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SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG 

 

QUY TRÌNH TẠM THỜI 

       Phòng trừ tổng hợp bệnh virus hại cây cà chua trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 

(Kèm theo Quyết định số  289/QĐ-SNN ngày  01/7/2021 

của Sở Nông nghiệp & PTNT Lâm Đồng) 

 

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

1. Triệu chứng, nguyên nhân gây bệnh 

Bệnh virus thường phát sinh và gây hại nặng trong mùa khô, tuy nhiên khi gặp 

điều kiện thuận lợi, bệnh có thể lây lan gây hại nặng ở bất cứ thời điểm nào trong 

năm. Bệnh virus gây hại trên cà chua làm trái nhỏ, dị dạng, sượng trái thiệt hại lớn 

đến năng suất, làm giảm sản lượng, chất lượng sản phẩm, nếu bị bệnh sớm ở giai 

đọan đầu cây sinh trưởng còi cọc, không ra trái. 

Cây cà chua nhiễm virus có thể biểu hiện triệu chứng hoặc không biểu hiện 

triệu chứng. Nếu cây bị hại do nhiều loài virus, triệu chứng khó có thể phân biệt rõ rệt 

vì nhiều loài virus có triệu chứng tương đồng nhau. Hiện nay, tại Lâm Đồng đã phát 

hiện có 7 loài virus gây hại cà chua. 

- Virus hoại tử TNRV (Tomato necrotic ringspot virus): Cây bị bệnh thường 

còi cọc, lá xoăn, nhăn nheo, có đốm xanh đậm xen với xanh vàng, mặt dưới lá có các 

đốm đen hoại tử. Quả biến dạng, xuất hiện các đốm tròn hình nhẫn, bề mặt trái lồi 

lõm, trên quả cà xanh và quả chín xuất hiện vòng hoại tử đồng tâm. Bệnh hại nặng 

gây chết hoại quả, chết hoại thân. 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1: Triệu chứng gây hại do virus TNRV 

- Virus khảm dưa chuột CMV(Cucumber mosaic virus): Bệnh gây hại chủ 

yếu phần ngọn cây, trên lá xuất hiện các vết khảm loang lổ xanh đậm xen xanh vàng, 

nếu bị nặngphiến lá không phát triển, chỉ còn các gân lá nổi lên rõ rệt, cây nhiễm 

bệnh thấp lùn, hoa biến dạng không có khả năng hình thành quả, nếu nhiễm nhẹ có 

thể ra quả nhưng quả nhỏ, biến dạng, màu nhạt. 
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Hình 2: Vườn cà chua bị xoăn lá virus do CMV 

 

 

 

 

 

  

 

 

- Virus khảm cà chua ToMV (Tomato mosaic virus) và virus khảm thuốc lá 

TMV (Tobaco mosaic virus): Triệu chứng khá tương đồng nhau, cây lùn, lá khảm và 

nhăn nhúm, có các đốm màu xanh nhạt hay xanh vàng rải rác; quả có màu đồng đỏ, đôi 

khi có các đốm nâu; trên cuống lá và thân đôi khi xuât hiện các vệt sọc dài đậm. 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3: Triệu chứng gây hại do ToMV 

- Virus TYLCV (Tomato yellow leaf curl Kanchana bory virus): Cây bị 

nhiễm bệnh thường sinh trưởng kém, trở nên nhỏ, biến dạng thành bụi, khóm. Bệnh 

làm cho lá cây nhỏ, co quắp, xoăn vào trong và hướng lên trên, cây lùn, thấp, mặt lá 

bị khảm đốm vàng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 Hình 4: Triệu chứng gây hại do TYLCV 
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- Virus đốm héo cà chua TSWV (Tomato spotted wilt virus): Lá non quăn 

xuống, cây ngừng phát triển, lá xuất hiện màu đồng hung hoặc các đốm vòng  màu 

nâu đồng. Gân lá dày lên và chuyển sang màu hơi tím. Trái chín không đều, nhợt 

nhạt, thường màu vàng tương phản với màu chín đỏ với các đốm tròn riêng biệt hoặc 

các vằn bất thường. 

Hình 5: Virus TSWVHình 6: Virus ToRSV 

- Virus ToRSV (Tomato ringspot nepovirus): gây hiện tượng uốn cong và hoại 

tử chồi ở cây cà chua, phần gốc lá non hình thành các vòng hoại tử và các vệt nhăn 

màu nâu, cuống lá và phần mô thân xung quanh cũng xuất hiện các vệt nhăn và vòng 

hoại tử. 

2. Cơ chế lan truyền bệnh 

- Virus ToMV, TMV: Lan truyền qua hạt giống, qua cơ giới từ tay, dụng cụ, 

quần áo lao động trong quá trình chăm sóc, tàn dư thực vật, cỏ dại. Việc ghép, cắt tỉa 

chồi có thể làm lây lan virus ToMV, TMV. 

  - Virus CMV: Lan truyền bởi rệp và qua cơ giới bởi tay, dụng cụ lao động 

trong quá trình chăm sóc. 

- Virus TYLCV: Lan truyền qua bọ phấn, hạt giống 

- Virus TNRV, TSWV: Lan truyền qua bọ trĩ, nhân giống vô tính, không lây 

qua hạt giống. 

- Virus ToRSV: Lan truyền qua tuyến trùng Xiphinema americanum sensu 

lato,hạt giống, qua việc cắt tỉa, ghép cây.  

3. Ký chủ: 

 Bệnh virus hại cà chua có phổ ký chủ rộng gây hại nhiều loại cây trồng gồm: 

thuốc lá, cà bát, cà tím, ớt, các loại cà dại, khoai tây, dưa chuột, dưa hấu, cần tây, 

đậu, chuối, xà lách, hoa cúc, cát tường, cây cảnh…  

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Xiphinema_americanum
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III. QUY TRÌNH PHÒNG TRỪ TỔNG HỢP BỆNH VIRUS CÀ CHUA 

1. Quy trình PTTH bệnhvirus hại cà chua ở vườn ươm 

1.1. Thiết kế vườn ươm 

 - Vườn ươm cây giống cà chua cần bố trí càng cách xa vườn sản xuất càng tốt để 

hạn chế sâu bệnh không lâylan từ vườn trồng vào vườn ươm. 

- Cơ sở sản xuất cây giống cà chua ghép cần có tối thiểu 3 khu vực riêng nhưng 

liên hợp nhau trong nhà màng gồmkhu gieo ươm cây con để ghép;khu ghép; khu bảo 

quản chăm sóc cây sau ghép. Các khu vực này phải được bố trí trong nhà kính, nhà 

lướikín ngăn cản được côn trùng như bọ trĩ, bọ phấn từ ngoài vào (sử dụng loại  lưới 

từ 50meshtrở lên), nhà kính có độ cao thích hợp để đảm bảo thông thoáng, bố trí 2 

cửa ra vào so le nhau và hoạt động theo cơ chế tự đóng, đối diện cửa vào thứ nhất có 

quạt thổi gió từ trong ra khi cửa mở.  

- Các nhà kính liền kề nên cách nhau từ 1,5-2m; diện tích mỗi nhà kính khoảng 

1.000m2 để dễ xử lý khi có dịch bệnh; 

- Khu vực ươm giống quy định cấm việc hút thuốc lá để hạn chế lây lan virus TMV. 

1.2. Khử trùng dụng cụ gieo ươm 

 Xe đẩy cây, vỉ xốp, cuốc xẻng xúc giá thể phải vệ sinh làm sạch, khử trùng bằng 

nước Javen 1%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 giặt sạch bằng xà bông. 

  1.3. Vệ sinh vườn ươm 

- Thường xuyên vệ sinh vườn ươm, định kỳ ít nhất 1 tuần/lần và trước mỗi đợt 

gieo ươm làm sạch cỏ dại, thu gom các cây họ cà (cà chua, ớt, cà tím..) không đủ tiêu 

chuẩn xuất vườn hoặc còn tồn không xuất bán được để ủ phân tái sử dụng cho sản 

xuất ngoài đồng hoặc tiêu hủy ngoài khu vực vườn ươm giống họ cà. 

 - Đối với tàn dư cây gốc và ngọn sau khi ghép, hàng ngày phải thu gom, bảo 

quản để ủ phân hoặc tiêu hủy xa khu vực gieo ươm, tuyệt đối không chất đống trong 

vườn ươm dễ làm phát sinh và lây lan nguồn sâu bệnh.  

  1.4. Quản lý bệnh virus trong quá trình gieo ươm cây giống 

- Giống: 

   + Ưu tiên chọn các giống cà chua có khả năng chống chịu được sâu bệnh, 

thích nghi với điều kiện địa phương và có năng suất cao đã được cấp quyết định công 

bố lưu hành hoặc tự công bố lưu hành theo quy định của Luật trồng trọt. 

 + Hạt giống trước khi gieo cần được khử trùng bằng cách nhúng qua dung 

dịch Na3PO4 10% và làm khô. Nếu gieo hạt bằng tay thì cần khử trùng tay bằng 

cồn 70 độ. 

- Giá thể:Sử dụng trấu hun và phân hữu cơ hoai mục hoặc xơ dừa và đất 

mùnkhông mang mầm bệnh để gieo ươm cây giống cà chua. Tuyệt đối không tái sử 

dụng giá thể cũ dễ lây lan nguồn bệnh. 
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- Kỹ thuật ghép và chăm sóc sau ghép:Thực hiện theo“Quy trình kỹ thuật gieo 

ươm giống cà chua ghép trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng” kèm theo quyết định số 231/QĐ-

SNN ngày 07/05/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng. 

Quá trình ghép phải thực hiện trong phòng kín ngăn cách hoàn toàn với 

khu vực sản xuất, công nhân ghép cần được trang bị bảo hộ lao động trước khi 

vào ghép. Thường xuyên khử trùng tay và dao ghép bằng bằng cồn 700 (cứ 1 

vỉ/lần), sau khi ghép 10 vỉ thay dao ghép. 

- Quản lý côn trùng môi giới  (bọ trĩ, bọ phấn, rầy rệp…)lan truyền virus 

trong vườn ươm: 

          + Khu vực gieo ươm cây gốc ghép, ngọn ghép cần đặt bẫy xanh, bẫy vàng (mật 

độ tối thiểu 40 bẫy/1000m2), cách ngọn cây 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. 

+ Trước khi ươm cây giống và trong suốt thời gian gieo ươm phải theo dõi, xử lý nhà 

kính và vườn giống để phòng trừ bọ trĩ, bọ phấn. Đối với bọ trĩ  luân phiên sử dụng 

các hoạt chất đã đăng ký trong danh mục thuốc BVTV sử dụng trên cà chua như 

Abamectin;Spinetoram để phòng trừ. Đối với bọ phấn sử dụng Dinotefuran;Citrus 

oil;Oxymatrine; Cyantraniliprole; Chlorfluazuron + Dinotafuran; Galic juice... 

- Xuất vườn cây giống: 

   + Kiểm tra, lấy mẫu phân tích các loài virus ToMV, TMV, TYLCV, TSWV,  

TNRV, CMV, ToRSV 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 cà chua ghép thời điểm xuất vườn đảm bảothời gian gieo ươm 37-

40 ngày,cây khoẻ mạnh, không dị hình, không bị dập nát, rễ trắng, ngọn phát triển tốt, 

không biểu hiện nhiễm sâu bệnh (đặc biệt virus), vết ghép liền da, cây có chiều cao 

trung bình từ 14-17cm, đường kính gốc 2,5 - 3,5 mm, số lá: 5 - 6 lá,. 

2. Quy trình PTTH bệnh virus hại cà chua ở vườn trồng 

2.1. Biện pháp canh tác 

a. Giống: 

Sử dụng các giống cà chua có khả năng chống chịu sâu bệnh, cây giống khi 

trồng đảm bảo tiêu chuẩncây giống xuất vườn khỏe, không có triệu chứng nhiễm virus, 

mua từ các vườn ươm có công bố tiêu chuẩn cây giống xuất vườn. 

b. Luân canh cây trồng 

- Thực hiện tốt chế độ luân canh và chuyển đổi cây trồng nhất là các khu 

vực nhiễm nặng bệnh virus nên chuyển sang canh tác các cây trồng khác không 

phải là ký chủ của các loài virus cà chua như đậu leo, bắp cải, cải thảo, cải dưa, 

cải cay, su hào, cà rốt, hành… ít nhất 2 - 3 vụ. 
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- Không nên trồng cà chua với các loại rau, hoa cùng là ký chủ của bệnh virus 

trong cùng nhà kính, nhà lưới. 

c. Phòng ngừa lây nhiễm bệnh 

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

đồng ruộng, tiêu hủy cách xa khu vực trồng để hạn chế lây lan sang 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 xuống mương suối, nguồn nước. 

    - Hạn chế làm tổn thương, xây xát cây khi  trồng và chăm sóc. Thường xuyên 

dọn sạch cỏ dại hạn chế nơi cư trú của côn trùng môi giới lan truyền virus. 

- 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 cà chua 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. 

- Vệ sinh vườn, dọn sạch cỏ dại và tàn dư thực vật, cày xới và bón vôi, phơi ải 

đất trước khi trồng từ 1-2 tuần để tiêu diệt sâu bệnh tồn tại trong đất. 

  - Mật độ trồng phù hợp:Mùa khô lên luống cao 15-20cm, trồng hàng đôi,mật 

độ 27.000 - 30.000 cây/ha. Mùa mưalên luống cao 20-25cm, trồng hàng đơn mật độ 

18.000 - 20.000 cây/ha. 

- Bón phân đầy đủ, cân đối theo khuyến cáo tại quy trình canh tác cà chua do 

Sở Nông nghiệp & PTNT Lâm Đồng ban hành. 

+ Phân hữu cơ (ha): 40 tấn; Vôi: 1-1,5 tấn; Borat: 5kg; canxi bo: 50kg; hữu cơ 

vi sinh: 1.000kg; Chế phẩm Trichoderma: 30-35 kg/ha. 

           + Phân vô cơ nguyên chất (ha): 240kg N - 90 kg P2O5 - 275 kg K2O 

- Tưới nước: Khuyến khích áp dụng biện pháp tưới nhỏ giọt, hạn chế tưới phun 

mưa dễ làm lây lan mầm bệnh từ cây này qua cây khác. 

- Tỉa chồi: Tỉa kịp thời khi nhánh mới nhú ra 3-5cm để dinh dưỡng tập trung 

nuôi quả, thường xuyên tỉa bỏ mầm nách vô hiệu. Dùng tay đẩy gãy, không dùng 

móng tay ngắt hoặc dùng kéo cắt vì dễ nhiễm bệnh qua vết thương. 

Khi tỉa chồi cho cà chua 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 chồi thường xuyên khử trùng 

tay bằng cồn 70 độ (ít nhất 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 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, bọ phấn. 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 phấn, bọ trĩ): Thường xuyên theo dõi 

phòng trừ bọ trĩ, bọ phấn trong nhà kính, trên đất  trước khi trồng và ngay ở giai đoạn 

mới trồng đến suốt vụ bằng cách sử dụng luân phiên các loại thuốc đã đăng ký trong 

danh mục thuốc được phép sử dụng trên cây cà chuanhư: 

+ Đối với bọ trĩ:Sử dụng hoạt chất Abamectin (Silsau 1.8EC) và Spinetoram 

(Radiant 60SC) để phòng trừ. 

+ Đối với bọ phấn:luân phiên sử dụng Dinotefuran (Oshin 20WP); Citrus oil 

(MAP Green 10AS); Oxymatrine (Vimatrine 0.6 SL); Cyantraniliprole (DupontTM 

Benevia® 100OD); Chlorfluazuron + Dinotafuran (TT Checker 270SC); Galic juice 

(Bralic-Tỏi Tỏi 1.25SL; Biorepel 10SL)... 

- Ngoài ra có thể sử dụng các loại thuốc tăng sức đề kháng bệnh virus: 

Cytosinpeptidemycin(Sat 4SL), Ningnanmycin(Somec 2SL) theo liều lượng khuyến 

cáo của nhà sản xuất. 

       

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG 

 


