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Bệnh thán thư thanh long
Triệu chứng bệnh
Trên cành: thân cành thối mềm có màu vàng sáng sau đó chuyền sang nâu, 
vết thối từ phần ngọn vào trong, 
Trên hoa: Bệnh tấn công cả phần nụ hoa, làm cho nụ hoa bị biến màu nâu, 
sau đó rụng rất nhanh.
Trên trái: ở điều kiện ngoài đồng bệnh ít khi tấn công trên trái, tuy nhiên ở giai 
đoạn trái lớn sắp thu hoạch hoặc đã thu hoạch và tồn trữ, bệnh xuất hiện với 
những đốm nhỏ ban đầu màu vàng, sau đó lớn dần và chuyển sang màu nâu 
đen, vết bệnh lớn dần và làm thành từng vòng tròn.

Thông tin cơ bản
• BÖnh ph¸t triÓn vµ g©y h¹i m¹nh ë ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é tõ 15 ®Õn 

36oC, nhiÖt ®é tèi hảo cho sù ph¸t triÓn lµ 25oC. Tuy nhiªn, sù thiÖt 
h¹i cßn tuú thuéc vµo Èm ®é kh«ng khÝ, l¬îng m¬a, s¬¬ng ®äng l¹i 
trªn bÑ, nÕu giai ®o¹n nµy trïng vµo ra hoa cña c©y th× thiÖt h¹i do 
bÖnh sÏ nÆng h¬n.

• KÕt quả nghiªn cøu cña ViÖn NC C©y ¡n Quả MiÒn Nam (VNCCAQMN) 
còng cho thÊy bÖnh ph¸t triÓn m¹nh vµo giai ®o¹n ra  hoa trïng vµo 
mïa m¬a tõ th¸ng 6 ®Õn cuèi th¸ng 11.

• BÖnh ®Æc biÖt ph¸t triÓn vµ g©y h¹i nÆng ë ®iÒu kiÖn Èm ®é trªn 
95% trong 12 giê liÒn.

• BÖnh kÐm ph¸t triÓn trong mïa n¾ng.

Biện pháp quản lý
Biện pháp canh t¸c 

• Thiết kế mương líp hợp lý tùy vào độ cao đất sao cho đảm bảo mực 
nước cao nhất cách mặt líp khoảng 3040 cm.

• Trồng cây chắn gió để hạn chế mầm bệnh lây lan.
• Nên trồng thanh long bằng trụ ximăng vì nếu trồng bằng trụ sống (me 

tây) dễ mang mầm bệnh và không bền vững.  
Biện pháp sinh học 

• Bón nhiều phân hữu cơ kết hợp với nấm đối kháng Trichoderma nhằm 
tiêu diệt mầm bệnh hiện diện trên xác bã thực vật có trên và trong đất.

Biện pháp hóa học 
• Nên phun thuốc trừ nấm gốc đồng sau khi thu hoạch, sau khi cắt tỉa để 

làm giảm áp lực mầm bệnh. Phun thuốc gốc Propineb, Difenoconazole có 
hiệu quả rất tốt trong phòng trừ bệnh thán tấn công ở tất cả các giai 
đoạn phát triển từ nụ cho đến khi vừa đậu trái.
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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.


