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TÓM TẮT 

Mục đích của nghiên cứu này nhằm đánh giá ảnh hưởng của các giống sắn đến một số đặc điểm sinh học của 

bọ phấn trắng Bemisia tabaci (Gennadius) trong phòng thí nghiệm ở nhiệt độ 30°C, ẩm độ 70%. Thí nghiệm được 

thực hiện theo phương pháp nhân nuôi cá thể, đánh giá các chỉ tiêu sinh học gồm thời gian phát dục các pha và 

vòng đời, sức sinh sản, thời gian sống của trưởng thành, tỉ lệ giới tính và tỉ lệ chết các pha trước trưởng thành trên 4 

giống sắn KM419, H34, KM98-7 và KM94. Kết quả ghi nhận trong 4 giống sắn thí nghiệm thì vòng đời dài nhất và 

ngắn nhất khi nuôi trên giống sắn KM98-7 (24,50 ngày) và KM94 (22,73
 
ngày). Tỉ lệ chết của bọ phấn trắng cao nhất 

trên giống sắn KM98-7 và thấp nhất trên giống sắn KM94. Số trứng đẻ trung bình của một trưởng thành cái bọ phấn 

trắng B.tabaci dao động từ 33,00 đến 40,09 quả/trưởng thành cái; cao nhất đạt 40,09 quả/trưởng thành cái khi nuôi 

trên giống sắn KM419. Thời gian sống trung bình của trưởng thành cái từ 4,93 đến 5,47 ngày. Kết quả ghi nhận các 

giống sắn trong thí nghiệm có ảnh hưởng mạnh tới thời gian phát dục các pha, vòng đời, sức sinh sản của bọ phấn 

trắng. Bọ phấn trắng phát triển kém thuận lợi nhất trên giống KM98-7.  

Từ khóa: Bọ phấn trắng, Bemisia tabaci (Gennadius), giống sắn, vòng đời, thời gian sống, sức sinh sản.  

Biological Characteristics of the Whitefly Bemisia tabaci (Gennadius)  
(Homoptera: Aleyrodidae) on Four Cassava Cultivars 

ABSTRACT 

The objectives were to determine the biological characteristics of the whitefly (Bemisia tabaci) on 4 cassava 

cultivars under laboratory conditions at 30C and 70% relative humidity. The experiments were carried out using 

individual rearing method and the following biological characteristics were evaluated: the developmental time of each 

stage and its lifecycle, fecundity, female adult longevity, sex ratio and mortality rate of the nymphs on KM419, H34, 

KM98-7 and KM94 cassava cultivarss. On four cassava varieties, the longest and lowest life cycle of B.tabaci were 

recorded on KM98-7 (24.50 days) and KM94 variety (22.73 days), respectively. The highest and lowest mortality rate 

were observed on KM98-7 and KM94 varieties, respectively. Lifetime fecundity of whitefly varied from 33.00 to 40.09 

eggs/female, with the highest fecundity (40.09 eggs/female) observed on KM419 variety. Mean adult longevity of 

females varied from 4.93 to 5.47 days. Results obtained in this study indicated that cassava varieties significantly 

affected the lifecycle and fecundity of whitefly. Lower development of whitefly was recorded on the KM98-7 variety.  

Keywords: Whitefly, Bemisia tabaci (Gennadius), lifecycle, cassava variety, longevity, fecundity. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cây sín (Manihot esculenta Crantz) họ 

Euphorbiaceae là cåy lương thực nhiût đới phổ 

biøn cung cçp lương thực cho gæn 1/5 dân số thø 

giới bởi sân xuçt hiûu quâ trên quy mô nhỏ, đðc 

biût là các khu vực đçt nghño và lượng mưa 

hàng nëm hän chø. Täi Viût Nam, cây sín nìm 

trong nhóm cây trồng chiøn lược được ưu tiön 

phát triùn đøn nëm 2020 với tổng kim ngäch 

xuçt khèu sín và các sân phèm từ sín đät 1,08 

tþ USD nëm 2016 và có thù đät 2 tþ USD vào 

những nëm tới. Các giống sín trồng täi các vùng 

ở Viût Nam là khác nhau. Nguyún Thị Trúc Mai 

(2017) ghi nhên mi÷n Bíc có 70-100% nông dân 

ưa thích các giống sín phổ biøn KM94, KM60 và 
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KM98-7. Ở mi÷n Trung có 80-100% nông dân 

trồng các giống sín KM94, KM98-5, KM140, 

KM98-1 và SM937-26 và mi÷n Nam có 85-100% 

nông dân trồng các giống KM419, KM94, 

KM98-5, KM140, KM98-1, SM937-26. 

Tuy nhiên, trong 20 nëm trở läi đåy, tünh 

hình gây häi do các nhóm sinh vêt gây häi khác 

nhau trên sín có chi÷u hướng gia tëng v÷ tæn 

suçt, mức độ nguy häi cũng như có sự mở rộng 

v÷ lãnh thổ gây häi. Täi châu Phi, vùng trồng 

sín chính của thø giới, tổng hợp thiût häi do 

bûnh khâm lá sín virus SLCMV (Sri Lanka 

Casava Mosaic Virus) lan truy÷n qua môi giới 

truy÷n bûnh là bọ phçn tríng (Bemisia tabaci 

Gennadius) và bûnh bäc lá vi khuèn  

(CBB - Cassava Bacterial Blight) khoâng 1 tþ đô 

la Mỹ mỗi nëm. Täi châu Á, bûnh bûnh khâm lá 

sín virus ghi nhên gây häi diûn rộng læn đæu 

nëm 2016 täi Campuchia (Wang & cs., 2016), 

tiøp đó låy nhanh sang các nước khác như Viût 

Nam (Cục Bâo vû thực vêt, 2018), Trung Quốc 

(Wang & cs., 2018)… Hiûn täi vén chưa có biûn 

pháp thiøt thực nào đù khíc phục bûnh SLCMV, 

chủ yøu do người nông dân hän chø trong đæu tư 

canh tác giống sín kháng mới lén đæu tư thuốc 

bâo vû thực vêt (Omongo & cs., 2012). Bûnh xâm 

nhêp vào Viût Nam, xuçt hiûn đæu tiên täi tþnh 

Tây Ninh vào cuối nëm 2017, sau đó lan sang 

các tþnh đồng bìng sông Cửu Long và đøn tháng 

11/2019, bûnh đã låy lan ra đøn Hà Tÿnh và 

Thừa Thiên Huø với diûn tích nhiúm læn lượt là 

173ha và 122ha (Trung tâm Bâo vû thực vêt 

phía Bíc, 2019).  

Những nghiên cứu sinh học gæn đåy ghi 

nhên vòng đời bọ phçn thay đổi chủ yøu phụ 

thuộc vào nhiût độ, độ èm tương đối và cây ký 

chủ phổ biøn như bông, cà chua, cåy họ hoa thêp 

tự, cây họ bæu bý… (Fekrat & Shishehbor, 2007; 

Kedar & cs., 2014; Đàm Ngọc Hân & cs., 2012). 

Täi Viût Nam, những thông tin v÷ ânh hưởng 

của giống sín đøn các chþ tiêu sinh học cơ bân 

của bọ phçn tríng B. tabaci là chưa được nghiên 

cứu. Chính vì vêy, nghiên cứu này sô cung cçp 

dữ liûu nhìm lựa chọn đ÷ xuçt trồng giống sín 

ngoài sân xuçt góp phæn kiùm soát sự gây häi 

của bọ phçn tríng trên cây sín täi Viût Nam.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Trồng cây ký chủ sắn 

Hom sín ký chủ được trồng trong nhà lưới 

theo Quy trình kỹ thuêt nhân giống sín  

KM98-7 (Viûn Cåy lương thực và Cây thực 

phèm, 2012), có phủ lồng lưới cách ly (1m × 1m 

× 1m) đâm bâo nguồn không bị nhiúm sinh vêt 

gây häi. Các giống sín sử dụng trong thí 

nghiûm bao gồm giống KM419 (là con lai của tổ 

hợp lai BKA900X), giống sín H34 (giống nhêp 

nội từ trước nëm 2000), giống sín tríng KM94 

(là con lai của tổ hợp lai Rayong1 × Rayong90 

Thái Lan được nhêp nội vào Viût Nam) và giống 

sín đỏ KM98-7 (là con lai chọn lọc của tổ hợp lai 

SM1717 có mõ là CM321-188 có nguồn gốc từ 

CIAT/Colombia). 

2.2. Nhân nuôi nguồn bọ phấn trắng B.tabaci 

Bọ phçn tríng trên lá sín được thu v÷ từ 

đồng ruộng (Hòa Bünh) đem v÷ phòng thí 

nghiûm đù trong hộp nhân nuôi (20 × 12cm) có 

sïn bông èm. Trưởng thành mới vũ hóa được 

thu bìng ống nghiûm nhỏ, sau đó được chuyùn 

vào hộp lưới (40 × 40 × 80cm) có sïn cây ký chủ 

säch (giống KM419). Hàng ngày kiùm tra đâm 

bâo nguồn bọ phçn tríng phát triùn trong đi÷u 

kiûn phòng thí nghiûm. Những cá thù ở thø hû 

nhân nuôi thứ hai được đưa vào tiøn hành làm 

thí nghiûm.  

2.3. Nghiên cứu đặc điểm sinh học của bọ 

phấn trắng B.tabaci  

Thí nghiûm theo dõi đðc điùm sinh học của 

bọ phçn tríng B. tabaci được tiøn hành nuôi 

trong tủ sinh thái RX300 ở nhiût độ 30C, èm độ 

70%, thời gian chiøu sáng 16 h/ngày với thức ën 

là các cây sín säch từ 4 giống sín nêu trên. 

Trưởng thành bọ phçn mới vũ hóa được chuyùn 

vào các chêu cây sín (6 tuæn tuổi) được chụp 

lồng trụ bìng mica (kých thước 45cm × Ø 20cm), 

phía trên đþnh trụ phủ lưới màn và được giữ 

trong vòng 24h. Các cây ký chủ đã tiøp xúc với 

trưởng thành được đánh dçu ngày, giờ. Hàng 

ngày quan sát trön lá dưới kính lúp soi nổi 
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(Krüss MSZ5000) 2 læn/ngày đù xác định số 

lượng trứng đó, tþ lû trứng nở, theo dõi thời gian 

phát dục của các pha và tþ lû chøt tự nhiön trước 

trưởng thành (Khan & Wan, 2015).  

Trưởng thành mới vũ hoá ở thø hû tiøp theo 

tiøp tục chuyùn sang nuôi ghòp đôi trong lồng 

trụ bìng mica, trong có đðt cây ký chủ säch. 

Hàng ngày thay cây mới và đøm số trứng được 

đó của từng cðp trong một ngày, xác định số 

trứng đó/trưởng thành cái, tþ lû trứng nở, tþ lû 

đực/cái, thời gian sống của trưởng thành. Thí 

nghiûm được theo dõi cho đøn khi trưởng thành 

chøt sinh lý. Số cá thù theo dõi 30 cðp cho mỗi 

giống sín. 

2.4. Xử lý số liệu 

Số liûu được tính toán và xử lí so sánh sự 

khác nhau giữa 4 giống sín theo phương pháp 

phån tých phương sai (One way-ANOVA) trên 

phæn m÷m IRRISTAT 5.0. Giá trị trung bình 

của các chþ tiêu thời gian phát dục các pha,  

vòng đời và các chþ tiêu sinh sân được so sánh 

theo DUNCAN. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Ký chủ là yøu tố quan trọng ânh hưởng tới 

các đðc tính sinh học của côn trùng, đðc biût là 

những nhóm đơn ký chủ. Trong trường hợp bọ 

phçn, đåy là một loài đa thực, đa ký chủ với phổ 

ký chủ lên tới hàng trëm loài. Takahashi & cs. 

(2008) ghi nhên các cây bông, khoai tây, nhóm 

cây họ cà, cây họ câi... đ÷u là những cây ký chủ 

ưa thých của bọ phçn tríng. Trong nghiên cứu 

của chúng tôi, læn đæu tiên xác nhên bọ phçn 

tríng B. tabaci täi Viût Nam đã hoàn thành 

vòng đời khi nuôi trên các giống sín, ghi nhên 

có sự sai khác rõ rût giữa các giống sín khác 

nhau. Những chþ tiêu quan trọng khi nghiên 

cứu đðc điùm sinh học bọ phçn tríng Bemisia 

tabaci trên 4 giống sín như thời gian phát dục 

các pha và vòng đời của chúng đ÷u được làm rõ 

và trình bày cụ thù trong bâng 1. 

 Bảng 1. Thời gian phát dục các pha và vòng đời  

của bọ phấn trắng B. tabaci trên 4 giống sắn 

Pha phát dục 
Thời gian phát dục bọ phấn trắng trên các giống sắn (ngày) 

KM419 H34 KM98-7 KM94 

Trứng 4,23
b
 ± 0,06 (106) 4,94

c
 ± 0,04 (105) 4,87

c
 ± 0,04 (101) 4,12

a
 ± 0,07 (104) 

ẤT tuổi 1 4,35
b
 ± 0,06 (81) 4,18

a
 ± 0,07 (87) 4,33

b
 ± 0,06 (70) 3,95

c
 ± 0,06 (83) 

ẤT tuổi 2 3,65
d
 ± 0,05 (77) 3,21

b
 ± 0,05 (82) 3,42

c
 ± 0,08 (60) 3,11

a
 ± 0,06 (82) 

ẤT tuổi 3 3,42
b
 ± 0,06 (74) 3,33

a
 ± 0,08 (74) 3,60

c
 ± 0,10 (56) 3,34

a
 ± 0,08 (75) 

ẤT tuổi 4 5,13
b
 ± 0,05 (70) 5,75

c
 ± 0,10 (72) 5,85

c
 ± 0,09 (54) 4,01

a
 ± 0,07 (74) 

Tiền đẻ trứng 1,78
d
 ± 0,09 (36) 1,23

a
 ± 0,09 (33) 1,33

b
 ± 0,11 (26) 1,43

c
 ± 0,10 (39) 

Vòng đời 23,45
b
 ± 0,28 23,61

b
 ± 0,46

 
24,50

c
 ± 0,53

 
22,73

a
 ± 0,15 

Ghi chú: Chữ số trong ngoặc () biểu thị số cá thể thí nghiệm; ẤT: Ấu trùng; Nhiệt độ 30C, ẩm độ 70%. Các chữ 

khác nhau trong cùng một hàng biểu diễn sự sai khác có ý nghĩa ở mức P <0,05.  

Bảng 2. Tỉ lệ chết của bọ phấn trắng B. tabaci trên 4 giống sắn  

 Tỷ lệ chết (%) KM419 (n = 106) H34 (n = 105) KM98-7 (n = 101) KM94 (n = 104) 

Trứng 23,58 17,14 30,69 20,19 

ẤT tuổi 1 4,94 5,75 14,29 1,20 

ẤT tuổi 2 3,90 9,76 6,67 8,54 

ẤT tuổi 3 5,41 2,70 3,57 1,33 

ẤT tuổi 4 4,28 9,72 5,56 1,35 

Trứng - Trưởng thành 36,79 38,10 50,49 29,80 

Ghi chú: ẤT: Ấu trùng; Nhiệt độ 30C, ẩm độ 70%. 
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Ở nhiût độ 30°C, èm độ 70% thời gian phát 

dục các pha và vòng đời của bọ phçn tríng 

B.tabaci nuôi trên 4 giống sín khác nhau 

KM94; KM419; H34 và KM98-7 dao động từ 

22,73 đøn 24,50 ngày, pha çu trùng tuổi 4 

(nhộng giâ) có thời gian phát dục kòo dài hơn so 

với các pha khác (Bâng 1) kéo dài từ 4,01-5,85 

ngày. Qua xử lý thống kê có sự sai khác có ý 

nghÿa (ANOVA; F = 481.68; P = 0,0374) khi bọ 

phçn tríng phát triùn trên giống sín KM98-7 

vòng đời trung bình kéo dài nhçt là 24,50 ngày, 

ngín nhçt là khi nuôi trên giống sín KM94 thời 

gian phát dục trung bình là 22,73 ngày. 

Những nghiên cứu v÷ bọ phçn trước đåy chủ 

yøu được thực hiûn trên các ký chủ phổ biøn của 

chúng như cà chua, bông, khoai tåy… Touhidul & 

Ren (2007) khi nuôi bọ phçn tríng trên 3 giống 

cà chua ở đi÷u kiûn nhiût độ 25C và èm độ 70% 

thì thời gian phát dục dài nhçt và ngín nhçt læn 

lượt trên giống Man Yuan Hong (21,80 ngày) và 

giống Hong Yue Lian Cherry (19,1 ngày). Trong 

đi÷u kiûn nuôi tự nhiên, ký chủ khác nhau cũng 

có ânh hưởng tới vòng đời của bọ phçn tríng  

B. tabaci, Swati & cs. (2017) thu được køt quâ 

vòng đời của bọ phçn tríng trên bốn loäi cây ký 

chủ gồm bông, khoai tây, cà chua và ớt ở nhiût độ 

27-29C và èm độ 60-70% læn lượt là 20,93; 

21,93; 25,75 và 26,56 ngày. Những køt quâ này 

khá tương đồng với những køt quâ chúng tôi thu 

được trong nghiên cứu cho thçy cây sín đóng vai 

trò là cây ký chủ quan trọng giúp bọ phçn hoàn 

thành vòng đời trong khoâng thời gian tương tự 

như trön các cåy ký chủ phổ biøn khác của 

chúng. Sự sai khác thời gian phát dục của bọ 

phçn tríng giữa các giống sín có thù chứng minh 

giống sín có ânh hưởng nhçt định tới khâ nëng 

phát triùn của chúng. 

Mðt khác, mức độ mén câm của các giống 

sín đối với bọ phçn tríng gây häi cũng là tiöu 

chí quan trọng đù chọn lựa giống sín phù hợp 

cho sân xuçt. Køt quâ đánh giá sức sống của bọ 

phçn tríng trên ký chủ được trình bày täi bâng 

2, theo đó bọ phçn nuôi trên giống sín khác 

nhau có tþ lû chøt khác nhau. 

Đối với bọ phçn tríng trên sín, pha trứng 

có tþ lû không nở cao nhçt so với các pha çu 

trùng, ghi nhên trứng không nở chiøm tþ lû từ 

17,14% đøn 30,69%. Ở pha çu trùng các tuổi có 

tþ lû chøt biøn đổi không theo quy luêt, tuy 

nhiên tổng hợp chung cho thçy bọ phçn tríng 

khi nuôi trên giống sín KM98-7 có tþ lû chøt cao 

nhçt lên tới 50,49%, trong khi trên giống sín 

KM94 tþ lû chøt thçp nhçt là 29,80%. Những 

nghiên cứu trước đåy v÷ khâ nëng sống sót của 

bọ phçn trên các ký chủ phổ biøn như bông, cà 

chua, khoai tåy… đ÷u ghi nhên sự khác biût tþ lû 

sống sót của chúng khi thay đổi ký chủ. Chen & 

cs. (2007) đã đưa ra køt luên v÷ khâ nëng phòng 

trừ bọ phçn tríng bìng giống bông chuyùn gen, 

theo đó tþ lû sống sót của bọ phçn tríng trên 6 

giống bông khác nhau là GK-12 (Bt), AST-104, 

CCRI19, Liao-Yang (hirsute), ZGK-9708 

(Bt+CpTI) và Liao7238 rçt thçp, tương ứng là 

39,3; 37,0; 29,3; 58,3; 38,8 và 25,0%. Giống sín 

KM98-7 trong thí nghiûm của chúng tôi tương 

tự sô có ưu thø trong phòng trừ bọ phçn ngoài 

sân xuçt tốt hơn do tþ lû bọ phçn sống sót trên 

giống này là thçp nhçt.  

Sức sinh sân của bọ phçn là một chþ tiêu 

sinh học quan trọng đánh giá sức tëng trưởng 

quæn thù của chúng, køt quâ được trình bày 

trong bâng 3. 

Bảng 3. Sức sinh sản và thời gian sống  

của trưởng thành bọ phấn trắng B. tabaci trên 4 giống sắn  

Chỉ tiêu theo dõi KM419 H34 KM98-7 KM94 

Thời gian sống của trưởng thành cái (ngày) 4,93
b
 ± 1,07 5,33

a
 ± 0,85

 
5,47

a
 ± 0,84

 
5,22

a
 ± 0,94 

Số ngày đẻ trứng (ngày) 4,18
a
 ± 0,86 4,00

a
 ± 1,08

 
3,76

b
 ± 0,71

 
3,85

b
 ± 0,85 

Tổng số trứng đẻ (quả/trưởng thành cái) 40,09
a
 ± 9,52 33,00

 b
 ± 10,16

 
35,41

b
 ± 10,31

 
34,28

b
 ± 12,25 

Số trứng đẻ trong một ngày (quả/trưởng thành cái/ngày) 7,07
a
 ± 1,37 6,77

a
 ± 4,37

 
6,59

b
 ± 4,37

 
6,95

a
 ± 5,23 

Ghi chú: Nhiệt độ 30°C, Ẩm độ 70%. Các chữ cái khác nhau trong cùng một hàng biểu diễn sự sai khác có ý 

nghĩa ở mức P <0,05. 
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Bảng 4. Tỉ lệ giới tính của bọ phấn trắng B. tabaci trên 4 giống sắn  

Giống sắn Số cá thể theo dõi (con) Tỉ lệ cái (%) Tỉ lệ đực (%) Tỉ lệ cái/đực 

KM419 67 53,73 46,27 1,16/1 

H34 64 51,56 48,44 1,03/1 

KM98-7 51 52,94 47,06 1,12/1 

KM94 73 53,42 46,58 1,14/1 

Ghi chú: Nhiệt độ 30ºC, ẩm độ 70%. 

Køt quâ bâng 3 cho thçy các giống sín khác 

nhau có ânh hưởng đøn thời gian sống, số ngày 

đó trứng và sức sinh sân của trưởng thành cái. 

Thời gian sống của trưởng thành cái bọ phçn 

tríng dài nhçt trên giống sín KM98-7 (trung 

bình là 5,47 ngày), tiøp theo là trên các giống 

H34, KM94 læn lượt là 5,33; 5,22 ngày và ngín 

nhçt là 4,93 ngày trên giống sín KM419. Trong 

4 giống sín thí nghiûm thì giống sín KM419 ghi 

nhên tổng số trứng đó cao nhçt (40,09 

quâ/trưởng thành cái) và số ngày đó trứng dài 

nhçt (4,18 ngày). Các giống sín H34, KM94 và 

KM98-7 sức sinh sân læn lượt là 33,00; 34,28 và 

35,41 quâ/trưởng thành cái. Tuy nhiên số trứng 

đó trong 1 ngày của trưởng thành cái bọ phçn 

trên giống sín KM98-7 là thçp nhçt đät là 6,59 

quâ/trưởng thành cái/ngày và qua xử lý thống 

kö có sai khác đáng kù so với 3 giống sín 

KM419, KM94 và H34 với số trứng đó tương 

ứng là 7,07; 6,95 và 6,77 quâ/trưởng thành 

cái/ngày. Theo Carabali & cs. (2010) thì bọ phçn 

tríng đó trứng trên cây sín rçt thçp, chþ đät 2,7 

quâ/cái/ngày ở nhiût độ 25C, èm độ 70%, có thù 

do đi÷u kiûn nhiût độ nghiên cứu thçp hơn, 

giống sín khác so với nghiên cứu này. Khi so 

sánh với sức đó trứng trên các cây ký chủ khác, 

bọ phçn thù hiûn týnh ưa thých ký chủ đó trứng 

rõ rût trên các cây trồng là ký chủ phổ biøn của 

chúng. Powell & Bellows (1992) ghi nhên bọ 

phçn trön bông và trön dưa chuột có sức đó dao 

động từ 73-208 quâ/trưởng thành cái. Sức đó 

trứng cũng có sai khác rõ rût phụ thuộc vào cây 

ký chủ đã được Swati & cs. (2017) khîng định 

týnh ưa thých đó trứng của bọ phçn tríng læn 

lượt theo thứ tự loäi cây trồng là khoai tây > 

bông > cà chua > ớt với sức đó trứng biøn động 

từ 117-153 quâ/trưởng thành cái. Các giống 

khác nhau trong cùng họ cây trồng cũng có ânh 

hưởng tới sức đó trứng của bọ phçn. Touhidul & 

Ren (2007) đã ghi nhên sức đó trứng biøn động 

trên cà chua (giống HYLC và HMW) læn lượt là 

80,05 và 97,45 quâ/trưởng thành cái. Chen & cs. 

(2007) ghi nhên B.tabaci khi nuôi trên các giống 

bông khác nhau cũng cho sức đó trứng, thời gian 

đó trứng, thời gian sống khác biût. Køt quâ 

nghiên cứu của chúng tôi cũng cho thçy bọ phçn 

có sức đó trứng tương đối thçp trên cây sín khi 

so sánh với các cây ký chủ khác. 

Đối với quæn thù bọ phçn, tþ lû giới tính 

cũng là chþ số quan trọng quyøt định ti÷m nëng 

phát triùn số lượng cá thù của chúng. Tþ lû giới 

týnh thu được trong thí nghiûm được trình bày 

trong bâng 4. 

Tþ lû giới tính của bọ phçn trên các giống 

sín đồng đ÷u trên các giống sín với sự dao động 

tþ lû cái/đực tương ứng từ 1,03/1 trên giống H34 

tới 1,16/1 trên giống KM419. Køt quâ này tương 

đồng với nghiên cứu của Khan & Wan (2015), 

theo đó khi nuôi bọ phçn trên cà chua và bông 

thì tþ lû giới týnh cái/đực thu được tương ứng là 

1,08/1 và 1,22/1. Như vêy các giống sín ít có ânh 

hưởng đøn tþ lû giới tính của bọ phçn 

4. KẾT LUẬN 

Cây sín có vai trò như một ký chủ quan 

trọng của bọ phçn tríng B.tabaci, theo đó bọ 

phçn tríng có khâ nëng tồn täi, phát triùn hoàn 

thành vòng đời và hoät động sinh sân trên cây 

sín. Giống sín trong thí nghiûm có ânh hưởng 

mänh tới thời gian phát dục các pha, vòng đời 

của bọ phçn, ghi nhên bọ phçn tríng phát triùn 

nhanh nhçt trên giống sín KM94 (22,73 ngày) 

và chêm nhçt trên giống sín KM98-7 (24,50 

ngày). Bọ phçn tríng phát triùn kém thuên lợi 

nhçt trên giống KM98-7, thù hiûn thông qua tþ 

lû chøt sinh học lên tới 50,49% so với các giống 
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còn läi. Bọ phçn có týnh ưa thých ký chủ đó 

trứng thçp đối với cây sín, thù hiûn qua tổng số 

trứng đó/trưởng thành cái cao nhçt chþ là 40,09 

quâ/trưởng thành cái. Với những køt quâ thu 

được trong nghiên cứu đã đðt cơ sở đù chúng tôi 

khuyøn nghị nên sử dụng giống sín KM98-7 

trong sân xuçt đù đät được týnh ưu thø trong 

hän chø sự tồn täi và phát triùn của bọ phçn 

tríng, góp phæn vào quân lý bọ phçn tríng 

B.tabaci täi Viût Nam. 
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