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KHẢO SÁT TÍNH KHÁNG SÂU ĐỤC TRÁI (EARIAS SPP.) 
CỦA CÁC GIỐNG ĐẬU BẮP (ABELMOSCHUS 

ESCULENTUS L.)  
   Võ Công Thành 1 

ABSTRACT 

Response of four okra varieties viz. VN1, ĐB1, TN75 and Local variety  was  studied  
against Maruca testulalis at Can Tho university during 2010. The varieties exhibited  
varied responses to attack of Earias spp.. There were significant differences among 
percent damaged buds, flowers and fruits of test varieties. Local variety proved 
comparatively to be more resistant showing less percent damage in buds (2,05%),  
flowers (1,15%) and  fruits (3,12%). ĐB1 was comparatively found as susceptible 
showing more percent damaged buds (4,64%), flowers (4,32%) and  fruits (17,25%). 
These studies showed that Local varieties under test was resistant to infestation of Earias 
spp. Fruits were attacked more as compared to other parts of the plants, probably due to 
insect preference for food.  

Keywords: Okra, cultivars, Earias spp., Local variety, pest resistance, Can Tho 

Title: Surveying  the resistance of the  different okra cultivars (Abelmoschus esculentus 
L.) against bollworm (Earias spp.) 

TÓM TẮT 

Sự phản ứng của bốn giống đậu bắp VN1, ĐB1, TN75 và giống đậu bắp Địa phương đối 
với sự tấn công của sâu đục trái Earias spp. đã được khảo sát tại trường Đại học Cần 
Thơ trong suốt năm 2010. Kết quả cho thấy có sự khác biệt ý nghĩa (P = 0.05) về phần 
trăm bị gây hại đối với nụ hoa, hoa và trái của các giống đậu bắp được thử nghiệm. 
Giống đậu băp Địa phương tỏ ra ưu thế hơn trước sự tấn công của Earias spp., phần 
trăm bị gây hại thấp trên các bộ phận nụ (2,05%), hoa (1,15%) và trái (3,12%). ĐB1 có 
phần trăm bị gây hại nhiều nhất trên các bô phận nụ (4,64%), hoa (4,32%) và trái 
(17,25%). Nghiên cứu này cho thấy giống địa phương được thử nghiệm có khả năng 
chống phá hoại của Earias spp. cao nhất. Trái là bộ phận bị tấn công bởi sâu đục trái 
nhiều hơn so với các bộ phận còn lại, có thể là do nhu cầu thực phẩm của côn trùng. 

Từ khóa: Đậu bắp, Earias spp., đậu bắp địa phương, Cần Thơ 

1 ĐẶT VẤN ĐỀ  

Rau đang nổi lên như một nguồn thu nhập quan trọng đối với các hộ nông dân sản 
xuất qui mô nhỏ ở Việt Nam. Đậu bắp (Abelmoschus esculentus L.) là một trong 
những loại rau quan trọng được trồng khắp vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. Nó 
chiếm một vị trí quan trọng trong thực phẩm hàng ngày với protein, carbohydrate, 
vitamin và khoáng chất (Chuhan và DVS, 1972). Tuy nhiên, một khó khăn lớn 
trong sản xuất đậu bắp là thiếu sự kiểm soát sâu bệnh gây thiệt hại năng suất cao 
hoặc là sử dụng thuốc hóa học quá nhiều dẫn đến ô nhiễm môi trường, sự đề kháng 
thuốc trừ sâu và sự xuất hiện sâu hại thứ cấp (Tindall H., 1983). Chính vì vậy, việc 
tìm ra một giống đậu bắp kháng sâu là một điều cần thiết. Vì tính cấp thiết đó, 
chúng tôi tiến hành thí nghiệm đánh giá sức đề kháng của các giống đậu bắp đối 
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với sâu đục trái Earias spp. nhằm tìm ra giống đậu bắp có khả năng chống chịu tốt 
nhất là nền tảng cho IPM và nguồn vật liệu trong lai tạo. 

2 PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP  

2.1 Phương tiện 

2.1.1 Vật liệu thí nghiệm 

Bốn giống đậu bắp: VN1, ĐB1, TN75 và đậu bắp Địa phương. 

2.1.2 Thời gian và địa điểm thí nghiệm 
- Địa điểm: Khu nhà lưới, Phòng thí nghiệm Di Truyền Chọn Giống thực vật và 

Ứng Dụng Công Nghệ Sinh Học, bộ môn Di Truyền Giống Nông Nghiệp, 
Khoa Nông Nghiệp và Sinh học ứng dụng, Trường Đại Học Cần Thơ. 

- Thời gian: từ tháng 01 năm 2010 đến tháng 12 năm 2010. 

2.2 Phương pháp 
- Bốn giống đậu bắp VN1, ĐB1, TN75 và Địa phương được gieo trồng ngẫu 

nhiên với 3 lần lặp lại. Mỗi lô có kích thước bằng nhau 2x4 m. Hạt giống được 
gieo theo hướng Đông-Tây (đón nắng sáng để trổ hoa đồng đều) với khoảng 
cách cây cách cây và hàng cách hàng được thống nhất là 30x60 cm. 

- Phương pháp lấy số liệu: Số liệu được ghi nhận trên 10 cây được chọn ngẫu 
nhiên và được treo nhãn để đánh dấu để tránh sự lặp lại trong mỗi lô. Phần trăm 
gây hại của Earias spp. được xác định từ chồi non, nụ, hoa và trái của các cây 
đậu bắp được chọn. Số liệu được ghi nhận dựa trên các phần khỏe mạnh và các 
phần bị hư hại trên từng bộ phận của cây. 

   
Hình 1: Các giống đậu bắp được bố trí theo từng lô 

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1 Tỷ lệ gây hại của Earias spp. trên chồi non của các giống đậu bắp 

Earias spp. thuộc họ Ngài đêm (Noctuidae), bộ Cánh vảy (Lepidoptera). 

Đặc điểm hình thái: Thành trùng là loại bướm nhỏ, dài từ 10-12 mm. Giữa ngực có 
một chùm lông màu vàng nâu. Cánh trước màu vàng nhạt, có 1 sọc to chạy từ chân 
cánh ra đến đầu cánh hình tam giác, màu xanh lá cây. Cánh sau màu trắng, cuối 
cánh có rìa lông màu nâu. Thời gian sống của bướm từ 7-10 ngày. Một bướm cái 
đẻ từ 200-300 trứng. Trứng hình tròn, màu xanh nhạt, thời gian ủ trứng từ 3 - 6 
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ngày. Sâu màu đen, có gai ngắn trên thân mình, giữa lưng có các đốm nhỏ màu 
trắng rất đặc biệt. Sâu có 5 tuổi, phát triển từ 15 - 19 ngày. Sâu lớn đủ sức dài từ 
12 đến 15 mm. Nhộng có dạng rất đặc biệt, được hình thành trong đất từ                
7 - 9 ngày.  

Đặc điểm gây hại: Bướm đẻ trứng thành từng cái ở các bộ phận cây có nhiều lông, 
trên lá thì ở mặt dưới. Sâu thường đục ngọn, hoa và trái non làm cây gảy hoặc 
chậm tăng trưởng, giảm năng suất hạt. (Nguyễn Văn Huỳnh và Lê Thị Sen, 2003). 

 
Hình 2: Earias spp. được nuôi trong đĩa petri 

 
Hình 3: Earias spp. tấn công hạt đậu bắp trong đĩa petri 

Bảng 1 cho thấy tỷ lệ Earias spp. gây hại trên chồi non của giống đậu bắp địa 
phương có tỷ lệ thấp nhất (2,54%) khác biệt có ý nghĩa so với các giống còn lại, 
giống TN75 là cao nhất (6,19%), VN1 và ĐB1 lần lượt là 5,10% và 6,19%.  

Bảng 1 Tỷ lệ gây hại của sâu đục trái (Earias spp.) trên chồi non của các giống đậu bắp: 

Giống Tỷ lệ bị hại trên chồi non (%) 
VN1 5,10 b 
ĐB1 6,16 ab 
TN75 6,62 a 
Địa phương 2,34 c 
Trung bình 5,06 
F ** 
CV (%) 11,6 
Trong cùng một cột các số có chữ theo sau giống nhau không khác biệt ý nghĩa thống kê qua phép thử Duncan 

**  khác biệt thống kê ở mức ý nghĩa 1% 
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Nhìn chung, tỷ lệ gây hại trung bình của Earias spp. trên các giống đậu bắp là 
5,06%, kết quả này tương đương với kết quả nghiên cứu của H. Javed và M. A. 
Aziz (2005) là 5,53%. 

3.2 Tỷ lệ gây hại của Earias spp. trên phần nụ của các giống đậu bắp: 

Ở giai đoạn phân hóa mầm hoa và tạo nụ, giống địa phương cũng tỏ ra ưu thế hơn, 
tỷ lệ thiệt hại chỉ ở mức 2,05%, khác biệt có ý nghĩa so với hai giống ĐB1 và 
TN75 (Bảng 2).  

Tỷ lệ phá hại trung bình của Earias spp. đối với các giống thử nghiệm ở giai đoạn 
nụ là 3,52%, tương đối thấp hơn tỷ lệ trung bình gây hại của sâu đục trái 
Helicoverpa armigera Hub. đối với các giống đậu bắp nghiên cứu tại Mỹ là 5,05% 
(Wiseman,1990). Sự khác nhau này có thể là do nhu cầu thực phẩm của hai loài 
sâu này khác nhau. 

Bảng 2: Tỷ lệ gây hại của sâu đục trái (Earias spp.) trên nụ của các giống đậu bắp 

Trong cùng một cột các số có chữ theo sau giống nhau không khác biệt ý nghĩa thống kê qua phép thử Duncan 

**  khác biệt thống kê ở mức ý nghĩa 1% 

. 

 
Hình 4: Phần nụ của giống ĐB1 bị Earias tấn công 

Giống Tỷ lệ bị hại trên nụ (%) 
VN1 2,97 bc 
ĐB1 4,64 a 
TN75 4,40 ab 
Địa phương 2,05 c 
Trung bình 3,52 
F ** 
CV (%) 24,29 
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3.3 Tỷ lệ gây hại của Earias trên hoa của các giống đậu bắp: 

Kết quả bảng 3 cho thấy giống đậu bắp Địa phương được thử nghiệm có tỷ lệ thiệt 
hại bởi Earias spp. là thấp nhất (1,15%), khác biệt có ý nghĩa so với 3 giống còn 
lại. Kết quả nghiên cứu của H. Javed et al. (2005) cho rằng giống đậu bắp địa 
phương tại Mỹ bị sâu đục trái gây hại lên hoa với tỷ lệ (5,0%) cao hơn so với các 
giống khác được thử nghiệm trong cùng điều kiện. Điều này có thể giải thích là do 
sự khác nhau về giống của địa phương và sở thích của sâu được nghiên cứu. 

Tỷ lệ gây hại trung bình của sâu đục trái này đối với hoa của các giống đậu bắp 
được thử nghiệm là 3,26%.  

Bảng 3: Tỷ lệ gây hại của sâu đục trái (Earias spp.) trên hoa của các giống đậu bắp 

Giống Tỷ lệ bị hại trên hoa (%) 

VN1 3.56 a 
ĐB1 4.32 a 
TN75 4.00 a 
Địa phương 1.15 b 
Trung bình 3.26 
F ** 
CV (%) 12,69 

Trong cùng một cột các số có chữ theo sau giống nhau không khác biệt ý nghĩa thống kê qua phép thử Duncan 

**  khác biệt thống kê ở mức ý nghĩa 1% 

 

 

Hình 5:  Earias gây hại trên hoa của giống đậu bắp VN1 

 
Hình 6:  Earias gây hại trên hoa của giống đậu bắp VN1 
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3.4 Tỷ lệ gây hại của Earias spp. trên trái của các giống đậu bắp: 

Qua bảng 4, tỷ lệ sâu gây hại trên trái giữa các giống có sự khác biệt rõ rệt. Giống 
địa phương có tỷ lệ trung bình bị hư hại trong trái thấp nhất (3,12%) khác biệt có ý 
nghĩa so với 3 giống còn lại, ĐB1 có tỷ lệ hư hại cao nhất 17,25%, kế đến là TN75 
14,10% và VN1 là 6,26%. 

Tỷ lệ trung bình Earias spp. gây hại trên trái của các giống đậu bắp là 10,18%. So 
sánh tỷ lệ trung bình bị hư hại của các giống, ta thấy trái là bộ phận bị sâu gây hại 
nhiều nhất. Kết quả này phù hợp với ý kiến của H. Javed (2005), ông cho rằng trái 
đậu bắp là phần bị sâu đục trái tấn công nhiều hơn các phần khác của cây. 

   
Hình 7:  a) Trái đậu bắp TN75 bị Earias spp. gây hại 

b) Trái đậu bắp ĐB1 bị Earias spp. gây hại 

Bảng 4: Tỷ lệ gây hại của sâu đục trái (Earias spp.) trên trái của các giống đậu bắp: 

Giống Tỷ lệ bị hại trên trái (%) 
VN1 6,26   c 
ĐB1 17,25 a 
TN75 14,10 b 
Địa phương 3,12  d 
Trung bình 10,18 
F ** 
CV (%) 5,21 
Trong cùng một cột các số có chữ theo sau giống nhau không khác biệt ý nghĩa thống kê qua phép thử Duncan 

**  khác biệt thống kê ở mức  ý nghĩa 1% 

Giống đậu bắp địa phương được khảo sát có tỷ lệ phần trăm bị sâu đục trái tấn 
công phần trái là 3,12% thấp hơn rất nhiều so với kết quả nghiên cứu của H. Javed 
et al (2005), tỷ lệ hư hại phần trái của giống địa phương là 22,97%. Điều này có 
thể nói lên rằng giống đậu bắp địa phương được thử nghiệm có khả năng kháng 
sâu đục trái Earias spp.. 

H. Javed, M. A. Aziz và R. A. K. Leghari (2005) giải thích sự khác biệt về tỷ lệ hư 
hại giữa các giống đậu bắp bởi sâu đục trái là do mật độ lớp lông trên các lá của 
các giống đậu bắp là khác nhau. Giống có mật độ lông trên lá càng thấp thì khả 
năng tấn công của các loại sâu đục trái càng thấp. Như vậy, giống Địa phương 
được thử nghiệm có thể có mật độ lớp lông trên lá thấp hơn các giống đậu bắp   
còn lại. 
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Hình 5: Cây đậu bắp Địa phương được đánh số 1 hoàn toàn không bị tấn công bởi Earias spp. 

4 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 

4.1 Kết luận 
- Dựa vào kết quả phân tích thống kê về tỷ lệ gây hại của Earias spp. trên từng 

bộ phận khác nhau của bốn giống được khảo nghiệm ta thấy: Giống đậu bắp 
Địa phương có khả năng chống chịu với sâu đục trái tốt nhất với tỷ lệ hư hại 
trên chồi non là 2,34%, nụ 2,05%, hoa 1,15% và trái 3,12%. Giống VN1 có tỷ 
lệ hư hại trên chồi non là 5,1%, nụ 2,97%, hoa 3,56%, trái 6,26%. Giống TN75 
có tỷ lệ bị hư hại trên chồi non 6,62% cao nhất so với 3 giống còn lại, nụ 4,4%, 
hoa 4,0% và trái là 14,1%. Giống đậu bắp ĐB1 bị Earias spp. gây hại nhiều 
nhất vơi tỷ lệ gây hại trên chồi non, nụ, hoa và trái lần lượt là 6,16%, 4,64%, 
4,32%, và 17,25%. Trái là bộ phận có tỷ lệ bị Maruca testulalis tấn công nhiều 
hơn so với các bộ phận chồi non, nụ và hoa của cây đậu bắp. 

- Giống đậu bắp Địa phương được thử nghiệm có khả năng kháng sâu đục trái 
Earias spp. rất tốt. Và đã chọn hai cây hoàn toàn không bị sâu đục trái gây hại 
(Cây được đánh số 1 và số 7) để làm nguồn vật liệu quí trong lai tạo 

4.2 Đề nghị 
- Sử dụng các cây đậu bắp địa phương đã được tuyển chọn (cây 1 và cây 7) làm 

cây đầu dòng ứng dụng trong sản xuất thực tiễn, lai tạo và theo dõi sự ổn định 
về tính kháng sâu đục trái Earias spp., đồng thời tiến hành thí nghiệm tính 
kháng với các loại sâu đục trái khác. 

- Tiến hành thí nghiệm khảo sát mật độ lớp lông trên lá của các giống đậu bắp để 
tìm ra mối tương quan giữa mật độ lớp lông trên lá và khả năng kháng sâu của 
đậu bắp. 

- Do hạn chế về thời gian thực hiện nên đề tài chỉ tiến hành thử nghiệm bốn 
giống đậu bắp tại Cần Thơ. Đề nghị mở rộng phạm vi nghiên cứu ra các tỉnh 
thành khác với nhiều loại giống khác nhau để tìm ra các giống có khả năng 
kháng sâu đục trái. 

- Phân tích thêm các chỉ tiêu phẩm chất của các trái có khả năng kháng sâu: Chất 
xơ, độ nhớt, Protein tổng, Vitamin C, TSS,… 
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