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Rệp hại đậu tương
Triệu chứng bệnh

• Rệp trưởng thành và rệp non tụ tập châm chích hút chất dịch ở lá non, 
ngọn cây, nụ hoa và quả.

• Sau khi bị hại thì lá teo quắt khô chết, ngọn cây, hoa, quả héo rũ thui 
chết không được thu hoạch

• Rệp còn là môi giới truyền virus.

Thông tin cơ bản
• Rệp có sức sinh sản lớn, ở điều kiện thích hợp trong một ngày thì một 

rệp cái đẻ được 10 con rệp con và một đời đẻ tới 60-70 rệp con.
• Mùa hè khoảng 5-7 ngày, một lứa, mùa đông 15-20 ngày một lứa
• Trên cây đậu tương rệp gây hại nhiều ở giai đoạn 5-6 lá đến ra hoa, quả 

non.
• Ở Sơn La rệp gây hại đậu tương mạnh nhất từ tháng 6-7.

Biện pháp quản lý
• Tiến hành chăm sóc làm cỏ kịp thời tạo điều kiện thông thoáng trong 

ruộng đậu.
• Tiêu diệt trứng qua đông và vệ sinh đồng ruộng khi gieo trồng đậu 

tương
• Luân canh đậu tương với lúa nước và lúa nương
• Dùng các loại thuốc hóa học như: Bestox 5 EC (0.4- 0,7 lít/ha), Fastac 5 

EC (0,4-0,7 lít/ha), Confidor 100 SL (0,6- 0,8 lít/ha). Hoặc các loại thuốc 
gốc Pyrethroid khi mật độ rệp trung binh đạt 250 con/cây

Tên khoa học > Aphis glycines, Aphis medicaginis
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Đóng lên bị xâm nhiễm rệp nặng 
trên đậu tương còn non. (Nguồn 
Christina DiFonzo, Michigan State 
University, Bugwood.org)

 

Khi phun thuốc hóa học, luôn phải sử dụng các dụng cụ bảo hộ và tuyệt đối tuân theo hướng dẫn in trên 
nhãn sản phẩm về liều lượng, thời gian phun thuốc, thời gian cách ly.
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