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1 Viện Môi trường Nông nghiệp - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP DIỆT TRỪ CÂY BÌM BÌM TẠI ĐÀ NẴNG
 Đặng Thị Phương Lan1, Đinh Xuân Tùng1, Cù Thị Thanh Phúc1,  

Phạm Thị Tâm1, Nguyễn Thị Thảo1, Lại Thị Thu Hằng1

TÓM TẮT
Biện pháp sử dụng thuốc trừ cỏ Ally 20DF (hoạt chất Metsulfuron methyl) và thuốc Roundup 480SC (hoạt chất 

Glyphosate) đưa vào thân cây Bìm bìm trưởng thành qua lỗ đục cho hiệu quả phòng trừ triệt để đạt 100% trên 
những cây được xử lý. Sử dụng thước kẹp, thước dây để xác định khoảng đường kính cây Bìm bìm < 5 cm, 5 - 10 cm, 
10 - 20 cm, > 20 cm. Liều lượng thuốc xử lý của biện pháp để nguyên cây Bìm bìm và đưa thuốc vào thân qua lỗ 
đục (cây bò lan mặt đất), với thuốc Ally 20DF lần lượt là: 6 g/cây; 15 g/cây; 22,5 g/cây; 30 g/cây; với thuốc Roundup 
480SC lần lượt là: 100 ml/cây; 150 ml/cây; 300 ml/cây và 400 ml/cây. Chi phí phòng trừ là: 47.380.000 đồng/ha
(Ally 20DF) và 34.480.000 đồng/ha (Roundup 480SC). Biện pháp chặt phần thân sát gốc, đưa thuốc vào thân cây 
qua lỗ đục (cây leo lên cây rừng), liều lượng thuốc xử lý với thuốc Ally 20DF lần lượt là: 3 g/cây; 7,5 g/cây; 9 g/cây; 
12 g/cây; với thuốc Roundup 480SC lần lượt là: 50 ml/cây, 75 ml/cây, 150 ml/cây và 200 ml/cây. Chi phí phòng trừ là: 
35.890.000 đồng/ha (Ally 20DF) và 26.960.000 đồng/ha (Roundup 480SC). Cả hai biện pháp trên đều tương đối an 
toàn với môi trường, hệ sinh thái bản địa, dễ thao tác thực hiện nên hoàn toàn có thể đưa vào áp dụng trên diện rộng. 

Từ khóa: Cây Bìm bìm (Merremia spp.), Cây Merrimia boisiana, biện pháp diệt trừ, Đà Nẵng

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Cây Bìm bìm (Merremia spp.) hay còn gọi là sát 

thủ dây leo, cây Bìm bois, cây lang rừng… là loài 
cây thuộc họ Khoai lang (Convolvulacae) có nguồn 
gốc từ miền Bắc Việt Nam và Vân Nam Trung Quốc 
(Wang et al., 2005) đã xâm hại nghiêm trọng nhiều 
khu vực tại Đà Nẵng với trên 920 ha tại khu bảo tồn 
thiên thiên bán đảo Sơn Trà, trên 1000 ha tại rừng 
đặc dụng Nam Hải Vân, khu bảo tồn thiên thiên Bà 
Nà - Núi Chúa khoảng 40 - 50 ha và xuất hiện rải 
rác tại nhiều xã của huyện Hòa Vang (Võ Thị Minh 
Phương và Lê Thị Hoàng Huy, 2013). Cây Bìm bìm 
leo đến đâu khiến cây rừng không quang hợp được, 
cây còi cọc, chết dần gây ảnh hưởng nghiêm trọng 
đến chức năng phòng hộ, sản xuất của rừng và hệ 
sinh thái bản địa (Le et al., 2012). Thành phố Đà 
Nẵng đã triển khai nhiều biện pháp như: đào gốc, 
băm vụn thân lá, phơi khô và đốt; đổ muối vào gốc 
cây Bìm bìm… thậm chí huy động lực lượng quân 
đội, Đoàn thanh niên tuy nhiên, do chưa có biện 
pháp diệt trừ cây Bìm bìm hữu hiệu, triệt để nên 
hiệu quả không được như mong đợi. Trong khuôn 
khổ đề tài: “Nghiên cứu các biện pháp cấp bách để 
ngăn chặn và xử lý hiệu qủa cây Bìm Bìm Merremia 
spp. tại Đà Nẵng và vùng phụ cận” Viện Môi trường 
Nông nghiệp đã nghiên cứu và thực nghiệm nhiều 
biện pháp thủ công và hóa học, trong đó có biện 
pháp đưa thuốc trừ cỏ vào thân cây Bìm bìm qua lỗ 
đục. Biện pháp này được thực hiện lần đầu tiên tại 
Việt Nam và trên thế giới cũng chưa có công trình 

nào nghiên cứu tương tự. Vì vậy, việc nghiên cứu 
hiệu quả phòng trừ và tác động đến môi trường của 
biện pháp này có vai trò rất quan trọng trong xử lý 
cây Bìm bìm.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu nghiên cứu
Cây Bìm bìm (Merremia spp.), thuốc trừ cỏ 

Ally 20DF (hoạt chất Metsulfuron methyl) và 
thuốc Roundup 480SC (hoạt chất Glyphosate).

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm
Thí nghiệm đánh giá hiệu lực diệt trừ cây Bìm 

bìm được tiến hành theo phương pháp của Viện Bảo 
vệ thực vật (2000) - Phương pháp nghiên cứu Bảo vệ 
thực vật (Tập 3).

- Sử dụng thước kẹp hoặc dùng thước dây để 
lựa chọn các đường kính cây khác nhau (< 5, 5 - 10, 
10 - 20 và > 20 cm). Đối với cây Bìm bìm bò lan trên 
mặt đất hoặc bám lên đá thì để nguyên cây xử lý. Đối 
cây Bìm bìm leo lên cây rừng thì dùng dao chặt thân 
sát gốc cây Bìm bìm (càng gần mặt đất càng tốt), sau 
đó xử lý phần gốc. Mỗi loại đường kính thân bố trí 
các lượng thuốc khác nhau và 1 công thức đối chứng 
(phun nước lã), thí nghiệm nhắc lại 3 lần (5 cây/
lần nhắc).

- Chủng loại và liều lượng thuốc sử dụng: Chi tiết 
được trình bày trong bảng 1.
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Bảng 1. Chủng loại và liều lượng thuốc sử dụng trong nghiên cứu

Biện pháp

Liều lượng thuốc sử dụng (g, ml/ cây)
< 5 cm 5 - 10 cm 10 - 20 cm > 20 cm

Ally 20DF 
(g/cây)

Roundup 
480SC 

(ml/cây)

Ally 20DF 
(g/cây)

Roundup 
480SC 

(ml/cây)

Ally 20DF 
(g/cây)

Roundup 
480SC 

(ml/cây)

Ally 20DF 
(g/cây)

Roundup 
480SC 

(ml/cây)

Để nguyên cây, 
đưa thuốc vào 
thân qua lỗ đục

1,5 25,0 3,75 37,5 5,5 75,0 7,5 100,0
3,0 50,0 7,5 75,0 11,5 150,0 15,0 200,0
4,5 75,0 11,5 125,0 17,5 225,0 22,5 300,0
6,0 100,0 15,0 150,0 22,5 300,0 30,0 400,0

Chặt phần thân 
sát gốc, đưa 
thuốc vào thân 
qua lỗ đục

1,8 30 4,5 45 6,75 90 9 120
2,4 40 6,0 60 9,0 120 12,0 160

3,0 50 7,5 75 11,25 150 15,0 200

- Phương pháp tạo lỗ trên thân: Quan sát gốc cây 
để xác định vị trí đục sau đó sử dụng đục bán nguyệt 
hay đục bạt để tạo lỗ. Tùy theo liều lượng thuốc 
cần để xử lý cây Bìm bìm mà đục một hay nhiều 
lỗ trên thân để chứa lượng thuốc xử lý nhiều nhất. 
Chiều sâu và chiều ngang lỗ đục khoảng 2/3 đường 
kính thân. 

- Phương pháp pha thuốc và đưa thuốc trừ cỏ vào 
lỗ đục: đối với thuốc Ally 20DF pha thuốc theo tỷ lệ 
1,0 g thuốc: 20 ml nước (tùy theo đường kính cây 
mà pha đủ lượng nước thuốc cần dùng để xử lý), 
lắc đều để sử dụng; Đối với thuốc Roundup 480SC 
lắc đều rồi sử dụng. Dùng xilanh (hoặc cốc đong 
có vạch ml) bơm (đổ) dung dịch thuốc trên vào lỗ. 
Thực hiện bơm (đổ) thuốc lần lượt vào các lỗ (không 
đổ quá đầy để thuốc trào ra ngoài), nếu lượng thuốc 
vẫn còn thì đợi cho thuốc thẩm thấu dần vào mạch 
dẫn của cây rồi tiếp tục để đến khi hết lượng thuốc 
cần xử lý.

 Sau khi đã bơm đủ lượng thuốc trừ cỏ vào lỗ 
sử dụng miếng băng dính giấy bịt miệng lỗ lại, 
dập ghim.

2.2.2. Chỉ tiêu và phương pháp theo dõi
- Hiệu quả phòng trừ: theo dõi số cây (gốc) sống 

sau xử lý 60, 90 và 120 ngày. Hiệu quả của các công 
thức được hiệu đính theo công thức Abbott (1925).

Công thức Abbott:
Hiệu lực của thuốc % = Ca – Ta

Ca
  ˟  100

Trong đó: Ca là số cây (gốc) sống ở công thức đối 
chứng sau xử lý; Ta là số cây (gốc) sống ở công thức thí 
nghiệm sau xử lý.

- Chi phí phòng trừ: Theo dõi số công lao động 
và nguyên vật liệu sử dụng trong quá trình diệt trừ 
cây Bìm bìm.

- Đánh giá tác động môi trường: 
+ Dư lượng thuốc trừ cỏ trong đất ở thời điểm 7, 

15, 30, 60, 90, 180 ngày sau xử lý (NSXL) được lấy 
xung quanh gốc cây, độ sâu 20cm. và dư lượng thuốc 
trừ cỏ trong mẫu cây (lá, thân cành) Bìm bìm ở thời 
điểm 7, 15, 30, 60, 90 và 180 NSXL. Đối với hoạt chất 
Metsulfuron methyl phân tích theo phương pháp sắc 
ký lỏng hiệu năng cao (HPLC), hoạt chất Glyphosate 
phân tích theo phương pháp LCMSMS.

+ Ảnh hưởng đến đa dạng sinh học: Quan sát 
sự sinh trưởng và phát triển của thảm thực vật, các 
loài sinh vật sống trên cây tại khu vực xử lý ở các 
thời điểm 30, 60, 120, 180 ngày sau xử lý so sánh với 
trước khi xử lý cây Bìm bìm.

2.2.3. Phương pháp xử lý số liệu
Thông tin sau khi thu thập được xử lý bằng phần 

mềm Microsoft Excel 2010 để tính số cây (gốc) sống 
trung bình và hiệu quả phòng trừ theo công thức 
Abbott.

2.3. Thời gian và địa điểm nghiên cứu
Thí nghiệm được bố trí từ tháng 4/2016 - tháng 

12/2017 tại khu bảo tồn thiên nhiên bán đảo Sơn 
Trà, phường Thọ Quang, Đà Nẵng.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Hiệu quả phòng trừ cây Bìm bìm của biện 
pháp để nguyên cây, đưa thuốc vào thân cây qua lỗ

Kết quả thí nghiệm tại bảng 2 cho thấy thuốc Ally 
20DF và Roundup 480SC đều có hiệu quả phòng trừ 
Bìm bìm khi áp dụng biện pháp để nguyên cây, đưa 
thuốc vào thân qua lỗ đục. Hiệu quả của 2 thuốc này 
tương đương nhau ở các liều lượng thí nghiệm trên 
các đường kính thân cây và hiệu quả tăng theo liều 
lượng và thời gian sử dụng. Cụ thể:
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- Ở đường kính thân < 5 cm: Hiệu quả xử lý 
cây Bìm bìm đạt 100% của thuốc Ally 20DF tại liều 
lượng 6 g/cây, thuốc Roundup 480SC tại liều lượng 
100 ml/cây ở giai đoạn 60 ngày sau xử lý (NSXL).

- Tại đường kính thân 5 - 10 cm: Hiệu quả xử lý 
cây Bìm bìm đạt 100% của thuốc Ally 20DF tại liều 
lượng 15 g/cây, thuốc Roundup 480SC tại liều lượng 
150 ml/cây ở giai đoạn 60 NSXL.

- Ở đường kính thân 10 - 20 cm: Hiệu quả của 
thuốc diễn ra chậm hơn, hiệu quả xử lý cây Bìm 
bìm đạt 100% của thuốc Ally 20DF tại liều lượng 
22,5 g/cây, thuốc Roundup 480SC tại liều lượng 
300 ml/cây ở giai đoạn 90 NSXL.

- Ở đường kính thân > 20 cm: Hiệu quả xử lý cây 
Bìm bìm đạt 100% của thuốc Ally 20DF tại liều lượng 
30 g/cây ở giai đoạn 90 NSXL, thuốc Roundup 480SC
tại liều lượng 400 ml/cây ở giai đoạn 120 NSXL.

Bảng 2. Hiệu quả phòng trừ cây Bìm bìm trưởng thành của biện pháp để nguyên cây, 
đưa thuốc vào thân qua lỗ đục (Khu Bảo tồn thiên nhiên Bán đảo Sơn Trà, 2016)

Đường 
kính cây

Hiệu quả phòng trừ (%)
Thuốc trừ cỏ Ally 20DF Thuốc trừ cỏ Roundup 480SC

Lượng 
dùng 

(g/cây)
60 NSXL 90 NSXL 120 NSXL

Lượng 
dùng 

(ml/ cây)
60 NSXL 90 NSXL 120 NSXL

< 5 cm

1,5 53,33 53,33 53,33 25,0 33,33 40,00 40,00
3,0 73,33 73,33 73,33 50,0 60,00 73,33 73,33
4,5 86,67 86,67 86,67 75,0 66,67 86,67 86,67
6,0 100,00 100,00 100,00 100,0 100,00 100,00 100,00

5 - 10 cm

4,0 33,33 33,33 33,33 37,5 46,67 46,67 46,67
7,5 66,67 66,67 66,67 75,0 66,67 66,67 66,67

11,5 86,67 86,67 86,67 125,0 80,00 80,00 80,00
15,0 100,00 100,00 100,00 150,0 100,00 100,00 100,00

10 - 20 cm

5,5 0,00 0,00 0,00 75,0 40,00 46,67 46,67
11,5 40,00 60,00 60,00 150,0 66,67 73,33 73,33
17,5 46,67 80,00 80,00 225,0 73,33 86,67 86,67
22,5 73,33 100,00 100,00 300,0 86,67 100,00 100,00

> 20 cm

7, 5 0,00 0,00 0,00 100,0 26,67 33,33 33,33
15 46,67 66,67 73,33 200,0 46,67 66,67 73,33
24 53,33 80,00 86,67 300,0 60,00 80,00 93,33
30 66,67 100,00 100,00 400,0 73,33 93,33 100,00

Ghi chú: NSXL - ngày sau xử lý.

3.2. Hiệu quả phòng trừ cây Bìm bìm của biện 
pháp chặt phần thân sát gốc, đưa thuốc vào thân 
qua lỗ đục 

Kết quả tại bảng 3 cho thấy diễn biến về hiệu 
quả của biện pháp chặt phần thân sát gốc và đưa 
thuốc vào thân qua lỗ đục cũng tương tự như biện 
pháp mục 3.1. Các cây có đường kính nhỏ (< 5 và 
5 - 10 cm) có hiệu quả xử lý nhanh hơn so với các 
cây có đường kính to (10 - 20 cm) và rất to (> 20 cm).
Cụ thể:

- Ở đường kính thân < 5 cm: Hiệu quả xử lý 
cây Bìm bìm đạt 100% của thuốc Ally 20DF tại liều 
lượng 3 g/cây, thuốc Roundup 480SC tại liều lượng 
30 ml/cây ở giai đoạn 60 ngày sau xử lý (NSXL).

- Tại đường kính thân 5 - 10 cm: Hiệu quả xử lý 
cây Bìm bìm đạt 100% của thuốc Ally 20DF tại liều 
lượng 6 g/cây, thuốc Roundup 480SC tại liều lượng 
60 ml/cây ở giai đoạn 60 NSXL.

- Ở đường kính thân 10 - 20 cm: Hiệu quả xử lý 
cây Bìm bìm đạt 100% của thuốc Ally 20DF tại liều 
lượng 9 g/cây, thuốc Roundup 480SC tại liều lượng 
90 ml/cây ở giai đoạn 90 NSXL.

 - Ở đường kính thân > 20 cm: Hiệu quả xử lý 
cây Bìm bìm đạt 100% của thuốc Ally 20DF tại
liều lượng 12 g/cây ở giai đoạn 90 NSXL, thuốc 
Roundup 480SC tại liều lượng 160 ml/cây ở giai đoạn 
120 NSXL.
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Bảng 3. Hiệu quả phòng trừ cây Bìm bìm trưởng thành của biện pháp chặt phần thân sát gốc, 
đưa thuốc vào thân qua lỗ đục (Khu Bảo tồn thiên nhiên Bán đảo Sơn Trà, 2016)

Đường 
kính cây

Hiệu quả phòng trừ (%)
Thuốc trừ cỏ Ally 20DF Thuốc trừ cỏ Roundup 480SC

Lượng 
dùng (g/

cây)
60 NSXL 90 NSXL 120 NSXL

Lượng 
dùng

 (ml/cây)
60 NSXL 90 NSXL 120 NSXL

< 5 cm
1,8 73,33 73,33 73,33 30 100,00 100,00 100,00
2,4 80,00 80,00 80,00 40 100,00 100,00 100,00
3,0 100,00 100,00 100,00 50 100,00 100,00 100,00

5 - 10 cm
4,5 46,67 66,67 66,67 45 46,67 73,33 73,33
6,0 100,00 100,00 100,00 60 100,00 100,00 100,00
7,5 100,00 100,00 100,00 75 100,00 100,00 100,00

10 - 20 cm
6,75 66,67 66,67 66,67 90 66,67 100,00 100,00
9,0 80,00 100,00 100,00 120 73,33 100,00 100,00

11,25 86,67 100,00 100,00 150 86,67 100,00 100,00

> 20 cm
9 66,67 66,67 66,67 120 66,67 73,33 73,33

12,0 80,00 86,67 100,00 160 80,00 86,67 100,00
15,0 86,67 100,00 100,00 200 86,67 93,33 100,00

Ghi chú: NSXL - ngày sau xử lý.

3.3. Hiệu quả kinh tế
Kết quả theo dõi chi phí của 2 biện pháp này đối 

với cả 2 loại thuốc như sau:
- Đối với biện pháp để nguyên cây, đưa thuốc trừ 

cỏ vào thân qua lỗ đục: Với thuốc Ally 20DF: tổng 
chi phí hết 47.380.000 đồng/ha; với thuốc Roundup 
480SC tổng chi phí hết 34.480.000 đồng/ha. 

- Đối với biện pháp chặt phần thân sát gốc, đưa 
thuốc trừ cỏ vào thân qua lỗ đục: Với thuốc Ally: 
tổng chi phi hết 35.890.000 đồng/ha; với thuốc 
Roundup 480SC: tổng chi phí hết 26.960.000 đồng/ha
và bằng 80,91% so với để nguyên cây (Bảng 4).

Bảng 4. Chi phí phòng trừ cây Bìm bìm bằng biện pháp 
để nguyên cây, đưa thuốc trừ cỏ vào thân qua lỗ đục

Đơn vị tính: nghìn đồng/ha

TT Nội dung chi

Biện pháp để nguyên cây, 
đưa thuốc trừ cỏ vào thân 

qua lỗ đục

Biện pháp chặt phần thân 
sát gốc, đưa thuốc trừ cỏ 

vào thân qua lỗ đục
Thuốc Ally 

20DF
Thuốc Roundup 

480SC
Thuốc Ally 

20DF
Thuốc Roundup 

480SC
I Công lao động 20.100 20.100 21.300 21.300

1.1 Công phát đường, tìm gốc,
 thu gom vỏ bao bì 15.300 15.300 15.300 15.300

1.2 Công xử lý 4.800 4.800 6.000 6.000
II Nguyên vật liệu 27.280 14.380 14.590 5.660

2.1 Thuốc trừ cỏ 21.170 8.400 8.480 2.730

2.2
Dụng cụ rẻ tiền mau hỏng 
(đục, dao phát đường, 
bảo hộ lao động, xy lanh….)

6.110 5.980 6.110 2.930

  Tổng cộng 47.380 34.480 35.890  26.960
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3.4. Ảnh hưởng của việc phòng trừ cây Bìm bìm 
đến môi trường

3.4.1. Ảnh hưởng đến môi trường đất 
Tại tất cả các thời điểm lấy mẫu phân tích đất 

xung quanh cây Bìm bìm xử lý không phát hiện dư 
lượng hoạt chất Metsulfuron methyl và Glyphosate 
(Bảng 5).

Bảng 5. Dư lượng thuốc trừ cỏ trong đất theo thời gian xử lý 
(Khu Bảo tồn thiên nhiên Bán đảo Sơn Trà, 2017)

Biện pháp Hoạt chất Đường kính 
thân (cm)

Dư lượng thuốc sau xử lý (mg/kg)

7 NSXL 15 NSXL 30 NSXL 60 NSXL 90 NSXL 180 NSXL

Để nguyên 
cây, đưa 
thuốc vào 
thân qua lỗ 
đục

Roundup 
480SC

< 5 nd nd nd nd nd nd

5 - 10 nd nd nd nd nd nd

10 - 20 nd nd nd nd nd nd

> 20 nd nd nd nd nd nd

Ally 20DF

< 5 nd nd nd nd nd nd

5 - 10 nd nd nd nd nd nd

10 -20 nd nd nd nd nd nd

> 20 nd nd nd nd nd nd

Chặt phần 
thân sát gốc, 
đưa thuốc 
vào thân qua 
lỗ đục

Roundup 
480SC

< 5 nd nd nd nd nd nd

5 - 10 nd nd nd nd nd nd

10 - 20 nd nd nd nd nd nd

> 20 nd nd nd nd nd nd

Ally 20DF

< 5 nd nd nd nd nd nd

5 - 10 nd nd nd nd nd nd

10 - 20 nd nd/nd nd/nd nd/nd nd/nd nd/nd

> 20 nd nd nd nd nd nd

Ghi chú: NSXL - Ngày sau xử lý; nd- none detected (không phát hiện).

 3.4.2. Dư lượng thuốc trong lá cây và thân cây
Do chưa có MRL cho cây Bìm bìm nên chúng 

tôi đã đối chiếu với ngưỡng tối đa cho phép của rau 
ăn lá (với dư lượng trong lá cây) và cây mía (với dư 
lương trong thân cây) theo tiêu chuẩn đối với thực 
phẩm của Nhật Bản và Codex. 

Hình 1 và hình 2 cho thấy, dư lượng Metsulfuron 
methyl và Glyphosate trong lá cây Bìm bìm giảm 
dần theo thời gian xử lý. Ở thời điểm 7 NSXL dư 
lượng thuốc trong lá cây Bìm bìm đạt cao nhất 
(0,84 -7,82 mg/kg đối với Metsulfuron methyl và 
0,75 - 2,32 mg/kg đối với Glyphosate). Ở thời điểm 
15NSXL, dư lượng Metsulfuron methyl giảm xuống 
thấp ngưỡng tối đa cho phép (MRL: 0,05 mg/kg đối 
với Metsulfuron methyl và MRL: 0,1 mg/kg đối với 
Glyphosate). Sau xử lý 30 ngày trở đi, không phát 

hiện dư lượng thuốc trong lá cây Bìm bìm. Do đó 
việc lá cây héo rụng xuống đất sẽ không gây ảnh 
hưởng đến môi trường đất.

Hình 3 - Hình 6 cho thấy: Sau 30 ngày xử lý, dư 
lượng thuốc còn trong thân cây Bìm bìm cao hơn 
dư lượng tối đa cho phép đối với cây mía theo tiêu 
của Codex (MRL của Glyphosate: 2,0 mg/kg) và tiêu 
chuẩn của Nhật Bản (MRL của Metsulfuron methyl: 
0,05 mg/kg). Tại thời điểm 60 ngày sau xử lý, dư 
lượng Glyphosate và Metsulfuron methyl thấp hơn 
dư lượng tối đa cho phép. Sau 90 ngày sau phòng 
trừ, không còn phát hiện thấy dư lượng 2 loại hoạt 
chất trên trong thân cây Bìm bìm. Do đó, sau xử lý 
nếu cây Bìm bìm có tàn và rơi rụng xuống đất cũng 
không làm ảnh hưởng tới môi trường đất cũng như 
môi trường xung quanh tại khu vực xử lý.
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Hình 1. Dư lượng Metsulfuron methyl trong lá cây của biện pháp 
để nguyên cây, đưa thuốc vào thân cây qua lỗ đục

Bìm bìm hoa trắng

Bìm bìm hoa trắng

Bìm bìm hoa trắng Bìm bìm hoa vàng

Bìm bìm hoa vàng

Bìm bìm hoa vàng

Hình 2. Dư lượng Glyphosate trong lá cây Bìm bìm của biện pháp 
để nguyên cây, đưa thuốc vào thân cây qua lỗ đục

Hình 3. Dư lượng Metsulfuron methyl trong thân cành cây Bìm bìm 
của biện pháp để nguyên cây, đưa thuốc vào thân cây qua lỗ đục
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Bìm bìm hoa trắng Bìm bìm hoa vàng

Bìm bìm hoa trắng Bìm bìm hoa vàng

Bìm bìm hoa trắng Bìm bìm hoa vàng

Hình 4. Dư lượng Metsulfuron methyl trong thân cành cây Bìm bìm 
của biện pháp chặt phần thân sát gốc, đưa thuốc vào thân cây qua lỗ

Hình 5. Dư lượng Glyphosate trong thân cành cây Bìm bìm 
của biện pháp chặt phần thân sát gốc, đưa thuốc vào thân cây qua lỗ

Hình 6. Dư lượng Glyphosate trong thân cành cây Bìm bìm 
của biện pháp để nguyên cây, đưa thuốc vào thân cây qua lỗ đục
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3.4.3. Ảnh hưởng đến đa dạng sinh học
a) Ảnh hưởng tới các loài thực vật

- Tác động của việc diệt trừ cây Bìm bìm: Quan 
sát thực địa cho thấy, các loại dây leo, cây bụi bị 
ảnh hưởng rất lớn của cây Bìm bìm trong quá trình 
sinh trưởng và phát triển của mình. Tại thời điểm 
trước xử lý, cây Bìm bìm mọc xanh tốt, che ánh sáng 
nên một số cây bụi (riềng núi, thiên tuế lược, bồng 
bồng,...), cây dây leo (sắn dây, dẻ tược,...), thậm chí 
một số cây gỗ nhỏ (bướm trắng, hu đay,...) không 
phát hiện thấy hoặc cây kém phát triển, còi cọc và 
lá vàng. Tuy nhiên, tại thời điểm 30 NSXL, các cây 
con bắt đầu mọc lên, ra ngọn mới và tại thời điểm 
60 ngày sau xử lý các loại cây này đều phát triển bình 
thường trở lại. Sau 120 NSXL, các loài cây bị Bìm 
bìm làm kém phát triển đều đã sinh trưởng và phát 
triển bình thường trở lại. 
b) Ảnh hưởng tới các loài sinh vật sống trên cây

Kết quả theo dõi cho thấy sau 180 ngày xử lý thấy 
có sự xuất hiện 4 loài côn trùng trên cây Bìm bìm. 
Trong đó, kiến đen cao chân và ong mật xuất hiện 
liên tục trước xử lý và trong thời gian xử lý; ong ruồi 
xuất hiện sau 60 ngày xử lý còn mối xuất hiện muộn 
hơn, sau 90 ngày xử lý. Sâu đục thân (con luy) chỉ 
xuất hiện sau 90 ngày xử lý.

IV. KẾT LUẬN 
- Thuốc trừ cỏ hoạt chất Metsulfuron methyl và 

Glyphosate đều có hiệu quả xử lý triệt để (đạt 100%) 
đối với cây Bìm bìm nguyên cây và phần gốc cây Bìm 
bìm sau chặt.

- Liều lượng thuốc trừ cỏ để xử lý cây Bìm bìm 
trưởng thành đạt 100% của biện pháp để nguyên cây 
và đưa thuốc vào thân qua lỗ đục ứng với các đường 
kính < 5 cm; 5 - 10 cm; 10 - 20 cm và > 20 cm lần lượt 
là: 6 g/cây, lượng 15 g/cây, lượng 15 g/cây và 30 g/cây
(với thuốc Ally 20DF) và 100 ml/cây, 150 ml/cây, 
300 ml/cây và 400 ml/cây (với thuốc Roundup 480SC).

Chi phí thực hiện là 47.380.000 đồng/ha đối với 
thuốc Ally 20DF và 34.480.000 đồng/ha với thuốc 
Roundup 480SC. 

- Liều lượng thuốc trừ cỏ để xử lý cây Bìm bìm 
trưởng thành đạt 100% của biện pháp chặt phần 
thân sát gốc, đưa thuốc vào thân cây qua lỗ đục ứng 
với các đường kính < 5 cm; 5 - 10 cm; 10 - 20 cm
và > 20 cm lần lượt là: 3 g/cây, lượng 7,5 g/cây, 
lượng 9 g/cây và 12 g/cây (với thuốc Ally 20DF) 
và 50 ml/cây, 75 ml/cây, 150 ml/cây và 200 ml/cây 
(với thuốc Roundup 480SC). Chi phí của biện pháp 
này là 35.890.000 đồng/ha với thuốc Ally 20DF và 
26.960.000 đồng/ha đối với thuốc Roundup 480SC.

- Biện pháp đưa thuốc vào thân cây Bìm bìm qua 
lỗ đục rất an toàn với môi trường, hệ sinh thái và dễ 
thao tác thực hiện nên hoàn toàn có thể đưa vào áp 
dụng trên diện rộng.
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Study on measures to eradicate Merremia spp. in Da Nang 
Dang Thi Phuong Lan, Dinh Xuan Tung, Cu Thi Thanh Phuc,  

Pham Thi Tam, Nguyen Thi Thao, Lai Thi Thu Hang
Abstract 
Use of herbicide Ally 20DF (active ingredient: Metsulfuron methyl) and the Roundup 480SC (active ingredient: 
Glyphosate) introduced into the trunk of mature Merremia spp. through perforated holes had a preventive effect of 
100% on the treated plants. Clamp ruler and and caliper were used to determine the diameter ranges of Merremia 
spp. (< 5 cm, 5 - 10 cm, 10 - 20 cm and > 20 cm). The treated dosage by keeping the whole plant of Merremia 
spp. and put the herbicides into the trunk through the perforated holes (for Merremia spp. spreading on the 
ground), with Ally 20DF was: 6 g/plant; 15 g/plant; 22.5 g/plant; 30 g/plant, respectively; and with the Roundup 
480SC was: 100 ml/plant; 150 ml/plant; 300 ml/plant and 400 ml/plant, respectively. The cost of this measure was 
47,380,000 VND/ ha for Ally 20DF and 34,480,000 VND/ ha for Roundup 480SC. The measure of cutting the trunk 
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close to the base, and then putting the herbicides into the trunk through the perforated holes (for Merremia spp. 
climbing forest trees), the treated dosage with Ally 20DF was: 3 g/plant; 7.5 g/plant; 9 g/plant and 12 g/plante, 
respectively; and with Roundup 480SC was: 50 ml/plant, 75 ml/plant, 150 ml/plant and 200 ml/plant, respectively. 
The cost of this measure was 35,890,000 VND/ha for Ally 20DF and 26,960,000 VND/ha for Roundup 480SC. Both 
of the above measures were relatively safe to the environment and indigenous ecosystems; easy to manipulate; so 
they can be applied on a large scale.
Keywords: Merremia spp., Merrimia boisiana, eridication measures, Da Nang
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ẢNH HƯỞNG NỒNG ĐỘ SILIC ĐẾN KHẢ NĂNG KHÁNG BỆNH ĐỐM LÁ 
DO NẤM Cercospora sp. TRÊN RAU XÀ LÁCH THỦY CANH

Nguyễn Huy Tài1, Lý Thị Cẩm Duyên2, 
Nguyễn Thị Thu Nga1, Nguyễn Bảo Vệ1

TÓM TẮT 
Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá tính mẫn cảm bệnh đốm lá trên 3 giống xà lách và ảnh hưởng nồng 

độ silic cung cấp qua rễ trong dung dịch dinh dưỡng và phun qua lá đến khả năng kháng bệnh đốm lá do Cercospora 
sp. trên xà lách thủy canh. Kết quả giống xà lách Rado 45 dễ mẫn cảm với bệnh đốm lá với tỷ lệ và trung bình diện 
tích lá bệnh cao nhất là 99,9% và 7,4%, khác biệt ý nghĩa so với giống Rado 357 và Romaine ở thời điểm 9 ngày sau 
khi chủng bệnh. Ở 9 ngày sau khi chủng bệnh, trung bình diện tích lá bệnh của giống Rado 45 ở nồng độ silic cung 
cấp qua rễ 10 và 20 ppm tương ứng là 17,0% và 16,8%, trung bình này thấp hơn và khác biệt ý nghĩa so với nồng độ 
silic 30 ppm (27,1%) và 40 ppm (27,7%); tuy nhiên, không khác biệt ý nghĩa so với đối chứng (21,6%). Kết quả nồng 
độ silic 0, 20, 40, 60, và 80 ppm phun lá ở 3 ngày sau khi chủng bệnh, trung bình diện tích lá bệnh của giống Rado 
45 ở nồng độ silic 40 ppm thấp hơn ý nghĩa so với nồng độ 80 ppm và đối chứng; tuy nhiên, giữa tất cả các nồng 
độ silic có sự khác biệt không ý nghĩa về trung bình diện tích lá bệnh ở thời điểm 5 và 7 ngày sau khi chủng bệnh. 

Từ khóa: Silic, bệnh đốm lá (Cercospora sp.), giống xà lách thủy canh

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Xà lách (Lactuca sativa L.) là loại rau ăn lá phổ 

biến trên thế giới. Bệnh đốm lá do Cercospora sp. là 
yếu tố quan trọng làm giảm năng suất và chất lượng 
rau xà lách ở nhiều vùng như Thái Lan (Koohakan 
et al., 2008) và Úc (Liberato and Stephens, 2006). 
Một số giống có mức độ kháng trung bình với 
bệnh (Miller et al., 1994) và việc kiểm soát hiệu quả 
thường sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Tuy nhiên, 
kiểm soát hóa học gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến 
sức khỏe con người, sinh vật có lợi, ô nhiễm môi 
trường, mất cân bằng hệ sinh thái (Jamalizadeh 
et al., 2011). Việc quản lí sinh vật hại theo hướng 
thân thiện môi trường ngày càng được quan tâm, 
trong đó tiềm năng ứng dụng dinh dưỡng silic cung 
cấp qua rễ và phun qua lá hiệu quả làm tăng tính 
kháng bệnh và bảo vệ cây trồng. Bón silic qua rễ 
được biết làm giảm bệnh cháy lá do Phytophthora 
trên cây ớt chuông (French-Monar et al., 2010) và 
bệnh do Pythium ultimum trên cây dưa leo (Chérif 

and Bélanger, 1992). Ngoài ra silic phun lá là cách 
chọn lựa làm giảm giá thành nếu sử dụng hiệu quả. 
Một vài nghiên cứu phun silic qua lá làm giảm bệnh 
phấn trắng trên dưa leo, dưa lưới và khổ qua do 
Erysiphe cruciferarum (Menzies et al., 1992). Mục 
đích nghiên cứu để xác định tính mẫn cảm của 
3 giống rau xà lách thủy canh và tìm ra nồng độ 
kháng bệnh của silic cung cấp qua rễ và phun lá hiệu 
quả làm giảm bệnh đốm lá do Cercospora sp. gây hại.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu nghiên cứu
Ba giống xà lách công ty Trang Nông gồm Rado 

357, Rado 45 và Romaine sau khi gieo được trồng 
theo phương pháp thủy canh tĩnh trong thùng nhựa 
(dài 60 cm, rộng 36 cm và cao 13,5 cm). Mỗi cây 
trồng trong giá thể xốp trong ly nhựa được đặt lên 
nắp đậy bằng mút. Dung dịch trồng cây sử dụng 
công thức thủy canh (Hoagland and Arnion, 1950). 
pH dung dịch dinh dưỡng và dung dịch silic phun lá


