
 

  

  

QUẢN LÝ BỆNH HẠI ỚT 

 

Thán thư (Colletotrichum spp.)  

Quy luật phát sinh, phát triển  

Bệnh thường gây hại trên trái đang hay đã chín trong điều kiện có mưa nhiều, hoặc ẩm 

độ không khí cao.   

Ở đồng bằng sông Cửu Long bệnh phát triển và lây lan mạnh vào mùa mưa, nhất là vào 

các tháng 7, 8, 9 dl. Nấm bệnh tồn tại rất lâu trong đất, trên cây và trong hạt cây bệnh.   

  

Khả năng gây hại  

Vết bệnh lúc đầu hình tròn, úng nước, hơi lõm xuống, sau đó lan dần ra, tâm vết bệnh 

có màu nâu đen, viền màu nâu xám, bên trong có nhiều vòng đồng tâm và có những 

chấm nhỏ li ti màu đen nhô lên cao.   

Bệnh gây hại chủ yếu trên trái làm trái mất thương phẩm.   

  

Biện pháp quản lý - Thu gom 

tiêu hủy trái bệnh.  

- Trồng mật độ hợp lý.  

- Bón cân đối dinh dưỡng.  

- Chọn trồng giống kháng bệnh.  

- Phun các loại thuốc có hoạt chất Azoxystrobin; Difenoconazole, Metalaxyl hay các hỗn 

hợp Mandipropamid + Chlorothalonil…   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      



 

  

  

Hình 1:  (A) Vòng đời sâu xám; (B) Sâu xám cắn đứt thân cây con; (C) Sâu xám co mình 

khi bị động; (D) Sâu gây hại lá đậu phộng.  

  
Bệnh đốm lá (Cercospora capsici)   

Quy luật phát sinh, phát triển  

Giai đoạn nhiễm bệnh: Bệnh phát triển mạnh trong điều kiện thời tiết nóng và ẩm kéo 

dài, có thể gây rụng lá hàng loạt.  

  

Khả năng gây hại  

Vết bệnh trên lá hình tròn, màu nâu, kích thước rất khác nhau. Chính giữa vết bệnh màu 

xám nhạt, xung quanh viền xanh đậm. Nhiều vết bệnh liên kết nhau làm lá bị cháy khô 

thành từng mảng lớn. Lá bị bệnh nặng khô vàng và rụng nhiều  

  

Biện pháp quản lý  

- Không trồng ớt liên tục nhiều năm trên cùng đất.   

- Dọn sạch tàn dư cây trồng sau khi thu hoạch.  

- Cày lật đất sớm vùi mầm bệnh.  

- Chú ý bón phân cân đối lân và kali.   

- Ngắt bỏ lá bệnh nặng.  

- Phun các loại thuốc có hoạt chất Azoxystrobin, Metalaxyl hay các hỗn hợp  

Mandipropamid + Chlorothalonil…   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  



 

  

  

Hình 2:  (A) Đốm bệnh trên lá; (B) Bệnh làm cháy rụng lá; (C); (D); (E) Vết bệnh đặc 

trưng trên lá ớt.  

    

Bệnh héo cây con (Rhizoctonia solani, Phythophthora sp., Pythium sp.)   

Quy luật phát sinh gây hại  

Bệnh phát triển mạnh khi ẩm độ cao, nấm lưu tồn trên thân luá, rơm rạ, cỏ dại, lục bình, 

hạch nấm tồn tại trong đất sau mùa gặt lúa.  

Khả năng gây hại  

Bệnh thường gây hại cây con trong líp ương hoặc sau khi trồng khoảng một tháng tuổi. 

Vết bệnh thường xuất hiện ở phần thân ngay trên mặt đất, nấm tấn công vào gốc làm 

gốc cây bị thối nhũn và cây bị gãy gục, phần cây bên trên vết bệnh vẫn còn tươi xanh, 

sau đó cây mới bắt đầu héo.   

  

Biện pháp quản lý  

- Không trồng ớt liên tục nhiều năm.   

- Dọn tàn dư cây trồng sau khi thu hoạch.  - Cày lật đất sớm vùi mầm bệnh.  

- Chú ý bón phân cân đối lân và kali.   

- Phun các thuốc có hoạt chất Hexaconazole; Azoxystrobin hay các hỗn hợp 

Mandipropamid + Chlorothalonil …  

  

 

Hình 3:  (A) Cây con bị héo tóp thân; (B) Chất rạp cây con; (C) Gốc cây bị khô tóp vỏ.  

Héo xanh (vi khuẩn Pseudomonas solanacearum)   

Quy luật phát sinh, phát triển  

  

  

  

  

  

  

  

  

      



 

  

  

Bệnh héo xanh phát triển nhanh trên nền đất ẩm ướt, thoát nước kém, vi khuẩn tồn tại 

trong đất rất lâu. Ngoài ra, vi khuẩn còn có thể sống trên nhiều vật chủ, lan truyền qua 

giống, dụng cụ tỉa cành, vết thương cơ giới do dụng cụ làm vườn, vết rệp sáp chích hút, 

khi bộ phận của cây dưới đất bị thối rữa, vi khuẩn phát tán trong đất, nước và lây lan 

sang cây bên cạnh.   

  
Khả năng gây hại  

Cây héo, đôi khi chỉ 1-2 nhánh, nhất là khi trời nắng nhưng lá vẫn còn xanh, khi trời mát 

hay đêm cây lại phục hồi, hiện tượng này chỉ kéo dài vài ngày rồi cây chết hẳn. Ở cây 

già triệu chứng thể hiện chậm hơn, nếu nhổ cây lên ta thấy phần thân và rễ cây bị thối 

đen, mềm nhũn, dùng dao cắt ngang phần thân, rễ bị thối sẽ thấy vết bệnh mềm, hôi, 

màu đen, cho vào một cốc nước trong sẽ thấy dịch sữa, trong chứa nhiều vi khuẩn, chảy 

ra chầm chậm từ vết cắt, nếu lấy dịch này pha nước tưới vào vườn cây thì sau 3 - 5 

ngày triệu chứng bệnh mới sẽ xuất hiện. Bệnh do vi khuẩn vết bệnh thường mềm nhũn, 

có mùi hôi, mạch dẫn có màu đen, cây chết nhanh.  

  

Biện pháp quản lý  

- Không trồng ớt trên ruộng các vụ trước đã trồng cây cùng họ.  

- Xử lý hạt giống 54oC trong 25-30’. Dùng hạt giống sạch bệnh.  

- Vệ sinh đồng ruộng sạch cỏ, thu gom tiêu huỷ tàn dư thực vật.   

- Tránh ruộng úng nước, bón phân hữu cơ hoai mục.  

- Tránh gây vết thương cho cây, dụng cụ chăm sóc cần sát trùng liên tục bằng formol. - 

Lưu ý nguồn nước tưới hay chảy tràn khi mưa từ các ruộng có trồng cây họ cà ở bên 

trên nguồn vì có thể mang bệnh lây lan xuống phía cuối nguồn nước bên dưới. - Thăm 

đồng thường xuyên, nếu trên ruộng có cây bệnh phải lập tức nhổ bỏ và tiêu hủy ngay  

  

  

  

 

        Hình  4   (A)   :    Cây ớt bị héo xanh 
 

; (B)   Thân cây bị thối mạch nhựa bên trong .   

  

  



 

  

  

Héo vàng (nấm Fusarium oxysporum, Fusarium lycopersici)   

Quy luật phát sinh gây hại  

Bệnh thường gây hại khi cây đã trưởng thành, hoặc khi cây bắt đầu mang trái. Đặc biệt 

là xuất hiện nghiêm trọng ở những ruộng nhiễm bệnh vụ trước. Điều kiện nhiệt độ từ 18 

– 340C, ẩm độ cao thích hợp cho nấm phát triển.  

  

  

  
Khả năng gây hại  

Bệnh do nấm đất gây ra. Bệnh phát triển tương đối chậm. Đặc trưng của bệnh là các lá 

dưới bị vàng trước sau đó vàng lan lên các lá trên, sau khi chuyển vàng lá rụng dần, nếu 

cắt ngang thân không thấy dịch chảy ra, không có mùi hôi.   

Triệu chứng héo rũ hoặc biến vàng có thể xuất hiện một vài cành trên cây hay cả cây, 

cây bị nhiễm bệnh các lá bị vàng, héo sau đó cây chết, cắt ngang thân cây bị bệnh các 

tế bào thường hóa nâu.  

  

Biện pháp quản lý  

Luân canh cây trồng khác họ. Nên chọn đất có điều kiện thoát nước tốt. Nhổ bỏ cây bị 

bệnh.   

Sử dụng giống kháng. Xử lý hạt giống bằng nước nóng 500C trong 25 phút.  

Bón lót vôi. Dùng phân hữu cơ hoai mục, có nhiều vi sinh vật đối kháng (Trichoderma), 

bón phân cân đối để cây khỏe.  

Bón Trichoderma bón vào đất trước khi trồng.  

  

 

       Hình 5:  Bệnh héo do nấm (vàng) trên ớt  

       

  

  

  

  

  
    


