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Bệnh gỉ sắt
Triệu chứng bệnh

• Lá, thân và trái đều bị nhiễm bệnh, nhưng bệnh xuất hiện chủ yếu trên 
các lá già.

• Trên lá, vết bệnh mới xuất hiện là những đốm tròn nhỏ, xanh nhạt, nâu 
vàng hoặc nâu xám, lấm tấm như đầu kim, rải rác đều trên mặt lá. Sau 
đó vết bệnh phát triển rộng ra khoảng 1mm, có dạng tròn hoặc dạng có 
góc cạnh hoặc bất dạng, có màu nâu vàng hoặc nâu đỏ như màu rỉ sắt 
hoặc nâu đen.

Thông tin cơ bản
• Bệnh gây hại nhiều ở mặt dưới của lá có ẩm độ và nhiệt độ thích hợp 

cho nấm phát triển. Ngoài ra, mưa và ánh nắng gay gắt cũng không ảnh 
hưởng trực tiếp như ở mặt trên của lá. Bệnh nặng, các vết bệnh liên kết 
lại với nhau, làm cho lá bị khô cháy từng mãng hoặc cả lá, lá rụng nhiều, 
cây mất dần khả năng quang hợp. Nếu bệnh nặng vào giai đoạn cây 
chưa ra hoa, kết trái, sẽ làm thất thu hoàn toàn.

Biện pháp quản lý
• Có thể dùng một trong các loại sau: Hanovil 10SC, Forvilnew 250 SC, 

Manage 5 WP, Foraxyl 35 WP, Canazole 250 EC.

Tên khoa học > Phakopsora pachyrhizi
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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.


