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QUY TRÌNH TẠM THỜI   

KỸ THUẬT   NH T   XÀ LÁCH ỨNG DỤNG NÔNG NGHIỆP  ÔNG 

NGHỆ   O TRÊN ĐỊ  BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG 
(Kèm theo quyết định số 625/QĐ-SNN, ngày 20/11/2018 của Sở Nông nghiệp & 

PTNT, V/v Ban hành tạm thời quy trình kỹ thuật canh tác xà lách ứng dụng nông 

nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng) 

 

I. Đặc điểm, yêu cầu về ngoại cảnh 

1. Đặc điểm thực vật học  

Xà lách có nhiều giống khác nhau, loại cuốn và không cuốn, thuộc loại 

thân thảo, trồng ngắn ngày, dùng để ăn lá, có dịch trắng như sữa trong cây. 

2. Yêu cầu về điều kiện ngoại cảnh 

 Nhiệt độ thích hợp cho cây từ 15-25
0
C. Ánh sáng trung bình từ 10-12 

giờ/ngày rất thuận lợi để cây phát triển. Độ ẩm đất khoảng 70-80%. Xà lách 

không kén đất, thích hợp đất cát pha thịt nhẹ. Đất thoát nước tốt, pH: 5.8-6.6. 

II. Kỹ thuật trồng và chăm sóc 

1. Giống 

 ại   m Đồng đang trồng nhiều loại  à lách khác nhau, ngoài  à lách 

giống địa phư ng c n nhiều giống nhập nội khác được thị trường ưa chuộng như 

lô lô  anh, lô lô đ , romain,  à lách  oăn lá lớn.  

Nhóm giống xà lách 

Nhóm cuộn: Iceberg, xà lách mỡ...  

Nhóm ăn lá: Lolo 

Nhóm Romaine:  

Cây con giống mua tại các c  sở ư m c y giống đã công bố tiêu chuẩn 

chất lượng theo quy định. 

Tiêu chuẩn lựa chọn giống xuất vườn: Cây xà lách. 

 + Độ tuổi:  20-25 

 + Chiều cao cây (cm) 8-10 

 + Đường kính cổ rễ (mm) 1,5-2 

 + Số lá thật: 4-6 

 + Tình trạng cây: Cây khoẻ mạnh, không bị dập, không dị hình, ngọn 

phát triển tốt, không có biểu hiện nhiễm sâu bệnh 

2. Chuẩn bị vật liệu trồng 

- Nhà kính hoặc nhà lưới cung cấp đầy đủ ánh sáng cho c y trồng và làm 

nhà kín để hạn chế côn trùng, nấm bệnh   m nhập g y hại c y trồng, nền nhà và 

 ung quanh luôn được vệ sinh sạch sẽ để tránh s u, bệnh hại trú ngụ. 
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Hình 1. Một số giống xà lách đang được canh tác 

- Bạt nylon phủ luống và hệ thống tưới tự động được đầu tư trong nhà kính, 

giúp c y trồng sinh trưởng, phát triển tốt, hạn chế s u bệnh hại, sản phẩm làm ra 

đạt tiêu chuẩn rau an toàn, VietGAP,… 

3. Chuẩn bị đất 

- Vệ sinh vườn trồng sạch các tàn dư thực vật của vụ trước, vườn trồng  a 

các khu công nghiệp, bệnh viện, nhà máy,… (tránh nguồn nước ô nhiễm và nước 

thải của nhà máy, bệnh viện).  

- Đất t i  ốp, nhẹ, nhiều mùn, tầng canh tác dày, thoát nước tốt.  ải vôi, tưới 

nước trước khi cày  ới để diệt một số nấm hại trên mặt đất tồn tại từ các vụ trước. 

- Cày  ới đất s u 20-25cm, ph i ải trong 1-2 tuần, dùng thuốc    l  đất 

trước khi trồng c y ít nhất 15 ngày để hạn chế s u, bệnh hại. Sau đó bón ph n lót 

cày lần cuối. 

-  ên luống rộng 100cm, rãnh 20cm, luống cao 10-15cm. Phủ bạt nylon rồi 

đục lỗ trồng,  ong tưới cho đất ẩm đều  

 4. Kỹ thuật trồng, mật độ, khoảng cách trồng 

- Khoảng cách trồng hàng   hàng 25cm, c y   c y 20cm; Mật độ từ 200.000 

- 220.000 c y/ha.  rồng vào lúc chiều mát, khi trồng cần lấp kín phần bầu đất 

không vùi quá s u để đảm bảo tỷ lệ c y sống cao, trồng  ong cần tưới đủ ẩm để c y 

nhanh phục hồi.  ừ 5-7 ngày sau trồng tiến hành kiểm tra trồng dặm các c y yếu, 

c y bị chết. 

-  ưới nước: S  dụng nguồn nước không bị ô nhiễm, nước giếng khoan, 

nước suối đầu nguồn, không s  dụng nước thải, nước ao tù,   đọng l u ngày. 

 

Hình 2. Xà lách trồng trong nhà kính công nghệ cao 
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C y mới trồng, tưới ngày 2 lần vào buổi sáng và chiều tạo ẩm độ đất 70-

75%. Sau trồng 15 ngày tưới mỗi ngày lần, sau khi bón ph n tưới vừa đủ đảm bảo 

phân tan.  

6. Thiết kế giàn thủy canh 
Chiều rộng: 1,8 m 

Chiều dài tối thiểu: 6m 

Chiều cao: 1,2 m 

Khoảng cách giữa các bàn:      

0,75m 

Độ dốc: 2% 

Đặt 10- 11 ống trên bàn 1,8m. 

7. Phân bón và cách bón phân. 

- Ph n bón:  ượng ph n bón 

cho c y  à lách 1 ha/ vụ như sau: 

+ Ph n chuồng hoai: 20-25m3; 

ph n hữu c  vi sinh: 1.000kg; Vôi 

bột: 800-1.500kg, tùy độ pH của đất 

canh tác; MgSO4: 10kg. 

+ Ph n hóa học (lượng nguyên chất): 92kg N - 48kg P2O5 - 60kg K2O.  

Lưu ý: Đổi ph n hóa học nguyên chất qua ph n đ n hoặc NPK tư ng đư ng:  

Cách 1: Ure: 200kg; super lân: 300kg; KCl: 100kg. 

Cách 2: NPK 15-5-20: 300kg; Ure: 102kg; Lân super: 206kg. 

* Bón theo cách 1: 

Hạng mục Tổng số Bón lót Bón thúc 13 - 15 NST 

Ph n chuồng hoai  20-25 m3 20-25 m3  

Vôi 800 - 1.500 kg 800 - 1.500 kg  

Ph n hữu c  vi sinh  1.000 kg 1.000 kg  

Ure 200 kg 80 kg 120 kg 

Super lân 300 kg 300 kg  

KCl 100 kg 100 kg  

MgSO4 10 kg 7 kg 3 kg 

 

* Bón theo cách 2: 

Hạng mục Tổng số Bón lót Bón thúc 13 - 15 NST 

Ph n chuồng hoai  20-25 m3 20-25 m3  

Vôi 800 - 1.500 kg 800 - 1.500 kg  

Ph n hữu c  vi sinh  1.000 kg 1.000 kg  

NPK 15-5-20 300 kg 100 kg 200 kg 

Ure 102 kg 40 kg 62 kg 

Super lân 206 kg 206 kg  

MgSO4 10 kg 7 kg 3 kg 

*  hi ch : Ph n bón lá s  dụng theo khuyến cáo in trên bao bì. 

Công th c dinh dưỡng cho thủy canh  à lách: pH 5,3; EC cây nh : 1,3-1,4, 

cây lớn 1,5 -1,6. 
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STT Yếu tố Đơn vị tính Giá trị Đơn vị tính Giá trị 

1 N-NH4 mmol/l 1,25 ppm 18 

2 K mmol/l 9,5 ppm 371 

3 Ca mmol/l 4,5 ppm 180 

4 Mg mmol/l 1 ppm 24 

5 N-NO3 mmol/l 16 ppm 224 

6 S mmol/l 2 ppm 64 

7 P mmol/l 1,5 ppm 46 

8 Fe μmol/l 40 ppb 2234 

9 Mn μmol/l 7 ppb 385 

10 Zn μmol/l 7 ppb 458 

11 B μmol/l 40 ppb 432 

12 Cu μmol/l 1 ppb 64 

13 Mo μmol/l 1 ppb 96 

 ượng ph n thư ng phẩm cho thủy canh   à lách:  Khi tưới pha loãng 100 lần. 

TANK A (100 lít) TANK B (100 l1it) 

Calcium nitrate solid 9,7 kg Potassium nitrate 4,8 kg 

Potassium nitrate 1,3 kg Potassium sulfate 1,7 kg 

Iron DTPA 6% or EDDHA 6% or 

HBED 6% 

  

372,3 g Monoppotassium phosphate 1,9 kg 

Manganese EDTA 12,8% 30,0 g 

Magnesium sulfate 16% 

Mgo 2,5 kg 

Zinc EDTA 14,8% 30,9 g Monoamonium phosphate 0,1 kg 

Copper EDTA 14,8% 4,3 g Borax 11,3 % 38,3 g 

      Sodium molybdate 39,6% 2,4 g 

III. Một số s u  ệnh hại ch nh và  iện pháp phòng trừ 

1. Ruồi hại lá (L. huidobrensis) 

 Đặc điểm hình thái 

 -  rưởng thành: Ruồi L. huidobrensis dài khoảng 2,1 mm, ruồi cái có kích 

thước lớn h n so với ruồi đực. Tuổi thọ của ruồi cái khoảng 18 ngày và ruồi đực 

khoảng 6 ngày. Ruồi cái thường để lại các vết châm nh  li ti ở trên bề mặt lá bằng gai 

đẻ tr ng khi chúng ăn thêm dịch của mô lá, ruồi đực cũng sống bằng cách châm hút 

dịch của mô lá.  

 - Tr ng: Tr ng của ruồi đục lá L. huidobrensis thường được đẻ bên cạnh 

vết châm do ruồi trưởng thành ăn thêm. Mỗi ruồi cái đẻ trung bình 8 - 14 tr ng 

mỗi ngày. Tr ng được đẻ từng quả nhưng thường ở gần nhau và chỉ đẻ trên bề mặt 

những lá ở tầng thấp. Tr ng có màu trắng mờ, có kích thước 0,3 x 0,1 mm, giai 

đoạn tr ng kéo dài từ 1,5 đến 4 ngày phụ thuộc vào nhiệt độ và cây ký chủ. 

          - Sâu non (dòi): Sâu non mới nở lấy th c ăn bằng cách đục vào các tế bào mô 
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xốp của lá để lại các đường hầm ngoằn nghèo trên bề mặt lá. Sâu non có 3 tuổi, sinh 

sống trong đường đục. Độ dài và độ rộng của đường đục tỷ lệ thuận với tuổi của sâu 

non. Giai đoạn sâu non có thể rất ngắn chỉ 3,6 ngày hoặc dài là 10 ngày, sâu non tuổi 

3 có kích thước 3,2 x 1,0 mm. 

 - Nhộng: S u non đẫy s c đục một lỗ thủng trên bề mặt lá để chui ra ngoài 

và hóa nhộng ở dưới đất.  rước khi hóa nhộng, sâu non ruồi đục lá L. 

huidobrensis có giai đoạn tiền nhộng ngắn khoảng 4 - 5 giờ (giai đoạn này còn gọi 

là sâu non tuổi 4). Nhộng có kích thước dài 1,60 - 3,25 mm, rộng 0,7 - 1,1 mm. 

Giai đoạn nhộng kéo dài từ 7,9 - 12,6 ngày. Màu sắc của nhộng thường thay đổi từ 

màu nâu nhạt đến gần như màu đen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3: Ruồi đục lá hại xà lách romaine 

Tập quán sinh sống và gây hại: 

  - Con cái dùng gai đẻ tr ng vào dưới biểu bì của lá và chích hút nhựa cây 

tạo thành những vết sần sùi trên lá. 

  - Sâu non tạo những đường đục ngoằn ngoèo, màu trắng xuất hiện do dòi 

tạo nên, tạo điều kiện cho vi khuẩn và nấm xâm nhập. 

  - Nếu bị hại nặng sẽ làm giảm khả năng quang hợp, làm giảm năng suất 

cây trồng. 

  - Ruồi gây hại nặng trên xà lách romaine, xà lách mỡ.....  

Thiên địch của ruồi đục lá xà lách: 

- Ong ký sinh sâu non Opius sp., Danusa sasakawai, Sphaeripalpus sp. 

2. Sâu khoang (Spodoptera sp.) 

  Đặc điểm hình thái: 

- Bướm có chiều dài thân khoảng 20-

25mm, sải cánh rộng từ 35-45mm. Cách trước 

màu nâu vàng, giữa cánh có vân trắng, cánh sau 

màu trắng óng ánh. Bướm có đời sống trung 

bình từ 1-2 tuần tuỳ điều kiện th c ăn.  rung 
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bình một bướm cái có thể đẻ 300 tr ng, nhưng nếu điều kiện thích hợp bướm có thể đẻ 

từ 900-2000 tr ng. Thời gian đẻ tr ng trung 

bình của bướm kéo dài từ 5-7 ngày đôi khi đến 

10 - 12 ngày. 

- Tr ng có hình bán cầu, đường kính từ 

0,4 - 0,5mm. Bề mặt tr ng có những đường 

khía dọc từ đỉnh tr ng xuống đến đáy và bị cắt 

ngang bởi những đường khía ngang tạo thành 

những ô nh . Tr ng mới nở có màu trắng vàng, 

sau chuyển thành màu vàng tro, lúc sắp nở có 

màu tro đậm. Ổ tr ng có phủ lớp lông từ bụng 

bướm mẹ. Thời gian ủ tr ng từ 4-7 ngày.    

Hình 4. Sâu khoang gây hại xà lách  

- Thời gian phát triển của ấu trùng kéo dài từ 20-25 ngày, sâu có 5-6 tuổi tuỳ 

thuộc điều kiện môi trường. Sâu tuổi nh  có màu xanh lục, càng lớn sâu chuyển dần 

thành màu n u đậm.  rên c  thể có một sọc vàng sáng chạy ở hai bên hông từ đốt th  

nhất đến đốt th  tám của bụng, mỗi đốt có một chấm đen rõ nhưng hai chấm đen ở đốt 

th  nhất to nhất. Sâu càng lớn, hai chấm đen ở đốt th  nhất càng to dần và gần như 

giao nhau tạo thành khoang đen trên lưng. 

- Thời gian phát triển nhộng kéo dài 7-10 ngày, kích thước dài từ 18-20mm. 

Nhộng s u ăn tạp có màu  anh đọt chuối, rất mềm ngay khi mới được hình thành, sau 

đó chuyển dần sang màu vàng xanh, cuối cùng có màu nâu, thân c ng dần và có màu 

n u đ . Khi sắp vũ hoá, nhộng có màu n u đen, các đốt cuối của nhộng có thể c  động 

được. 

- V ng đời của s u ăn tạp tư ng đối ngẳn trung bình 30,2 ngày, trong đó giai 

đoạn ấu trùng chiếm trung bình 21,7 ngày, đ y là giai đoạn gây hại quan trọng của sâu 

ăn tạp. 

Tập quán sinh sống và gây hại: 

 - Bướm thường vũ hoá vào buổi chiều và bay ra hoạt động vào lúc vừa tối, 

ban ngày bướm đậu ở mặt sau lá hoặc trong các bụi c . Bướm hoạt động từ tối đến 

n a đêm, có thể bay  a đến vài chục mét và cao đến 6-7 mét. Sau khi vũ hoá vài 

giờ, bướm có thể bắt cặp và một ngày sau đó có thể đẻ tr ng. 

- S u ăn tạp ăn phá nhiều loại c y nên có mặt quanh năm trên đồng ruộng. 

S u cắn phá mạnh vào lúc sáng sớm nhưng khi có ánh nắng s u chui  uống dưới 

tán lá để ẩn nắp. Chiều mát s u bắt đầu hoạt động trở lại và phá hại suốt đêm. 

- S u vừa nở ăn gặm v  tr ng và sống tập trung, nếu bị động s u b  ph n tán 

hoặc nhả t  buông mình  uống đất. S u tuổi 1-2 chỉ ăn gặm phần diệp lục của lá và 

chừa lại lớp biểu bì trắng, từ tuổi 3 trở đi s u ăn phá mạnh cắn thủng lá và g n lá. Ở 

tuổi lớn khi thiếu th c ăn, s u c n tập quán ăn thịt lẫn nhau và không những ăn phá 

lá c y mà c n ăn trụi cả th n, cành, trái non. Khi làm nhộng, s u chui  uống đất 

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

 Thiên địch của sâu khoang:  

S u khoang thường bị 4 nhóm ký sinh sau: côn trùng ký sinh (Ong thuộc họ 

Braconidae và ruồi thuộc họ Tachinidae ), nấm ký sinh (Beauveria sp. 
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và Nomurea sp.), siêu vi khuẩn gây bệnh VPV, vi khuẩn và Microsporidia. 

Chế phẩm virus NPV là tác nhân phòng trừ sinh học quan trọng đối với sâu 

khoang Spodoptera litura và Spodoptera exigua. Ngoài ra các chế phẩm BT 

(Bacillius thuringensis) cũng ph ng trừ hiệu quả các loại sâu khoang. 

  3. Sên, nhớt 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

Hình 5: Sên nhớt gây hại xà lách 

Tập quán sinh sống và gây hại 

- Gây hại cả giai đoạn cây con và cây lớn làm ảnh hưởng đến năng suất và 

mẫu mã sản phẩm. 

 - Biểu hiện gây hại của sên trần được ghi nhận bằng những lỗ thủng và vệt 

nhớt dài trên lá, hoa, quả, thân cây, giảm diện tích quang hợp, c y sinh trưởng 

chậm, làm đ t chồi, cuống hoa, giảm giá trị thư ng mại và tạo vết thư ng cho nấm, 

vi khuẩn xâm nhập, làm cho cây trồng giảm sự chống chịu với điều kiện ngoại cảnh 

thậm chí là chết. 

- Sên trần hoạt động và phá hại vào ban đêm. Chúng thích sinh sống ở n i 

mát, tối và ẩn nấp vào ban ngày ở những n i ẩm ướt. Chỉ có khoảng 5% quần thể 

sên trần sống trên mặt đất, còn lại 95% ở dưới đất đẻ tr ng hoặc ăn hại rễ, chồi non, 

cây con. 

4. Bệnh chết rạp cây con (Pythium sp., Phytophthora sp., Rhizoctonia solani) 

Triệu chứng 



 

8 

 - Bệnh chỉ xuất hiện tại vườn ư m. Phần th n dưới thối khô có màu nâu sẫm 

đến đen. Những cây bị nhiễm bệnh sẽ còi cọc và chết.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 6: Bệnh chết cây con xà lách 

Nguyên nh n, điều kiện phát sinh, phát triển bệnh 

 - Đ y là loại bệnh khá phổ biến của nhiều loại rau. Bệnh chết cây con do các 

loại nấm trong đất g y ra, thường là Pythium sp., Phytophthora sp., Rhizoctonia solani.  

- Nấm gây bệnh tồn tại trong đất, thích hợp với ẩm độ và nhiệt độ cao.  

5. Bệnh thối nhũn vi khuẩn (Erwinia carotovora) 

Triệu chứng: 

 - Vết bệnh đầu tiên là giọt dầu nh  sau biến thành màu nâu nhạt lan rộng 

nhanh chóng, mô bệnh thối nhũn có mùi hôi.  á bên ngoài bị héo vào ban ngày, ban 

đêm phục hồi nếu bệnh nhẹ. Nếu bệnh nặng lá héo hoàn toàn không phục hồi  

 - Ở chỗ thối có dịch nhày màu trắng xám, lá bệnh khô hoàn toàn, bệnh không 

gây hại hoàn toàn trên lá mà gây hại từng chỗ. 
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Hình 7: Bệnh thối nhũn hại xà lách iceberg 

Nguyên nh n, điều kiện phát sinh, phát triển 

     - Bệnh do vi khuẩn Erwinia carotovora gây ra. 

     - Vi khuẩn lây lan nhờ gió, nước, côn trùng và hoạt động của con người, xâm 

nhập vào cây trồng qua vết thư ng ở rễ, th n, lá và qua côn trùng như là rệp, bọ nhảy...  

     -Vi khuẩn g y bệnh tồn dư ở tàn dư c y bệnh, rễ c y bệnh thối mục trong đất.  

     - Bệnh thối nhũn phát sinh phát triển mạnh ở đất trồng c y đã nhiễm bệnh vụ 

trước, ruộng không thoát nước, rễ phát triển kém cũng làm cho bệnh nặng h n. 

     - Vi khuẩn phát triển trong phạm vi nhiệt độ thích hợp từ 27 – 320C, thời tiết 

ẩm độ cao, nhiệt độ cao rất thích hợp cho sự   m của vi khuẩn. Ở nhiệt độ >50oC, 

trong điều kiện khô hạn, ánh sáng chiếu trực tiếp vi khuẩn bị chết. 

    - Vi khuẩn có tính kí sinh yếu,   m nhập qua vết thư ng, tồn tại trong tàn dư c y 

bệnh trong đất, dụng cụ chăm sóc khi làm đồng, trên c  thể côn trùng, đặc điểm là truyền 

qua hạt được. 

6. Bệnh thối hạch (Sclerotinia 

sclerotirum):  

Triệu chứng: 

 - Bệnh gây hại từ khi cây còn 

nh  cho tới khi thu hoạch. Ơ c y con, 

bệnh xuất hiện ở gốc cây sát mặt đất 

làm cho chỗ bị bệnh thối nhũn, c y 

gãy gục rồi chết. Khi trời ẩm ướt trên 

gốc chỗ bị bệnh xuất hiện một lớp 

nấm màu trắng xốp. 
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 - Khi cây lớn, vết bệnh thường 

xuất hiện trên các lá già sát gốc hoặc 

phần gốc thân, chỗ bị bệnh thối nhũn 

nhưng không có mùi thối. Nếu trời khô 

nắng thì chỗ bị bệnh thường khô và teo 

đi, các lá biến vàng. 

 - Trên phiến lá và cuống lá bệnh 

có màu trắng bủng nước, bắt đầu từ rìa 

lá lan vào phía trong. Khi trời ẩm ướt, lá bị bệnh sẽ thối rách nát                                                          

                                                          Hình 8: Bệnh thối hạch hại xà lách  

- Ở cây lớn khi đã cuốn, bệnh lây lan từ lá ngoài vào trong làm toàn bộ cây bị 

thối và chết đ ng trên ruộng. Chỗ vết bệnh đã thối có lớp mốc trắng và nhiều hạch 

nấm nh  màu nâu hoặc đen bám chặt vào lá. 

Nguyên nh n, điều kiện phát sinh, phát triển bệnh 

  - Do nấm Sclerotinia sclerotirum gây ra  

 - Nấm phát triển thích hợp ở nhiệt độ 19-240C, tồn tại chủ yếu ở dạng hạch 

trên tàn dư c y bệnh và trong đất khá lâu. 

6. Virus đốm héo (TSWV) 

Triệu chứng gây hại 

- Cây bị hại có triệu ch ng thấp lùn, phát triển không đều, thường méo và 

lệch về một phía, phiến lá nhăn nheo, các lá phía trong  uất hiện các vết đốm vàng 

loang lổ (dạng khảm), phiến lá nhăn nheo,  oăn lại. Một số cây trên lá búp có các 

đốm màu xám, xung quanh có quầng n u đậm, nhiều đốm liên kết với nhau làm lá 

khô và cháy đen rìa mép lá; kiểm tra bộ rễ phát triển bình thường. Bệnh nặng gây 

hoại t  lá, c y ngưng phát triển. 

- Bệnh gây hại các giai đoạn sinh trưởng của cây xà lách từ 20 ngày sau 

trồng trở đi, c y bị bệnh xuất hiện thành từng đám rải rác trên vườn, một số diện 

tích bị hại sớm ngay ở giai đoạn 20 ngày sau trồng, cây không phát triển, lụi dần, 

nông dân buộc phải nhổ b .  

                                

   

 

 

 

 

 

 

Hình 9: Bệnh virus hại xà lách Scarole 
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 Tác nhân gây bệnh, con đường lan truyền.  

- Bệnh đốm héo do loài virus Tomato spotted wilt virus (TSWV) gây ra 

    - Virus  SWV hại  à lách chủ yếu lan truyền qua côn trùng môi giới là bọ trĩ 

, không l y lan qua hạt giống. 

Cây ký chủ:  

-  TSWV có phổ ký chủ rộng gồm rất nhiều loài cây cà chua, ớt, khoai tây, 

xà lách, cần t y, bó  ôi, đậu hà lan, súp l , hoa cúc, húng quế và nhiều loại c  dại 

như c  linh lăng, c  ba lá, …  

 

 

 
   Hình 10: Vi rus TSWV hại trên xà lách Romaine 

 

 

 
      Hình 11: Vi rus TSWV hại trên xà lách lolo 

 

 

Hình 12. Vi rus trên xà lách mỡ 
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Nguyên nhân lây lan 

 - Virus  SWV g y hại trên  à lách tại Đà  ạt có phổ k  chủ rộng đã  uất 

hiện trên một số c y trồng khác như hoa cúc, cà chua, húng quế, có thể l y lan vào 

  m Đồng qua con đường nhập khẩu giống, nông sản. 

 - Một số vườn ư m giống  à lách đã phát hiện c y giống nhiễm virus  SWV  

- Các khu vực canh tác  à lách đều có canh tác c y hoa cúc đã nhiễm bệnh, 

vì vậy nguồn bệnh từ các vườn nhiễm nặng không được nông dân thu gom, tiêu hủy 

triệt để là nguyên nhân lây lan từ cây trồng này qua cây trồng khác. 

- Côn trùng môi giới lan truyền bệnh virus như bọ trĩ, rệp phát triển mạnh 

trong điều kiện nắng nóng. 

Quản lý dịch hại tổng hợp tại vườn ươm 

- Khu vực ư m giống phải cách ly với vườn sản  uất, cao ráo, thông thoáng. 

Không nên tự ư m và sản  uất c y giống trong điều kiện không đảm bảo các quy 

định về cách ly. 

- Điều kiện gieo ư m: Vườn gieo ư m c y giống xà lách phải thiết kế hệ 

thống nhà kính có độ cao 4 – 5m, xung quanh quây bằng lưới kín để ngăn côn trùng 

đặc biệt là bọ trĩ lan truyền virus, trong vườn trang bị giàn tre để đặt khay giống 

cách mặt đất 50 – 60cm. 

  - Vệ sinh vườn ư m: Định kỳ 2 tuần/lần. Làm sạch c  dại xung quanh khu 

vực gieo ư m và trong vườn ư m để hạn chế sâu bệnh cư trú. 

            - Giá thể gieo ư m (than bùn, s  dừa, phân hữu c ): phải không mang mầm 

bệnh virus được trộn và ủ hoai mục theo tỷ lệ đất đen – s  dừa – phân chuồng 

(2:1:1), thời gian ủ từ 2 – 3 tháng. Ngoài ra có thể bổ sung thêm vôi, lân, NPK theo 

tỷ lệ 15 -20kg/m3 giá thể. Giá thể khi s  dụng phải đảm bảo t i  ốp, không nhiễm 

sâu bệnh. 

 - Dụng cụ gieo ư m:  rước mỗi l a giống gieo ư m phải tiến hành kh  trùng 

dụng cụ (khay, máy dập khuôn, xẻng, cuốc…) bằng formol 2 -3%.  

- Hạt giống: S  dụng hạt giống phải có nguồn gốc, xuất x  rõ ràng, trước khi 

gieo x  lý bằng nóng 3 sôi 2 lạnh trong 30 phút để diệt nấm, vi khuẩn bám dính 

trên hạt giống. 

 - Phòng trừ sâu bệnh:  rong quá trình gieo ư m thường xuyên kiểm tra cây 

giống, nếu xuất hiện sâu bệnh phải phòng trừ đặc biệt các đối tượng sau: 

+ Bệnh lở cổ rễ: Tham khảo s  dụng hoạt chất Validamycin;  

+ Bọ trĩ lan truyền bệnh virus TSWV gây đốm héo xà lách: Sử dụng bẫy 

xanh, bẫy vàng treo trên các luống gieo ươm xà lách với khoảng cách 3m/cái ở vị 

trí giữa luống cách ngọn cây 15 - 20cm. Ngoài ra có thể tham khảo sử dụng các 

hoạt chất Spinoteram để phòng trừ. 

- Kiểm tra c y con trước khi xuất vườn. Nếu bị nhiễm sâu bệnh đặc biệt 

bệnh virus TSWV phải tiêu hủy toàn bộ lô giống. Chỉ xuất bán cây giống đủ tiêu 

chuẩn và sạch bệnh. 
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Quy trình PTTH sâu bệnh hại xà lách tại vườn trồng 

Biện pháp canh tác 

- S  dụng giống mua tại các c  sở ư m c y giống đã công bố tiêu chuẩn chất 

lượng theo quy định. 

- Luân canh cây trồng: Không trồng liên tục cây xà lách nhiều vụ, nên luân 

canh với các cây trồng khác họ như cà rốt, hành, rau thập tự… để hạn chế các loại 

sâu bệnh. 

- Trồng xen xà lách với các loại hành t i để hạn chế sâu bệnh. 

 Biện pháp thủ công, cơ giới 

   -  hường xuyên ngắt b  nhộng ruồi đục lá trên lá già và lá bánh tẻ, nhổ b  

và thu gom tàn dư c y trồng nhiễm bệnh vi khuẩn, virus đốm héo (kể cả gốc rễ cây) 

để tiêu hủy, không để tàn dư thối rữa trên ruộng thu hút d i đục rễ đẻ tr ng; thân lá 

cây có thể ủ ph n để tái s  dụng hạn chế sâu bệnh lây lan. Làm sạch c  dại xung 

quanh bờ ruộng và trên luống rau để hạn chế sâu xám trú ngụ, đẻ tr ng, ruộng 

nhiều c  s u  ám thường gây hại nặng h n ruộng sạch c .  

   Biện pháp vật lý 

- Sâu khoang: S  dụng bả chua ngọt gồm 4 phần giấm + 1 phần mật + 1 phần 

rượu + 1 phần nước + 1 gói Regent 800WG (1gr) khuấy kỹ. Sau đó đem bả mồi vào 

chậu rồi đặt ở ngoài ruộng vào buổi tối n i thoáng gió có độ cao 1m so với mặt đất. 

S  dụng: 0,1-0,15 lít/hộp; 3-5 bẫy/sào hoặc có thể s  dụng bùi nhùi bằng r m 

nhúng bả sau đó cắm trên ruộng 

- Bọ trĩ: S  dụng bẫy  anh, bẫy vàng (kích thước bẫy 20cm 30cm, đặt khoảng 

cách 5m 5m/bẫy, cách ngọn c y10cm) để thu h t con trưởng thành của bọ trĩ. 

  -  S u  ám: Đặt các bìa các tông c ng trên ruộng để s u  ám tìm n i trú ẩn tập 

trung, từ đó tổ ch c thu bắt, tiêu diệt. 

 - Bẫy sên nhớt: S  dụng can nhựa có h a các chất như bả bia hoặc sữa chua 

để bẫy sên nhớt ngoài đồng ruộng.  

Biện pháp sinh học: 

- Bảo vệ và phát triển quần thể thiên địch tự nhiên sẵn có trên vườn như ong 

k  sinh s u non ruồi đục lá Opius sp., Danusa sasakawai, Sphaeripalpus sp.; bọ đuôi 

kìm; bọ rùa, ruồi ăn thịt, nhện ăn thịt; ... 

- Tạo môi trường thuận lợi cho thiên địch phát triển, dẫn dụ hoặc  ua đuổi côn 

trùng gây hại như: trồng các loài hoa cúc, hướng dư ng, soi nhái, sen cạn, ba lá, linh 

lăng, húng, bạc hà, hành, t i, xả, gừng,...trồng xen vào các luống rau hoặc đầu luống rau. 

 

 

 

 

                       Hình 13. Bọ đuôi kìm (Euborellia stali) 
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                      Hình 14. Nhện sói                               Hình 15 Nhện linh miêu 

                 (Lycosa pseudoannulata)                                (Oxyopes javanus) 

- Ưu tiên s  dụng các chế phẩm sinh học để phòng trừ sâu bệnh, hạn chế ảnh 

hưởng đến thiên địch: 

  + S  dụng Trichoderma (Promot Plus WP, Biobus 1.00WP, 9-

10kg/1.000m2) trộn với phân chuồng rải vào đất để phòng trừ bệnh chết cây con. 

+ Sâu khoang: S  dụng Bacillus thuringiensis (Map - Biti WP 50000 

IU/mg, Dipel 6.4WG,  Biocin 16 WP); Matrine (Sokupi 0.5SL); Oxymatrine 

(Vimatrine 0.6 SL).  

         + Ruồi đục lá: S  dụng Matrine (Sokupi 0,5SL, Wotac 10EC), 

Azadirachtin (Vineem 1500EC).   

Biện pháp hóa học: 

Chỉ s  dụng thuốc hóa học khi thật cần thiết, ưu tiên s  dụng các loại thuốc có 

phổ tác động hẹp, ít độc với thiên địch.  hường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát 

hiện sớm bệnh, điều tra phát dục sâu hại, dự tính thời gian trưởng thành, sâu non 

rộ; dự báo m c độ bệnh hại để hướng dẫn phòng trừ đúng thời điểm; tuân thủ 

nguyên tắc 4 đúng khi s  dụng thuốc BVTV, không s  dụng các loại thuốc có độ độc 

cao nhóm II, III. Cụ thể: 

- Ruồi đục lá: Danh mục thuốc BV V được phép s  dụng chưa có thuốc 

đăng k  ph ng trừ ruồi đục lá hại xà lách. Tham khảo s  dụng các hoạt chất 

Abamectin (Abatin 1.8EC, Binhtox 1.8EC); Spinetoram (Radiant 60SC); 

Chlorantraniliprole (DuPontTM Prevathon® 5SC); Azadirachtin (Neem Nim Xoan 

Xanh green 0.15EC, 0.3EC); Garlic juice (Biorepel 10S ); … 

 - Sâu khoang: Tham khảo s  dụng các hoạt chất Abamectin (Plutel 0.9EC, 

Reasgant 1.8EC, Shertin 3.6EC);  Bacillus thuringiensis (Map-Biti WP 50000 

IU/mg); Emamectin benzoate (Angun 5WG);  Emamectin benzoate (Map Winner 

5WG); Artemisinin (Visit 5EC). 

   - Sâu xám: Tham khảo s  dụng các hoạt chất Abamectin (Dibamec 1.8EC); 

Chlorantraniliprole + Thiamethoxam (Virtako 300SC) đã đăng k  ph ng trừ sâu 

xám/cải bắp. 

- Sên nhớt: Có thể tham khảo s  dụng thuốc Metaldehyde (MAP Passion 
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10GR, Bolis 6B 1.6kg/ha) hoặc Saponin (Ốc tiêu 15G) trộn với cám rang rải trên 

luống  à lách để phòng trừ. 

- Bệnh chết rạp cây con: Tham khảo s  dụng các loại thuốc Validamycin 

(Valivithaco 3SC, Validacin 5L, Vida 3SC); Bacillus subitis (Bionite WP, Biobac 

50WP); Chaetomium sp. + Trichoderma sp. (Mocabi SL); Trichoderma spp. 

(Promot Plus WP, SL; TRICÔ-ĐHC  108 bào t /g); … 

   - Bệnh thối nhũn: Tham khảo S  dụng hoạt chất Streptomycin sulfate 

(Goldnova 200WP); Ascorbic acid + Citric acid + Lactic acid (Agrilife 100SL); 

Cucuminoid 5% + Gingerol 0.5% (Stifano 5.5SL); Kasugamycin (Kamsu 2SL, 

4SL, 8WP; Kata 2SL; Saipan 2SL); Ningnanmycin (Bonny 4SL; Supercin 20SL, 

40SL, 50WP, 80SL); … để phòng trừ. 

  - Bệnh thối hạch: Tham khảo một số loại thuốc đăng k  ph ng trừ bệnh thối 

hạch trên cây họ thập tự như Ningnanmycin (Sucker 2SL); Streptomyces lydicus 

WYEC 108 (Actinovate 1SP); Tetramycin (Mikcide 1.5SL). 

 IV. Thu hoạch, phân loại và xử lý sau thu hoạch 

- Sau khi trồng từ 32-40 ngày, khi c y phát triển tối đa có thể thu hoạch. 

-  rước khi thu hoạch 2 ngày tưới r a đất, cát bám trên c y  à lách và phun 

nước vôi 1% (vôi h a tan trong nước, để lắng lấy nước trong) đều trên c y để trung 

h a dư lượng nông dược c n lại và diệt bớt một số vi khuẩn. Một ngày trước khi 

thu hoạch tưới r a lại bằng nước sạch. 

- Cắt tỉa là già, lá có biểu hiện sâu, bệnh. Sản phẩm thu xong cho vào gi  tre 

hoặc nhựa nhẹ tay, tránh bị dập và đóng gói sản phẩm. 


