
1 

 

Sở Nông nghiệp & PTNT Lâm Đồng 

 

QUY TRÌNH TẠM THỜI 

       Phòng trừ tổng hợp bệnh virus sọc thân (Tomato spotted wilt virus) 

hại cây hoa cúc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 

 

(Kèm theo Quyết định số    /QĐ-SNN ngày    /   /2020  

của Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Lâm Đồng)  

 

I. TRIỆU CHỨNG, NGUYÊN NHÂN, CƠ CHẾ LAN TRUYỀN BỆNH 

1. Triệu chứng gây hại 

- Bệnh gây hạị rải rác hoặc theo đám, các lá ngọn có triệu chứng nhỏ lại, méo 

mó, lốm đốm vàng. Phần thân cây bị bệnh có các vết màu nâu đen, mới xuất hiện chỉ 

là các sọc màu nâu đen, khi bị nặng thâm đen cả đoạn thân cây (phổ biến xuất hiện ở 

giữa thân). Tại vị trí bị thâm đen thân cây cong queo, dòn và dễ gẫy, lá cây chuyển 

vàng, hơi méo và khô dần. Khi cắt thân cây bị bệnh phần bó mạch và lõi thân có 

màu nâu đen, đen một bên thân. Bộ rễ cây phát triển bình thường. 

- Bệnh gây hại các giai đoạn sinh trưởng của cây từ giai đoạn vườn ươm, mới 

trồng đến khi thu hoạch. Bệnh hại nặng trên các giống đóa cũ, AT, kim cương, 

Farm, saphir, xanh thái, vàng thái…, hại nhẹ trên cúc đóa mới cánh dài và calimero. 

Nếu nhiễm muộn ở giai đoạn cây đã đóng nụ hoặc có hoa vẫn cho thu hoạch nhưng 

năng suất giảm do hoa bị méo, cong queo, không nở. Trường hợp nhiễm sớm ở giai 

đoạn 20-30 ngày sau trồng, cây phát triển kém, lá chuyển vàng, méo mó, dễ lây lan 

trên toàn vườn, phần lớn phải tiêu hủy không cho thu hoạch.Bệnh sọc thân gây hại 

trên hoa cúc làm thiệt hại lớn đến năng suất, sản lượng hoa cúc.  
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                      Triệu chứng bệnh virus sọc thân gây hại cây hoa cúc 

           2. Nguyên nhân gây bệnh 

 - Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng đã lấy mẫu gửi TS Hà Viết Cường -

Học viện nông nghiệp Việt Nam phân tích xác định tác nhân gây bệnh sọc thân trên 

cây hoa cúc là loài virus Tomato spotted wilt virus (TSWV).  

           - Virus TSWV đã được công bố xuất hiện trên cây hoa cúc tại châu Âu, châu 

Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc. 

           3. Cơ chế lan truyền bệnh 

 - TSWV lan truyền qua nhân giống vô tính (cắt chồi từ vườn ươm cây mẹ 

làm giống hoặc nuôi cấy mô từ tế bào nhiễm bệnh), lây lan qua côn trùng môi giới là 

bọ trĩ (chích hút trên cây hoa cúc nhiễm bệnh sẽ hút cả virus vào cơ thể, khi chích 

hút trên cây khỏe sẽ truyền virus TSWV làm cây bị bệnh). 

 - TSWV không lây lan qua hạt giống. 

            - Ký chủ của loài TSWV bao gồm cà chua, ớt, khoai tây, xà lách, cần tây, bó 

xôi, đậu hà lan, súp lơ, hoa cúc, cát tường, húng quế và nhiều loại cỏ dại như cỏ linh 

lăng, cỏ ba lá,… 

   II. QUY TRÌNH PHÒNG TRỪ TỔNG HỢP BỆNH SỌC THÂN HOA CÚC 

            1. Quy trình phòng trừ tổng hợp bệnh sọc thân hại hoa cúc ở vườn ươm 

 1.1. Thiết kế vườn ươm 

 - Vườn ươm cây giống cúc phải cách ly hoàn toàn với vườn trồng. Sản 

xuất cây giống trong nhà kính, nhà lưới kín ngăn côn trùng (không công nhận sản 

xuất giống sạch bệnh đối với các vườn sản xuất cây giống ngay tại vườn trồng). 

  - Nhà kính, nhà lưới ươm cây giống cúc phải đảm bảo kín ngăn cản được bọ 

trĩ từ ngoài vào, xung quanh quây lưới ngăn côn trùng (sử dụng loại  lưới từ 50mesh 

trở lên ngăn được bọ trĩ), thiết kể cửa ra vào theo kiểu 2 ngăn lệch nhau. Sử dụng hệ 

thống quạt đối lưu trong nhà kính để tạo thông thoáng, giảm nhiệt độ hạn chế bọ trĩ 

phát triển trong mùa khô. 

 1.2. Khử trùng dụng cụ gieo ươm 

   Xe đẩy cây, dụng cụ lao động phải vệ sinh làm sạch hàng ngày, khử trùng 

bằng sulphate đồng và phơi khô trước khi sử dụng, đối với dụng cụ lao động như 

găng tay, ủng, quần áo bảo hộ lao động định kỳ hàng ngày phải vệ sinh, giặt sạch 

bằng xà bông. 

  1.3. Quản lý virus sọc thân (TSWV) đối với quá trình ươm cây mẹ 

  - Giống:  

            + Bố trí cơ cấu giống phù hợp, sử dụng các giống hoa cúc nhiễm nhẹ virus 

TSWV như Đóa mới cánh dài, Calimero, giảm diện tích các giống nhiễm nặng như 

Đóa cũ, Kim cương, Saphire, Farm, Mai vàng, Mai cam, Mắt ngọc, Vàng thái, Xanh 

thái, AT…  
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  + Cây giống để gieo ươm cây mẹ sử dụng cây nuôi cấy mô sạch bệnh virus 

(sử dụng cây mô sản xuất từ nuôi cấy đỉnh sinh trưởng độ sạch bệnh cao). Cây giống 

hoa cúc nuôi cấy mô mua từ các cơ sở đã công bố tiêu chuẩn chất lượng cây giống 

xuất vườn đảm bảo cây khỏe, sạch bệnh. 

   + Không sử dụng chồi từ vườn cây mẹ và ruộng sản xuất để nhân giống 

(nguy cơ lây nhiễm virus cao). 

           - Chuẩn bị đất: 

   + Cúc là cây trồng cạn, không chịu được ngập úng, do đó đất trồng phải cao ráo 

tơi xốp, thoát nước tốt. Đất thích hợp cho sự phát triển của cây cúc là đất thịt nhẹ, đất 

pha sét, đất đỏ bazan,...có độ pH từ 5,8 – 6,8. 

  + Không gieo ươm cây mẹ liên tục nhiều lứa, đặc biệt những vườn ươm 

đã phát hiện bệnh virus phải có thời gian cách ly ít nhất 01 năm trở lên để cày, 

phơi đất xử lý bọ trĩ và các loại nấm, vi khuẩn trong đất.  

          + Trước mỗi lứa giống và định kỳ ít nhất 01 tuần/lần, phải vệ sinh, làm cỏ, 

dọn sạch tàn dư cây trồng tiêu hủy ngoài khu vực vườn ươm. 

  +  Đất được cày phơi ải từ 7-10 ngày sau mỗi vụ trồng, cày sâu 35-45 cm, bừa 

nhỏ mịn, xử lý tuyến trùng bằng các hoạt chất Tinh dầu quế hoặc Abamectin + 

Thiamethoxam. Ngoài ra, sử dụng Dazomet để phòng trừ các nấm bệnh hại rễ tồn tại 

trong đất.Lên luống cao 10-15cm, giữa các luống rải bạt hoặc trấu khô.  

 - Mật độ và kỹ thuật trồng 

 + Trồng cúc mẹ để khai thác ngọn mật độ trồng phù hợp 80.000 cây/1.000m2 

 + Không nên trồng quá cạn hoặc quá sâu: Lấp khoảng 2/3 bầu đất là thích hợp. 

          - Tưới nước, bón phân, chiếu sáng bổ sung 

    Thực hiện theo Quy trình tạm thời gieo ươm cây giống hoa cúc do Sở Nông 

nghiệp & PTNT Lâm Đồng ban hành năm 2018. 

  - Bấm ngọn 

  + Sau trồng khoảng 20 – 25 ngày tiến hành bấm ngọn chừa lại 4 cặp lá kích 

thích cây mẹ nảy mầm mới; 

  + Sau 16-18 ngày kể từ ngày bấm ngọn, tiến hành ngắt ngọn đem ươm làm cây 

sản xuất; chiều dài ngọn khoảng 4cm; 

  + Quá trình bấm và ngắt ngọn bằng tay hoặc sử dụng dao, kéo (phải khử 

trùng tay ít nhất 30 phút/lần hoặc khử trùng dao, kéo bằng cồn 70độ để hạn chế 

lây lan virus).  

          + Đối với các vườn cây mẹ đang khai thác chồi, kiểm tra, nếu có triệu 

chứng nhiễm virus phải nhổ bỏ, tiêu hủy toàn bộ lô giống để cắt đứt nguồn lây 

lan bệnh. 

  + Sau khoảng 6 tháng cần thay cây mẹ để đảm bảo chất lượng giống. 

  - Quản lý bọ trĩ (môi giới lan truyền virus hoa cúc) 
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          + Khu vực gieo ươm cây mẹ cần đặt bẫy xanh, bẫy vàng (mật độ 40 

bẫy/1000m2), cách ngọn cúc 10-20cm kết hợp căng bẫy dính xanh, bẫy dính vàng 

xung quanh nhà kính để theo dõi, phòng trừ bọ trĩ trưởng thành. Thường xuyên kiểm 

tra nếu bẫy không còn độ dính, thay mới bẫy dính khác. 

  + Thường xuyên vệ sinh vườn ươm, làm sạch cỏ dại để hạn chế nơi cư trú của bọ trĩ.  

          + Trước khi ươm cây mẹ và trong suốt thời gian khai thác cây mẹ phải theo 

dõi, xử lý nhà kính và vườn giống để phòng trừ bọ trĩ bằng các hoạt chất 

Dinotefuran, Spinetoram; Imidacloprid; Thiamethoxam…  

  1.4. Quản lý virus sọc thân (TSWV) đối với ươm cây con 

  - Khu vực ươm cây con phải bố trí trong nhà kính, nhà lưới kín, ngăn được bọ trĩ 

  - Sử dụng ngọn giống cúc từ các lô cây mẹ không có triệu chứng nhiễm virus. 

  - Giá thể gieo ươm: Sử dụng giá thể là xơ dừa đã qua xử lý không có mầm bệnh 

hoặc đất sạch Eco N1.  

          - Vỉ xốp: Trước mỗi lần ươm cây giống phải vệ sinh sạch sẽ và xử lý bằng 

dung dịch Sulphate đồng. 

  - Ươm cây: Ngọn cúc trước khi cắm vào vỉ được nhúng vào thuốc kích thích ra 

rễ axit indol axêtic (IAA, nồng độ 1/500), axit indola butyric (IBA, nồng độ 1/500) và 

axit naphtyl axetic (NAA, nồng độ 1/800). 

 - Chăm sóc cây ươm: Giai đoạn cắm chồi không cần phải bón phân, chú ý giữ 

ẩm bằng cách phun mù trên lá. Mùa khô sử dụng thêm lưới cắt nắng 30 – 50% để 

hạn chế cây ươm bị héo. Sau 12 - 15 ngày, rễ ra đều kín bầu có thể xuất vườn.  

  - Quản lý bệnh virus: 

  + Phòng trừ bọ trĩ: Giai đoạn ươm cây con từ 12 -15 ngày, cần đặt bẫy xanh, bẫy 

vàng để phát hiện bọ trĩ trưởng thành, phòng trừ từ 1 – 2 lần bằng thuốc BVTV tùy theo 

mật độ bọ trĩ trên vườn (tương tự phần gieo ươm cây mẹ).  

  + Ngoài các dịch hại trên, hướng dẫn vườn ươm sử dụng các loại thuốc tăng 

sức đề kháng bệnh virus: Cytosinpeptidemycin, Ningnanmycin. 

- Xuất vườn cây giống: 

   + Kiểm tra, lấy mẫu phân tích nhanh virus TSWV trước khi xuất vườn, nếu 

phát hiện cây giống có triệu chứng nhiễm virus phải tiêu hủy không sử dụng để 

trồng mới hoặc cung ứng cho nông dân. 

     + Cây giống hoa cúc thời điểm xuất vườn đảm bảo từ 15 -20 ngày sau cấy; chiều 

cao cây: 5-8cm; đường kính cổ rễ: 2,5-4mm; có 6-8 lá thật. Cây phải khỏe mạnh, không 

dị hình, ngọn phát triển tốt, không có biểu hiện nhiễm sâu bệnh (đặc biệt virus). 

   2. Quy trình PTTH bệnh virus sọc thân (TSWV) hại hoa cúc ở vườn trồng 

 2.1. Biện pháp canh tác 

            a. Giống:  
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  Bố trí tỷ lệ cơ cấu các giống hoa cúc phù hợp, hạn chế trồng các giống 

nhiễm nặng bệnh virus như Đóa cũ, AT, kim cương, xanh thái, vàng thái, 

Farm...thay thế bằng các giống nhiễm nhẹ như đóa mới cánh dài, Calimero. 

 b. Luân canh cây trồng 

  - Thực hiện tốt chế độ luân canh, sau mỗi vụ trồng hoa cúc cần luân canh 

bằng cây trồng khác không phải là ký chủ của bệnh virus sọc thân. 

 - Không nên trồng các loại rau, hoa cùng là ký chủ của bệnh trong cùng nhà kính. 

c. Phòng ngừa lây nhiễm bệnh 

- Triệt để vệ sinh đồng ruộng: Thu dọn sạch tàn dư cây hoa cúc nhiễm virus trên 

đồng ruộng, tiêu hủy cách xa khu vực trồng để hạn chế lây lan sang các vụ sau.  

- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm và nhổ bỏ các cây nhiễm 

bệnh để tiêu huỷ. Tuyệt đối không vứt bỏ cây bị nhiễm bệnh trong vườn, xung quanh 

nhà kính hoặc trên xuống mương suối hoặc nguồn nước.  

    - Hạn chế làm xây xát cây khi  trồng và chăm sóc.  

- Một số loài cỏ dại trong vườn và xung quanh nhà kính là ký chủ của virus và 

bọ trĩ gây hại hoa cúc, cần nhổ bỏ, tiêu hủy triệt để hạn chế nơi cư trú của dịch hại 

khi hết vụ thu hoạch. 

    - Nên bố trí riêng các dụng cụ lao động (dao, kéo, gang tay) để vệ sinh thu 

gom tàn dư cây bệnh và cây khỏe tránh lây lan nguồn bệnh. 

     d. Trồng, chăm sóc, bón phân 

  - Trồng hoa cúc trong nhà kính, nhà lưới kín (sử dụng lưới chắn côn trùng từ 

50mesh trở lên) để ngăn côn trùng di chuyển từ ngoài vào. 

     - Làm đất: Thu dọn, tiêu hủy tàn dư cây trồng, cỏ dại nhất là cây nhiễm bệnh 

virus vụ trước. Xới xáo kỹ, cày lật đất, phơi ải 15-20 ngày trước khi trồng. 

   - Mật độ trồng phù hợp mùa vụ và đặc tính từng giống, cúc đơn từ 530.000 - 

550.000 cây/ha; cúc chùm từ 650.000 - 670.000 cây/ha. 

  - Bón phân đầy đủ, cân đối theo khuyến cáo tại quy trình canh tác hoa cúc do Sở 

Nông nghiệp & PTNT Lâm Đồng ban hành. 

+ Phân hữu cơ (ha): 2-3 tấn; phân chuồng hoai mục: 10 -12 m
3
. 

+ Trichoderma (ha) 10kg; Mg2SO4 50kg; vôi 700-1.000 kg tùy theo pH của đất. 

  + Phân vô cơ (lượng nguyên chất/ha): 250 kg N - 160 kg P2O5 - 200 kg K2O 

 - Tỉa nụ: Khi tỉa nụ cho cây hoa cúc nên thực hiện đúng thao tác cây khỏe 

trước, cây bệnh sau không làm lây lan bệnh từ cây bệnh sang cây khỏe qua dụng cụ 

lao động và tay người làm vườn. Trong quá trình tỉa nụ thường xuyên khử trùng tay 

bằng cồn 70 độ (30 phút/lần). Tránh tạo vết thương trong quá trình chăm sóc tạo 

điều kiện cho bệnh xâm nhiễm và lây lan.  

      2.2. Biện pháp vật lý 
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            - Đặt 01 hàng bẫy dính cuộn  màu vàng xung quanh vách nhà kính (kích thước 

bẫy 30 cm x 100m) và giữa các luống gieo ươm cây con, treo bẫy miếng xanh, vàng 

xen kẽ  cách ngọn cây 20cm (kích thước bẫy 30 cm x 20cm), mật độ 40 bẫy/1000m2 để 

dẫn dụ và diệt trưởng thành bọ trĩ. Thường xuyên kiểm tra nếu bẫy không còn độ 

dính, cần thay mới bẫy dính khác. 

     2.3. Biện pháp hoá học 

     - Phòng trừ môi giới truyền bệnh (bọ trĩ): Thường xuyên theo dõi phòng trừ 

bọ trĩ ngay ở giai đoạn mới trồng bằng cách sử dụng luân phiên các loại thuốc đã 

đăng ký trong danh mục phòng trừ bọ trĩ/hoa cúc như Dinotefuran (Oshin 100WP) 

hoặc tham khảo sử dụng các hoạt chất Imidacloprid, Spinoteram, Thiamethoxam, 

Chlorfluazuron + Emamectin benzoate; Thiaclorid + Isoprocard. 

          - Ngoài ra có thể sử dụng các hoạt chất kích kháng Cytosinpeptidemycin, 

Ningnanmycin (phun 7 ngày/lần) để tăng khả năng chống chịu bệnh.  

 

Sở Nông nghiệp & PTNT Lâm Đồng 

 


