T. epicoccoides(GeoffPegg)

Teratosphaeria epicoccoidesđôi
khitrônggiốngcácđốmđentrên
lákhỏe(GeoffPegg)

Bệnh hại lá



79  Các mầm bệnh 

Đối tượng gây hại Bạch đàn

Tên khoa học:Botryosphaeriaspp.

Tên thường gọi: Loétthân

Cây chủ: Bạch đàn

Thiệt hại/triệu chứng: Loétthângâyraphầnvỏbịchết
đôikhilanvàolớpgỗdácbêntrong.Vếtbệnhcókích
thướckhácnhauởdạnggồlênhoặclõmxuốngcóthể
kéodàihơnmộtmétdọctheocànhhoặcthân.Thânbạch 
đànthườngtiếtranhựaởcácvếtbệnh,làmđổimàuvỏ
từmàuđỏsangsẫm.Cànhvàthâncóthểbịtrócvỏmột
phầnhoặctoànphầnlàmchotánlábịchếtngượcvàcó
thểgâychếtcây.

Cóthểtìmthấythểquảnấmtrênchínhcácvếtloét,đặc
biệtlàởviềngiữavỏbịbệnhvàvỏkhôngbịbệnhhoặcở
trêncáccànhmớichết.Thểquảthườnglặndướivỏngoài
vàcóthểdễdàngnhìnthấybằnglúp.
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LoétthândobịnhiễmnấmBotryosphaeriasp.(PhạmQuangThu)

Bệnh hại thân và rễ 
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Đối tượng gây hại Bạch đàn

Tên khoa học:Chrysoporthe cubensis 
(syn.Cryphonectria cubensis)

Tên thường gọi: Loétthân

Cây chủ:Bạchđàn

Thiệt hại/triệu chứng: Triệuchứngxuấthiệntrênkhắp
câykhinhiễmC. cubensis,vếtloétphíadướicóthểlan
lênđếnvàiméttrênthân.Khithâncâyxuấthiệnvòngloét,
câycóthểhéovàchếtngaytrongthờitiếtnóngvàkhô.
Cáccâygiàhơncóthểsốngsótđượcsaulầnbịnhiễmlần
đầu,thườngbịphồngrộpởdướivàvỏbịloétnặngtrên
lớpgỗmềmbịhoạitửmàunâu.

Thâncâybịnhiễmbệnhđổimàusangđỏthẫmhoặcnâu
dotiếtranhựatừvếtnứt,chấtnàykhôlạitrênmặtvỏcây.
Mộtsốlượnglớncáccấutrúcthểquảnấmđượcsinhra
trênmặtvỏcâyhoặctrongcácvếtnứtvàcóthểnhìnthấy
bằngmắtthườnghoặcbằngkínhlúp.Bàotửđínhđược
sinhratrongtúibàotửrồibámvàovỏcây,bàotửcócổ
dàitiếtradịchmàuvànghìnheliptrongđiềukiệnẩmướt.
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Cấutrúcthểquảsinhratrênbề
mặtvỏcâyhaytrongcácvếtnứt
vàcóthểxuấthiệntrêncáccây
chủkhácnhưkeoTibouchina
spp.(GeoffPegg)

Phồngrộpgốcởbạch đàn laido
loét thân(GeoffPegg)

Bệnh hại thân và rễ
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Đối tượng gây hại Bạch đàn

Tên khoa học:Ralstonia solanacearum

Tên thường gọi: Héoxanh

Cây chủ: Bạch đàn urophylla,Bạch đàn pellita,Bạch đàn 
grandis,Bạch đàn camaldulensisvàCorymbia citriodora

Thiệt hại/triệu chứng: Héodovikhuẩnthườngảnh
hưởngđếncáccâynontrồngtrênnhữngvùngđấtnông
nghiệpcũcónhiệtđộcaovàkhuvựcẩmướt.Đặctrưng
củabệnhlàđộtngộthéovàchếtcành,hoặctoànbộtán
cây,cóvếttốimàuởthâncây.Thườngcósápmàuvàng
nhạtrỉratừvếtcắtcủathân.Bằngchứngchothấyvết
bệnhbắtđầuthôngquanhữngvếtthươngcủacâyghép.
Nêntránhtạoracácvếtthươngởrễtrongquátrìnhươm
vàtrồngcây.

Câyhéocóthểbắtđầutrongnhữngthánggieotrồng,đặc
biệttạinhữngkhuvựcnhiệtđộbanngàyvượtquá30ºC.
Mạchmôthựcvậtcóđầychấtlỏngchứavikhuẩnvàcó
thểquansátthấyởđầungoàicủađoạnthânnhiễmbệnh
khinhúngđầunhiễmvàonướctrongvàiphút.Lácủacây
bịnhiễmbệnhsẽbịhéovàthậmchíbịkhô.Bệnhcóthể
xảyratrênnhánhđơnlẻ,hoặcmộtphầntrongmộtnhánh.
Rụnglácóthểxảyra,nhưngláchếtthườngđượcgiữlại
chođếnkhicảcâyhéovàchết.
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Bệnh hại thân và rễ

Thâncâyxámmàuliênquan
đếnvikhuẩngâyrahéo
(PhạmQuangThu)

Cànhcâyhéovàchếtđộtngột
dovikhuẩngâyra(GeoffPegg)
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Đối tượng gây hại Bạch đàn

Tên khoa học:Teratosphaeria zuluense(syn.Coniothyrium 
zuluense)

Tên thường gọi:Loétthân

Cây chủ:Bạch đàn

Thiệt hại/triệu chứng:Khimớibịnhiễmbệnhloétthân
xuấthiệncácvếttổnthươnghoạitửnhỏ,tròntrênthân
câytươiởphầntrên.Vếtbệnhlanrộngcóhìnhelipđược
chephủbởi,vỏcâychếtbịnứttrônggiống‘mắtmèo’.Có
thểnhìnthấycácphầnnhựadướilớpvỏcâybịbệnh.Vết
bệnhloangratạothànhcácvếtloétlớnlàmtrócthâncây,
pháttriểncácchồibên,cuốicùngcâysẽbịdịdạngvà
chết.Cáctúibàotửnhỏ,màuđencóthểđượcnhìnthấy
trênbềmặtcủamôvỏcâyđãchết,từđâycáctuabàotử
màuđenrỉradướiđiềukiệnẩmướt.
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Bệnh hại thân và rễ

Vếtbệnhhìnhelipđượcbaophủ
bởivỏcâychếttrônggiống‘mắt
mèo’(GeoffPegg)

Vếtbệnhhìnhtròn,nhỏtrên
môthâncâytươiởphầndưới
củacâyhoặcthâncâynonmới
(GeoffPegg)
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Đối tượng gây hại Thông

Tên khoa học:Dasychira axutha(Lepidoptera:
Lymantriidae)

Tên thường gọi: Sâurómbốnchùmlông

Cây chủ:Thông đuôi ngựa

Thiệt hại/triệu chứng: Sâunontuổimộtănbềmặtlá,lá
vẫndínhtrêncâynhưngsẽbịkhô.Từtuổithứhaitrởđi,
sâunonăntoànbộlácây.Khidịchbùngphát,sâunon
làmlácâyrụnghoàntoàn.ĐượcghinhậnđầutiênởViệt
Namnăm2005,gâyhạihàngngànhécta.

Có3-4thếhệmỗinăm(tùythuộcvàothờitiết),gâythiệt
hạinhiềunhấtratừthángTámđếntháng11ởrừngtrồng
3-10nămtuổi.

Mô tả: Trứnghìnhtròn,màutrắngđượcđẻtheotừngcụm
ởtheochiềudàilákim.Sâunoncó4túmlôngtrênlưng.
Trưởngthànhlàbướmmàunâuđen.
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Gâyhạitrênthôngđuôingựa
(HaVanHung)

Trưởngthànhcáisâurómbốn
túmlôngvàtrứng
(PhạmQuangThu)

Sâunonsâurómbốnchùmlông
(PhạmQuangThu)

Trứngsâurómbốnchùmlông
đínhtrêncáclákim
(PhạmQuangThu)

Sâu ăn lá 
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Đối tượng gây hại Thông

Tên khoa học: Dendrolimus punctatus(Lepidoptera:
Lasiocampidae)

Tên thường gọi: Sâurómthông

Cây chủ:Thông hai lá,thông đuôi ngựavàmộtsốhọthông
khác

Thiệt hại/triệu chứng: Sâunonmớinởănméplá,lábịăn
nhămnhởvàchuyểnsangmàuvàng.Sâutuổilớnăntoàn
bộláhoặcphầngiữacủalá,làmcholábịgãy.Khisốlượng
sâupháttriểnmạnhcóthểlàmchocâybịrụngláhoàn
toàn.Điềunàylàmcâychậmpháttriểnvàcóthểkhiếncây
chết.

Cóthểquansátthấytrứng,sâunonvàkéntrêntánlá.Sự
xuấthiệncủaphânsâutrênbềmặtrừngchứngtỏcâyđang
bịsâuănhại.

2-3nămbùngphátdịchmộtlần,gâyhạihàngvạnhécta.
Mỗinămcó3-5thếhệ(tùythuộcvàothờitiết).TạiBắc
TrungbộViệtNam,thiệthạinặngnhấtxảyratừtháng11
đếntháng3.TạimiềnBắcViệtNamdịchxảyratừtháng6
đếntháng9.

Mô tả: Trứngsâurómthôngcómàunâuđỏvàđượcđẻ
thànhđámdọctheoláthông.Sâunoncó2màu-đỏnâuvà
đen-vàcólôngngứa.Ngàicómàunâu,dễbịthuhútbởi
bẫyđènvàbẫypheromone.

CẢNH BÁO 
Cẩn thận với lông của sâu róm, chúng có 
thể gây ngứa.
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Trưởngthànhcáisâurómthông
(PhạmQuangThu)

Sâunontuổicuối.Chúýlông
ngứa(PhạmQuangThu)

Sâunontuổimột
(PhạmQuangThu)

Trứngsâurómthông
(PhạmQuangThu)

Ăn lá 
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Đối tượng gây hại Thông

Tên khoa học:Nesodiprion biremis(Hymenoptera:
Diprionidae)

Tên thường gọi:Ongănláthông

Cây chủ: Thông hai lá,thông đuôi ngựa hay(thông 
caribaea, thông elliottii,thông kesiya,thông oocarpa,thông 
patulavàthông taeda).

Thiệt hại/triệu chứng: Ongnonrấtphàmăn,làmrụng
látoànbộcây.Đâylàmốiquanhệlàmốinguyhạiđặc
biệtđốivớivườnươm(chúngcóthểlàmchếtcâycon)và
rừngtrồngnon(chúngcóthểlàmgiảmsinhtrưởngphát
triểnvàgâychếtcây).Chúngchủyếuchỉgâyhạichomột
vàicâytrongmộtkhurừngtrồngvàhiếmkhigâyrụnglá
trêndiệnrộng.

Banngày,cóthểquansátđượccácđámsâunonvớimật
độtừ10contrởlêntrênthâncây.Chúngphântánvàđiăn
vàobanđêm.Khibịquấyrầy,chúngcongđuôilênvàphun
rachấtlỏngmàuvàngđểtựvệ.

Môtả:Trứngongmàutrắngtrongsuốt,nằmđơnlẻtrong
cáckhecắtởcáclánonhoặclágià.Trứngchuyểnthành
màutrắngsữavàxámngaytrướckhinở.

Giaiđoạnsâunoncó6tuổinonthườngăncảlágiàkhi
nguồnthứcănbịthiếu.Sâunontuổimộtcómàuxanh;ở
cáctuổisauchuyểnsangmàuvàngvàcónhữngnốtmàu
đen.

Kéndàikhoảng8-12mmvàquấntơquanhcáccuốnglá
gầnthâncây.
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OngnonNesodiprin biremisđi
ăntheobầy(HàVănHưng)

Sâu ăn lá
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Đối tượng gây hại Thông

Tên khoa học: Dioryctria abietella(Lepidoptera:Pyralidae)

Tên thường gọi: Sâuđụcnõnthông

Cây chủ: Thông hai lá,thông đuôi ngựa,thông caribaea
(tấncôngngọnthông Abiesspp,thôngCedrusspp,thông 
Piceaspp.,thông Pinussppvàthông Pseudotsugespp.,)

Thiệt hại/triệu chứng: Sâunonănchồinonvàngọnlàm
chếtngọndẫnđếnchếtcâycon.Sâunontạocácđường
đụcdàitới30cmtrongcácngọncây,gâyảnhhưởngtới
tốcđộsinhtrưởngvàchấtlượnggỗ.

Dấuhiệucủaviệcđụccànhnonlàsựbiếndạngvàhéo
úangọnnonmớipháttriển,vếtphồngrộpvàsựxuấthiện
phânsâu.Cácngọnbịsâuhạicóthểdễdạngnhìnthấylỗ
đểsâuđùnphânra.

Ởmộtvàinơi,sâurómthôngđượccoinhưlàmộttrong
nhữngloàigâyhạinghiêmtrọngnhấtđốivớirừngtrồng
thônghailá,gâythiệthạihàngngànhéctarừngmớitrồng.

Mô tả: Ngàicóchiềudài15mm.Ngàiđasốcómàuxám
vớimộtvàiđườngvạchmàunâu,rõnét,lởmchởm,
ngangdọctrêncánhtrước.Sâunonởcáctuổiđầu,cơthể
cómàunâuxám.Ởcáctuổisau,sâudài22-25mmvàcó
màunâutối,đầumàunâuđỏ.

Tổngthờigianpháttriển,từtrứngchođếntrưởngthành
daođộngtừ46-59ngày.Mỗinămcóhaithếhệ.
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TrưởngthànhDioryctria abietella
(NaturalHistoryMuseum,
London)

NhộngDioryctria abietella
(PhạmQuangThu)

Nõnbịănhại
(PhạmQuangThu)

Chồibịănhại
(PhạmQuangThu)

Sâu đục nõn
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Đối tượng gây hại Thông

Tên khoa học: Dendroctonus valens(Coleoptera:
Scolytidae)

Tên thường gọi: Mọthạivỏ

Cây chủ:Thông.TạiTrungQuốc,chúngchủyếutấncông
thôngđỏTrungQuốcnhưngcũngđượcghinhậngâyhạiở
thôngrụnglá,thônglãnhsam,thôngvânsamvàthônglá
ngắnPseudotsuga.

Thiệt hại/triệu chứng: Mọthạivỏtruyềnbàotửnấmxâm
nhậpvàocâychủ,làmchogỗbiếnmàuvàgâychếtcây.

Khiănchúngtạothànhcáclỗđụccónhựacây(nhựathông
vàphânsâunonđượcđẩyrakhỏicửalỗ)cóthểthấyđược
ởphíangoàibềmặtvỏcâyởphầnthândướithấpvàgốc
(từ2-3msovớimặtđất),hoặclàcácviênnhỏởquanhgốc
cây.Cóthểdễdàngquansátthấythiệthạikhivỏcâyđược
bócra.

Lácủanhữngcâybịănhạichuyểntừmàuxanhsangmàu
vàngtrônggiốngnhưcâychết.Nhữngcâykhôngyếucó
đườngkínhngangngực20cmhoặclớnhơndễbịtấncông
nhất.Đôikhi,mộtquầnthểmọtlớncóthểpháttriểnvà
chuyểnsanggâyhạicảnhữngcâykhỏemạnh.

Ảnhhưởngtiềmtàngvềmặtkinhtếvàmôitrườngcủaloài
mọtnàytạiViệtNamlàrấtlớn.

Môtả:Mọttrưởngthànhdài6.5-9mmvàcómàunâuvàng
nhạtkhimớilớnnhưngnhanhchóngchuyểnthànhmàu
nâuđỏvớilôngmàunâuvàng.

Sâunondài12mm,màutrắng,khôngcóchânvàhìnhchữ
Cvớimộtđiểmriêngbiệtlàmảnhđầumàuđenvàmột
chấmnhỏmàunâuởphíasau.

Phân bố: LụcđịaMỹngoạitrừbờbiểnphíatây,phíaNam
Canada;TrungMỹ(bảnđịa);TrungQuốc.
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TrưởngthànhDendroctonus 
valens(Thưviệnhìnhảnhsâu
bệnhhại,Bugwood.org)

Đườnghầmđụcdướivỏcây
(LaddLivingston)

Lỗ đục có nhựa chảy ra của sâu 
Dendroctonus valens
(BobOakes)

Dendroctonus valensgâyhại
thôngđỏTrungQuốc
(DonaldOwen)

Sâu đục thân

Tên khoa học: Dendroctonus valens(Coleoptera:
Scolytidae)

Tên thường gọi: Mọthạivỏ

Cây chủ:Thông.TạiTrungQuốc,chúngchủyếutấncông
thôngđỏTrungQuốcnhưngcũngđượcghinhậngâyhạiở
thôngrụnglá,thônglãnhsam,thôngvânsamvàthônglá
ngắnPseudotsuga.

Thiệt hại/triệu chứng: Mọthạivỏtruyềnbàotửnấmxâm
nhậpvàocâychủ,làmchogỗbiếnmàuvàgâychếtcây.

Khiănchúngtạothànhcáclỗđụccónhựacây(nhựathông
vàphânsâunonđượcđẩyrakhỏicửalỗ)cóthểthấyđược
ởphíangoàibềmặtvỏcâyởphầnthândướithấpvàgốc
(từ2-3msovớimặtđất),hoặclàcácviênnhỏởquanhgốc
cây.Cóthểdễdàngquansátthấythiệthạikhivỏcâyđược
bócra.

Lácủanhữngcâybịănhạichuyểntừmàuxanhsangmàu
vàngtrônggiốngnhưcâychết.Nhữngcâykhôngyếucó
đườngkínhngangngực20cmhoặclớnhơndễbịtấncông
nhất.Đôikhi,mộtquầnthểmọtlớncóthểpháttriểnvà
chuyểnsanggâyhạicảnhữngcâykhỏemạnh.

Ảnhhưởngtiềmtàngvềmặtkinhtếvàmôitrườngcủaloài
mọtnàytạiViệtNamlàrấtlớn.

Môtả:Mọttrưởngthànhdài6.5-9mmvàcómàunâuvàng
nhạtkhimớilớnnhưngnhanhchóngchuyểnthànhmàu
nâuđỏvớilôngmàunâuvàng.

Sâunondài12mm,màutrắng,khôngcóchânvàhìnhchữ
Cvớimộtđiểmriêngbiệtlàmảnhđầumàuđenvàmột
chấmnhỏmàunâuởphíasau.

Phân bố: LụcđịaMỹngoạitrừbờbiểnphíatây,phíaNam
Canada;TrungMỹ(bảnđịa);TrungQuốc.

CẢNH BÁO - NGUY CƠ AN TOÀN SINH HỌC
Loài này chưa được ghi nhận tại Việt Nam. Xin 
vui lòng thông báo cho cán bộ quản lý bảo vệ rừng 
thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Namnếu bạn 
nghĩ bạn đã thu thập được loài côn trùng gây hại này.
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Đối tượng gây hại Thông

Tên khoa học: Monochamus alternatus(Coleoptera:
Cerambycidae),avectorofthepinewiltnematode
Bursaphelenchus xylophilus

Tên thường gọi: Xéntóc

Cây chủ: Thôngbalá(cũngđượcghinhậngâyhạitrênrất
nhiềuloàithôngnhưthôngđỏ,thôngđen,thôngđuôingựa
vàmộtsốloàithôngnhưvânsam,thôngtuyếttùng,và
thôngrụnglá).

Thiệt hại/triệu chứng: M.alternatuslàvéctơtruyềntuyến
trùnggâyhéothông,doxéntócănvỏcànhnon.Sựphá
hoạicủatuyếntrùnglàmchocâynhanhchónghéovàúa
vàng,rồilàmcholáđỏvàcâychết.Câycóthểchếtrất
nhanhmặcdùlávẫncònởtrêncây.Nhữngloàithôngmẫn
cảmcóthểchếtrấtnhanhtrêndiệnrộngkhibệnhdịchnày
xuấthiện.

Dấuhiệuxuấthiệncủaxéntóclàsựxuấthiệnphâncủa
chúng(giốngnhưmùncưa)đượctìmthấytrongvỏcây
hoặcquanhgốccây,vàviệcchảynhựacây.Xéntóctrưởng
thànhvũhóađểlạinhữnglỗvũhóaởthânvàcànhcâyvới
đườngkínhđến9mm.

Mỗinămcó2-3thếhệ.

Mô tả: Xéntóctrưởngthànhcóbộcánhdacamvànâubao
phủvớinhiềuđườngkẻdọctạothànhnhữngđườngkẻ
màunâu(hoặcđen)xenkẽvớinhữngđiểmmàutrắnghình
vuông.Xéntóctrưởngthànhcóchiềudài15-28mm.

CẢNH BÁO
BursaphelenchusxylophiluschưađượcghinhậntạiViệt
Nam.Nếubạnpháthiệnrasựhéovàđỏcủacâylákim
liênquanđếnviệcpháhoạicủaMonochamusxinvuilòng
thôngbáochocánbộquảnlýbảovệrừngthuộcViện
KhoahọcLâmnghiệpViệtNam.
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Trưởngthànhcáixéntóc
Monochamus alternatus
(SimonLawson)

SâunonxéntócMonochamus
alternatus
(JijingSong&JuanShi)

Xéntócăngâyhạicànhnon
(PhạmQuangThu)

LỗvũhóacủaMonochmus
trưởngthành
(JijingSong&JuanShi)

Sâu đục thân
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Đối tượng gây hại Thông

Tên khoa học: Gryllotalpa africana,(Orthoptera:
Gryllidae)

Tên thường gọi: Dếdũi

Cây chủ: Thông,Keo tai tượng,Keo lá tràm,Bạch đànvà
mộtsốloàicâyvàcâytrồngnôngnghiệpkhác.

Thiệthại/triệuchứng:Dếtrưởngthànhănnhữngcâycon
vàchồithấp,chúngcắngẫycâyvàobanđêmvàthavào
lỗđểăndần.Lỗthườngsâu,miệnglỗcóđấtđùnlên.Dế
dũilàloàigâyhạinguyhiểmđốivớicácvườnươmvà
rừngtrồngnon.

Mô tả: Dếdũitrưởngthànhthườngcómàunâuhoặcđen,
cóchiềudàitừ30-55mm.DếdũiChâuPhicóchântrước
rấtkhỏeđểxớiđất.Trưởngthànhhoạtđộngquanhnăm.
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Gryllotalpa africana(LambertSmith)

Hại rễ và cổ rễ
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Đối tượng gây hại Thông

Tên khoa học:Macrotermesspp.vàNasutitermesspp.
(Isoptera:Termitidae)

Tên thường gọi:Mối

Cây chủ: Cây thông,cây bạch đàn,keo lá tràm keo tai 
tượng,vàkeo lai(Keo tai tượngxKeo lá tràm).

Thiệt hại/triệu chứng: Mốitấncônggốccâyghépnon,
tiệnvỏhoặcpháhủythândướimặtđấtlàmcâykhôhéo
vàchết.Sốlượngcâychếtđượcghinhậntạimộtsốkhu
vựccóthểlêntới60%vàcầnphảitrồnglại.

Mô tả: Mốithợcómàuxanhvàtrắngkemdàitừ3-6mm.
Mốilínhcóđầuđenvớicáchàmtrênnhôrahoặcmũi
thuôndàisảnxuấtracácchấtdịchbảovệ.Đôikhicóthể
nhìnthấytổmốiđượcbaophủbởicácđốngbùndướigốc
câyxungquanhthâncâytrênmặtđất.
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Nasutitermessp.
(PhạmQuangThu)

Macrotermessp.
(PhạmQuangThu)

MốihạiBạchđàn
(PhạmQuangThu)

MốihạiKeo(PhạmQuangThu)

Hại rễ và cổ rễ
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Đối tượng gây hại Thông

Tên khoa học: Cercospora pini densifl orae

Tên thường gọi: ĐốmládonấmCercospora

Cây chủ: Thông đuôi ngựavàThông hai lá

Thiệt hại/triệu chứng:Đốmlákimdonấmgâyravết
bệnhchuyểntừmàuvàngnâusangmàuxám,xuấthiện
chủyếuởphíarìangoàicủalá.Dầndầnvếtbệnhlanra
làmkhôtoànbộlá.

Bệnhxảyraởcácvườnươmcâycongiàvàxảyraởrừng
trồngmộtvàinămtuổi.
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Vànglávàláthôngchếtdođốm
lákimdonấmCercospora
(PhạmQuangThu)

Bệnh lá
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Đối tượng gây hại Thông

Tên khoa học: Coleosporiumsp.

Tên thường gọi: Gỉsắtthông

Cây chủ: Thông ba lá

Thiệt hại/triệu chứng: Bệnhgỉsắtthôngởthôngxuất
hiệnđầutiênlànhữngđốmvàngtrêntừnglá,tiếptheolà
nhữngnốtmụnhơitrắnghoặccácvếtphồngrộpkhivỡcó
nhữngmủvàngchảyra.Bệnhthườngkhônggâyhạinặng
nhưngnếucâybịnhiễmnặngthìcóthểdẫnđếnrụnglá.

Bệnhgỉsắtthôngphổbiếnnhấttrêncâynon.
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Coleosporium sp.(PhạmQuangThu)

Bệnh hại lá
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Đối tượng gây hại Thông

Tên khoa học: Diplodia pinea

Tên thường gọi:ĐốmlákimdonấmDiplodia

Cây chủ: Thông

Thiệt hại/triệu chứng:Đầutiênbệnhxuấthiệntrêncác
láởnhữngcànhchínhvàtạicáccànhdướithấp.

Cáctriệuchứngbanđầunhưcácdảixanhxẫm,vàng
thẫmvàcácđốmmàunâunhạttrênlá.Cácdảimàuxanh
khôngtồntạilâuvàchỉđượcpháthiệnkhitriệuchứng
mớixuấthiện.Sauđó,cácđốmchuyểnsangmàunâu,đỏ
nâuvàcuốicùnglàbịhoạitử.Cácđầulábịbệnhthường
chuyểnsangmàunâuvàsauđóchết.Cácthểquảnhỏ
màuđenđượcsảnsinhtrêncácmôbịbệnhlàmvỡcác
môbiểubì,trongđiềukiệnẩmướt,cácbàotửnấmđược
sảnsinhratừnhữngcấutrúcnày.



Các mầm bệnh 108

Thểquảnhỏ,màuđenđượcsản
sinhtrênnhữngmôbịnhiễm
bệnhvàphávỡcácmôbiểubì
(PhạmQuangThu)

Câythôngnonbịnhiễmbệnh,
cácđầulákimbịbệnhchuyển
sangmàunâu
(PhạmQuangThu)

Bệnh hại lá
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Đối tượng gây hại Thông

Tên khoa học: Cronartium rusts
(C. fl accidumvàC. orientale)

Tên thường gọi:Bệnhgỉsắtthông

Cây chủ:Thông ba lá

Thiệt hại/triệu chứng: Cáctriệuchứngtrênthôngnhư
cácvếtnứtmàuvàngnâu,cóhìnhkimcương,eliphoặc
nhữngvếtsưngtrênthâncâyhoặccànhcây.Vếtbệnh
thườngtạoramộtsốlượngnhựathông.Câybịubướu,
cànhvàngọnchếtngược,thâncâyxùxìvàđứtgãychỗ
bịtổnthươngvàloétlànhữngđiểnhìnhdobịmộtsốloài
nấmthuộcchiCronartiumtấncông.Sựxuấthiệncủacác
túibàotửmàutrắng,vàngcam,chỗphồngrộp(thểquả)
trêncácbộphậnsưngphồnghoặcloétlàmộttrongnhững
triệuchứngđiểnhình.Khốibàotửmàudacamcũnghình
thànhtrêncácvếtthốimục.
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Ubướuđượcbaophủbởi
thểquảcủanâmCronartium 
orientale(PhạmQuangThu)

Cànhthôngbalábịubướudo
bệnhgỉsắtdạngmụnthông,
Cronartium orientale
(PhạmQuangThu)

Thểquảmàudacamcủanấm
Cronartium fl accidumtrênthân
câythôngbalá
(PhạmQuangThu)

Cànhchếtngượcdobịbệnhgỉ
sắtthông;Cronartium fl accidum
(PhạmQuangThu)

Bệnh hại thân và rễ



111  Các mầm bệnh

Đối tượng gây hại Thông

Tên khoa học:Fusarium oxysporum

Tên thường gọi: Bệnhhéodoúngnước

Cây chủ: Cây thông

Thiệt hại/triệu chứng: Hạtgiốngbịhéodoúngnước
trướckhinảymầm,ngaykhihơiẩmxuyênqualớpvỏhạt
hoặcngaykhirễmầmbắtđầunhú,tấtcảđềuthốingay
dướimặtđất.Điềunàylàmcâyconkémpháttriển,không
đồngđềuvàthườngnhầmlẫnvớihạtgiốngnăngsuất
thấp.

Saukhinảymầm,câybịhéodoúngnướclàmcholámầm
chếthoặccâygiốngnontrôngcóvẻkhỏemạnhbỗng
dưnghéoúavàđổrạp.Câyconnhiễmbệnhcónhững
triệuchứngchậmpháttriển,sứcđềkhángkém,hoặchéo
úavàongàyấm.Lácóthểcómàuvàngvànhanhgià,bắt
đầutừnhữnglágiànhất.
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CâyconThôngđuôingựabịhéodoúngnướcdonấmFusarium
oxysporum(PhạmQuangThu)

Bệnh hại thân và rễ
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Thuật ngữ
Cắt bỏ Rụngmộtphầncây,thườnglànhữnglá

chếtvàquảchín

Bào từ gỉ Bàotửnấmdoloạinấmnàođóthuộcbộ
Uredinalestạora.Cácchuỗibàotửđược
sinhtrongtúibàotửpháttriểntrongcác
môcủacâychủ

Túi bào tử gỉ Mộtcấutrúcchứabàotửgỉsinhtrong
môcâychủbởinấmthuộcbộUredinales

Ngọn mô 
phân sinh

Mộtvùngởngọncủamỗicànhnonvà
rễcủathựcvậtnơimàcácđơnvịtếbào
liêntụcsảnxuấtmôthânvàrễmới

Bệnh úa 
vàng

Lácủathựcvậtmấtmàuxanhtựnhiên
dobịbệnh,thiếudinhdưỡnghoặcthiếu
ánhsáng

Kết hợp với 
nhau

Hợpvớinhauđểtạothànhmộtkhốihoặc
mộtthể

Bào tử đính Mộtbàotửsinhsảnvôtínhbởirấtnhiều
loạinấmtạiđỉnhcủamộtsợinấmđặc
biệt

Cuống bào 
tử đính

Mộtsợinấmđặcbiệtnơisinhramột
hoặcnhiềubàotửđính

Lá mầm Lámầmtrongthựcvậtpháttriểntừhạt,
mộthoặcnhiềutrongsốđólànhững
chiếcláđầutiênxuấthiệntừmộthạt
giốngnảymầm

Biểu bì Mộtlớpsápmỏngbảovệvàbaophủbề
mặtcủalávàthânthựcvật
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Ngoại biên Liênquanđếnvùngcủamộtbộphậnxa
nhấttừthânchính

Cánh cứng Cáccánhtrướccứngvàdàycủacôn
trùngthuộcbộcánhcứng,baophủvà
bảovệcánhsau

Chồi bên Chồihoặccànhhìnhthànhtừchồingủ
trêncácthâncâyhoặccànhchính

Biểu bì Liênquanđếnlớpngoàicùngcủatếbào
củađộngvậthaythựcvật

Phân ấu 
trùng

Dạngbột,mịndocôntrùngănthựcvật
thảira;đôikhitrộnlẫnvớinhautạothành
thểvóncục

Tiện quanh 
thân cây

Vếtcắtngangquali-betrongthânthực
vậtdođóviệcdẫncácchấtxuốngkhông
thểdiễnra

Sợi nấm Nhữngsợinhỏphânnhánhhoặckhông
phânnhánhcùngnhautạothànhhệsợi
hoặcbộphậnsinhdưỡngcủanấm

Tuổi sâu non Mộtgiaiđoạntrongvòngđờipháttriển
củamộtcôntrùnggiữahaikỳlộtxác

Chảy nhựa 
cây

Chấtnhựachảyratừkhuvựcbịtổn
thươngcủathâncây

Hệ sợi Phầnsinhdưỡngcủamộtcâynấm,bao
gồmmộtmạnglướinhữngsợimịnvà
trắng(sợinấm)
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Ngài Ngàithuộchọngàiđêmgồmrấtnhiều
loàicôntrùnggâyhạinguyhiểm.Ngài
thườngcócánhtrướcđụcmờvàxanh
xámhoặcnhữngcánhsausặcsỡ

Ấu trùng Côntrùngnonthuộcbộnguyênthủybiến
tháikhônghoàntoàn,baogồmtoànbộ
cácgiaiđoạnchưatrưởngthànhtừkhi
trứngnở.Ấutrùngtrônggiốngvớitrưởng
thành

Đẻ trứng Đẻramộthoặcnhiềutrứng

Cuống lá Phầncuốngnốilávàcành

Lá Mộtcuốngláphẳngvàmởra(lácuống),
cóchứcnăngvàvẻngoàinhưmộtchiếc
lá.Ởthựcvậtcócuốngdạngláthìláthật
thườngrấtnhỏhoặckhôngpháttriển

Ăn tạp Ănrấtnhiềuloàithựcvật,thuộcnhiềuhọ

Chân giả Nhữngchỗnổilêntừngkhúc,nhiềucùi
đượctìmthấytrênbụngcủamộtsốloài
côntrùng(giaiđoạnsâunon),ngượcvới
chânthật,chúngđượcnốivàtìmthấy
trênngực

Lưng của 
mảnh ngực

Phầnlưng,biểubìxơcứngcủađốtngực
đầutiêncủacôntrùng

Nhộng Giaiđoạnchưatrưởngthànhgiữaấu
trùngvàtrưởngthành

Nốt mụn Vếtnổilênhoặcchỗsưngtrònnhỏtrên
thựcvậtdonấmtấncông
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Túi bào tử 
phấn

Mộtcấutrúchìnhcầuhoặcbẹtmàtrong
đóbàotửđínhđượchìnhthànhbởimột
sốloạinấmnhấtđịnh

Rễ con Bộphậncủaphôithựcvậtpháttriển
thànhhệthốngrễ

Trở nên già Trởnêngiàcỗi

Lông cứng Mộtcấutrúccứng,giốngnhưtóchoặc
lôngcứng

Hình thành 
bào tử

Sảnsinhhoặctạothànhmộthoặcnhiều
bàotử

Lỗ thoát khí Lỗchânlôngđượctìmthấyởởphía
dướicủaláchophépkhôngkhílưu
thônggiúphôhấpvàquanghợp

Phần ngực Bađốtcủacơthểđộngvậtchânkhớp,
nằmởgiữaphầnđầuvàphầnbụng
(ngực).Mỗiđốtngựcmangmộtđôichân.

Hạ bào tử 
quần

Mộtvùngmônấmlànơibàotử(gọilàhạ
bàotử)pháttriểntrongmộtthựcvậtbị
bởinấmgỉsắtxâmnhiễm

Mô thực vật Mômạchdẫnnướcvàkhoángchấttừrễ
đếncácbộphậncủathựcvậtvàgiúpcây
đứngvững
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Phụ lục A: Cách thức thu thập 
mẫu
Đảmbảorằngmộtphiếuđiềutrangoàithựcđịahoặcmô
tảtriệuchứngphanirkèmtheocácmẫuphụcvụchoviệc
giámđịnhtênkhoahọc.Liênlạcvớicáccánbộthuộccác
TrungtâmvùnghoặcPhòngNghiêncứuBảovệrừng,
ViệnKhoahọcLâmnghiệpViệtNamđểlấymẫuphiếu
điềutrangoàithựcđịa.Mẫuphiếunàysẽbaogồmnhững
thuậtngữchuyênngànhnhưsau:
• mứcđộbịhại(trênmỗicáthểcâyvàtrongtừngkhu

rừngtrồng)
• diệntíchrừngtrồngcâybịthiệthại(vídụgiớihạntheo

khuvựcthoátnướckém)
• tỷlệbịhại(cóbaonhiêucâybịhại)
• bộphậncủacâybịhại(vídụchỉcódướitánlágià,héo

nhanhhoặcchậm)
• cácloàicây
• tọađộGPS(nếucóthể)củatấtcảcácmẫuthuđược.

Sâuhạilá
• Cầngiữsâunonsốngđểnuôitrongphòngthínghiệm

đểthuđượctrưởngthànhphụcvụviệcgiámđịnhtên
khoahọc.Khônglưugiữsâunontrongcồnhoặctủ
lạnh.

• Thuthậpcácmẫusâunonvàlátươilàmnguồnthức
ănchochúng.

• Đặtsâunonvàlácâytươivàomộtchiếcbìnhhoặchộp
đựngcónắpbằngvảihoặcbằnglưới.

• Khithumẫusâunonđểmangvềphòngthínghiệmnên
đặtchúngtrongcáctúinilôngkíncónhiềukhôngkhí
vàgiữ trong điều kiện mát.
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Phụ lục

Sâunonhạithân
• Cắtcâyhoặccànhcây(nếucóthể)vàmangphầnbị

hạicósâunonđếnphòngthínghiệmđểnuôi.

Côntrùngthâncứng(bọcánhcứng,vesầu
v.v...)
• Chomẫucôntrùngvàolọcồn(70%)vàgửiđếnphòng

thínghiệm.

Bướmvàngài
• Khôngbỏvàotrongcồn.Giữtấtcảcácmẫuvậtkhô.
• Đặtvàotủđáđểgiếtbướmvàngài,sauđóđặtvàolọ

nhỏhoặcphongbìgiấy.Cốgắnghạnchếsựdichuyển
củacôntrùng.

Mẫucôntrùnghạilákhác(rệp,ve,ubướu,
côntrùngnhỏv.v...)
• Chomẫucôntrùngvàotúinhựakínvàgửiđếnphòng

thínghiệm.Giữmẫutrongđiềukiệnmátvàtránhđể
khôngbịánhsángmặttrờichiếutrựctiếpvào.

Mẫulábịbệnh
• Đảmbảorằngtấtcảcácmẫuđượcgửiđisớm nhất 

có thểngaysaukhithuđược.
• Cácmẫulábịbệnhphảibaogồmcảmôtảđượcquan

sátthấy.
• Nhữngmấulábịbệnhcóthểquảnấmsẽgiúpviệcxác

địnhnguyênnhângâyhạiđượcnhanhhơnvàlàmtăng
khảnăngcóđượcchủngthuầnkhiết.
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• Đặtmẫulátrongtúigiấyvàgiữkhôđểngănngừasự
gẫyvàbịlâynhiễmbởinấmthứcấp.Nếusửdụngtúi
nilông,hãygiữmẫulátrongđiềukiệnmátvàgửiđến
cácchuyêngiavềnấmbệnhnhanhnhấtcóthể(thông
quachuyểnphátnhanhnếucóthể).

• Giữphẳnglávàtránhbịnhàunếucóthể.

Bệnhhạithân/loétthân
• Thuthậpmẫubaogồmcảphầnbịhạivàphầnkhôngbị

hại.
• Cấttrongtúigiấyvàgiữtrongđiềukiệnmát.
• Cácmẫucóthểquảnấmbênngoàisẽgiúpviệcxác

địnhnguyênnhângâyhạinhanhhơn.

Bệnhhạirễvàcổrễ
• Thuthậpmẫurễbaogồmcảphầnbịhạivàphần

khôngbịhại
• Cácmẫucóthểquảnấmbênngoàisẽgiúpviệcxác

địnhnguyênnhângâyhạinhanhhơn.

Gửi tất cả các mẫu sâu bệnh đến
Phòng Nghiên cứu Bảo vệ rừng
Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
Đông Ngạc - Từ Liêm - Hà Nội 

ĐT: +84.4.38362376



 120

Phụ lục

Phụ lục B: Phải làm gì với các 
mẫu thu được

Chuyển mẫu, “Phiếu điều tra ngoài thực địa”
và các hình ảnh đến Viện Khoa học Lâm
nghiệp Việt Nam ở Hà Nộiđể xác định nguyên
nhân gây hại và nhập vào cơ sở dữ liệu .
Nếu cây chủ bị hại là loài mới hoặc ở vùng địa
lý mới, cần phải gửi mẫu để thêm vào bộ
sưu tập mẫu..

Chuyển mẫu, “Phiếu 
điều tra ngoài thực địa” và 

các hình ảnh đến Viện Khoa 
học Lâm nghiệp Việt Nam 

ở Hà Nộiđể xác định nguyên 
nhân gây hại và nhập vào 

cơ sở dữ liệu . Nếu cây chủ 
bị hại là loài mới hoặc ở vùng 
địa lý mới, cần phải gửi mẫu 
để thêm vào bộ sưu tập mẫu.

Quan sát và mô tả các triệu chứng bị hại 

Hoàn thành chẩn đoán trong
“Phiếu điều tra ngoài thực địa”.

Thu thập chứng cứ bị hại và đối tượng gây hại
(nếu có thể) và chụp ảnh. Đánh số thứ tự mẫu thu
được với định dạng: ngày/tháng/nămbắt đầu từ số 1.
Chuyển đến trạm nghiên cứu  và nuôi những mẫu
này nếu được yêu cầu.

Hoàn thành phần chẩn
đoán trong ‘Phiếu điều

tra ngoài thực địa’

Chuyển mẫu,
“Phiếu điều tra
ngoài thực địa” và 

Các đối tượng
gây hại phải đượ
 kèm theo lý lịch

mẫu và các từ
khóa chẩn

đoán sẵn có

Không thể xác
định đối
tượng với các
lý lịch mẫu.

Hoàn thiện ‘Phiếu điều tra ngoài thực địa”. 
Liên lạc với các cán bộ thuộc các Trung tâm vùng 
hoặc Phòng Nghiên cứu Bảo vệ rừng, Viện Khoa 
học Lâm nghiệp Việt Nam để lấy mẫu phiếu điều 

tra ngoài thực địa.

Xác định đối tượng gây hại
bằng cách quan sát và sử dụng

hướng dẫn ngoài thực địa.

Không thể xác định đối tượng
gây hại từ ‘Phiếu điều tra ngoài thực
địa”hướng dẫn ngoài thực địa.
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Phụ lục C: Thiết bị cần thiết phục 
vụ điều tra ngoài thực địa
• Rừngtrồngkhỏemạnh:hướngdẫnngoàithựcđịavề

cácloàisâubệnhhạiKeo,Bạch đànvàThông tại Việt
Nam

• bútviếtkínhhoặcbútphủ(khôngphảibútbi)vàbútchì
mềm(HB,Bor2B)

• ‘Phiếuđiềutrangoàithựcđịa”vàsổtayghichép
• giấychốngthấmđểviếtkhitrờimưa
• nhãncủamẫuthuthập(giấykhôngnhiễmchìnếucó

thể)
• túinilôngcókhóavàtúibằnggiấy
• kínhlúp
• cácốngđựngmẫu(lọnhỏcónút)-vớicáckíchcỡ

khácnhau
• cồn70–90%đượcđựngtronglọkín
• panh(loạinhỏđểthucácmẫucôntrùngnhỏnhưmối)
• daomổ
• máyảnh(kĩthuậtsố)
• ốngnhòmnhỏ
• kéocắtcành
• cuốcnhỏđểxớiđấtkiểmtrarễcây
• cưacắtcành(kiểugập)đểcắttỉamẫuvật
• thiếtbịGPScầmtay
• bảnđồ
• labàn
• daobỏtúi
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• daorựa,rìunhỏhoặcbúavàbổnhỏthân,vỏ
• găngtaylàmvườn
• khănsáttrùng(đểlaucôngcụnhằmtránhlâylan

nhiễmtrùng)
• thướcdây
• dải/ruy-băngsángmàu(vídụdảibăngmàu)hoặcsơn

phunđểđánhdấucây
• tủđáxáchtay
• vợtcôntrùng
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