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Tổn Thương Do Côn Trùng Nhai 
Côn trùng nhai bao gồm sâu bướm (bộ cánh vẩy chưa trưởng thành), châu chấu và dế (bộ cánh 
thẳng), và bọ cánh cứng và mọt (bộ cánh cứng). Ảnh A là hình sâu đàn miền nam trên rau bina New 
Zealand. Chú ý phần lớn vết nhai xảy ra đầu tiên ở mặt trong của lá, ở giữa các gân lá. Ảnh B là thiệt 
hại do mọt Sri Lanka trưởng thành gây ra. Chú ý cách nhai diễn ra từ bên ngoài của mép lá vào trung 
tâm. Cách ăn lá có thể hữu ích cho việc xác định thứ tự dịch hại mà bạn có thể mắc phải nếu chúng 
không hiện diện. Châu chấu và dế thích cây họ cỏ và thường nhai từ bên ngoài mép lá vào trung tâm.

 

  



Thiệt Hại Do Côn Trùng Chích Hút 
Côn trùng chích hút thường nhất là làm đổi màu lá, quả hoặc thân cây, khiến chúng trông có 
đốm (A, tổn hại do bọ ren trên đậu và B, tổn hại do bọ chân lá trên cà chua). Điều này dễ bị 
nhầm lẫn với các triệu chứng do nhiễm virus, một số bệnh nhiễm nấm, cũng như thiếu hụt 
một số chất dinh dưỡng. Những loài gây hại này cũng có thể gây chết lá, dẫn đến các đốm 
nâu có thể bị nhầm lẫn với các bệnh do nấm hoặc vi khuẩn. Một số côn trùng chích hút cũng 
có thể gây biến dạng lá. Ví dụ, rầy chổng cánh châu Á làm cho lá cây có múi bị nhúm vào 
trong (C). Côn trùng chích hút thường thích mặt dưới của lá hơn vì mặt lá mềm hơn và dễ 
đâm xuyên hơn. Do đó, hãy kiểm tra mặt dưới của lá để tìm những loại côn trùng này. 

 

Các Triệu Chứng Bệnh Do Vi Rút 
Bệnh do vi rút có thể trông giống như hầu hết các bệnh hoặc tổn thương khác. Các triệu 
chứng nhiễm virus như lá xoăn và sủi bọt (A, ở cây zinnias) thường bị nhầm lẫn với tổn 
thương do côn trùng chích hút. Đổi màu / lốm đốm trên bề mặt lá là một triệu chứng nhiễm 
virus khác (B, virus gây bệnh lốm đốm ở ngô) có thể dễ bị nhầm lẫn với sự thiếu hụt chất 
dinh dưỡng của cây. 

 

Các Triệu Chứng Bệnh Do Vi Khuẩn 



Các bệnh do vi khuẩn thường khó chẩn đoán vì chúng trông rất giống với các bệnh do nấm. 
Một trong những đặc điểm phân biệt chính là các đốm vi khuẩn thường có một quầng màu 
vàng (A, trên cây naranjilla) xung quanh bên ngoài đốm. Khi các mô bên trong đốm chết đi, 
nó có thể rơi ra và tạo ra một lổ trống trông rất giống với việc bị ăn do côn trùng nhai. Vi 
khuẩn cũng gây ra các triệu chứng toàn cây như đóng vảy (B, trên cây mận), mụn nước, hoặc 
các đốm phù nước hoặc có dầu. U mật có thể do côn trùng phá hoại như ở C, do ve ăn gây 
ra sạn trên nho, hoặc do vi khuẩn hoặc vi rút. Nhựa cây chảy ra cũng có thể là dấu hiệu của 
nhiễm trùng do vi khuẩn trong một số trường hợp. 

 

Các Triệu Chứng Bệnh Do Nấm 
Bệnh do nấm thường xuất hiện dưới dạng các đốm tương tự như đốm vi khuẩn, nhưng 
chúng thường trông không ẩm ướt và có các vòng đồng tâm đặc biệt (A&B). Nấm cũng có 
thể gây ra hiện tượng thối rễ, khi thân cây con mới mọc và cây non mới cấy bị đổ vào trong 
và làm cho cây ngã đổ và chết. Một số côn trùng chích hút như rệp tiết ra một chất đường 
có thể khuyến khích sự phát triển của một số loại nấm như nấm mốc trên bề mặt lá (C), hạn 
chế quá trình quang hợp.   

 

  



Các Triệu Chứng Thiếu Chất Dinh Dưỡng 
Các triệu chứng thiếu chất dinh dưỡng trong các mô cây trồng thường có thể bị nhầm lẫn 
với sự phá hoại của sâu bệnh (A, thiếu nitơ trong cây khế; B, thiếu magiê trong bo bo và bí 
ngô; và C, thiếu lưu huỳnh trong hạt đậu triều). Việc thiếu dinh dưỡng hoặc khả năng tiếp 
cận (do độ pH hoặc kết cấu của đất) gây ra sự đổi màu hoặc những thay đổi khác về hình 
dạng của cây trồng mà không liên quan đến thiệt hại của sâu bệnh. Để biết thêm thông tin 
về việc chẩn đoán sự thiếu hụt chất dinh dưỡng trên đồng ruộng, hãy xem Asia Note # 29 
[http://edn.link/drjqee]. 

 

Các Triệu Chứng Tương Tự Nhưng Thủ Phạm Khác 
Tương tự như thiệt hại do côn trùng chích hút, bệnh sương mai bị hạn chế bởi các gân lá, 
làm cho nó có hình khối với nấm màu trắng phát triển ở mặt dưới của lá. Bệnh phấn trắng 
có những biến màu hình tròn nhỏ trên toàn bộ bề mặt lá, thường hình thành các bào tử 
màu trắng trên cả hai bề mặt của lá. Một trong hai loại này có thể bị nhầm lẫn với thiệt hại 
do côn trùng chích hút (C, sâu bọ gây hại trên hạt đậu có in hình ảnh bọ ren), gây ra sự đổi 
màu tại điểm nơi chúng ăn ở mặt dưới của lá. Điều này có thể dẫn đến các đốm hoại tử màu 
nâu trông giống như bệnh sương mai. 

 
Sâu vẽ bùa là côn trùng nhỏ trong nhiều bộ ăn trong mô lá (A, trên cà chua và B, trên cây bồ 
đề). Chúng có thể gây ra các mảng đốm trên lá bị chết. Tổn thương này có thể trông rất 



giống với nhiều bệnh nấm lá (C, nấm trên bí ngô và D, đốm hắc lào trên cây phong), tuy 
nhiên, chúng thường có thể dễ dàng được xác định bằng cách kéo cẩn thận lớp trên cùng 
của vết lá bị hại. Nếu là sâu vẽ bùa, phần chết sẽ rỗng, và bên trong thường có thể tìm thấy 
các vết rách hoặc da của côn trùng. 

 

Sự mất màu do thuốc diệt cỏ (A, trên lúa mì vụ đông) có thể giống như bệnh nấm (B, trên 
lúa) hoặc thiếu magiê (C, trên bo bo). Nếu ruộng của bạn nằm gần các ruộng được phun 
thuốc diệt cỏ, việc nhận thấy thiệt hại theo một kiểu đồng nhất dọc theo bờ ruộng có thể 
cho thấy sự mất màu do phun thuốc. 

 

Bài này đã được đăng ký bản quyền năm 2021. Tất cả ảnh được chụp bởi Nhân viên ECHO. 
ECHO là một tổ chức Cơ Đốc phi lợi nhuận. Để biết thêm các nguồn thông tin khác, bao gồm 
cơ hội kết nối với các học viên phát triển nông nghiệp và cộng đồng khác, vui lòng truy cập 
trang web của chúng tôi: http://www.echocommunity.org/. 

 

 

 

 


