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TÓM TẮT KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU NHÓM CÀ PHÊ 

Với mục đích: Cung cấp thông tin về các loài sâu, bệnh, nhện nhỏ gây hại trên 

cây cà phê chè tại Thuận Châu, Sơn La và thiên địch của chúng làm cơ sở đề 

xuất biện pháp phòng trừ đối tượng gây hại chủ yếu; Cung cấp thông tin về 

ảnh hưởng của độ chín đến chất lượng cà phê tại Thuận Châu, Sơn La. Từ đó 

đề xuất giải pháp làm tăng chất lượng cà phê - Nhóm Cà phê mong muốn kết 

quả nghiên cứu sẽ đóng góp tích cực và sự phát triển cây cà phê tại Sơn La 

  

TÓM TẮT KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU NHÓM CÀ PHÊ 

 1. Tên nghiên cứu: “Tăng năng suất và chất lượng cho cây cà phê tại Thuận 

Châu, Sơn La bằng cải tiến phương thức quản lý dịch hại và kỹ thuật thu hoạch, 

chế biến” 

 2. Mục đích nghiên cứu  

- Cung cấp thông tin về các loài sâu, bệnh, nhện nhỏ gây hại trên cây cà phê chè tại 

Thuận Châu, Sơn La và thiên địch của chúng làm cơ sở đề xuất biện pháp phòng 

trừ đối tượng gây hại chủ yếu 

 - Cung cấp thông tin về ảnh hưởng của độ chín đến chất lượng cà phê tại Thuận 

Châu, Sơn La. Từ đó đề xuất giải pháp làm tăng chất lượng cà phê 

 3. Nội dung nghiên cứu 

 - Nghiên cứu phòng trừ sâu hại cà phê theo hướng phòng trừ tổng hợp tại Thuận 

Châu, Sơn La 

 - Xác định thành phần bệnh hại và đặc điểm sinh học của một số nấm gây bệnh 

trên cây cà phê tạiSơn La. 

 - Thành phần nhện hại, nhện bắt mồi, nấm ký sinh trên nhện và bước đầu đánh giá 

tình hình gây hại của nhện nhỏ hại cà phê tại Thuận Châu, Sơn La 



 - Nghiên cứu ảnh hưởng của độ chín tới năng suất, chất lượng cà phê nhân 

Arabica. 

 4. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 

           Nghiên cứu từ 2012- 2013 ở các vùng trồng cà phê thuộc xã Phỏng Lái, 

Thuận Châu, Sơn La  

 5. Phương pháp nghiên cứu 

 5.1. Nghiên cứu phòng trừ sâu hại cà phê theo hướng tổng hợp 

 - Xác định thành phần sâu hại, thiên địch bằng cách điều tra tự do ngẫu nhiên trên 

các vườn trồng cà phê, không cố định điểm. Mỗi điểm điều tra là 2- 3 cây cà phê, 

quan sát từ xa đến gần, thu thập sâu hại và các loài thiên địch của chúng đem về 

phòng thí nghiệm định loại. Thiết lập bảng thành phần sâu hại, thiên địch và mức 

độ phổ biến của chúng. 

  

  

Tỷ lệ điểm bắt gặp  (%) = 

  

Số điểm có sâu 

x 100 

Tổng số điểm điều tra 

 - Khảo sát hiệu lực phòng trừ sâu hại cà phê của một số loại thuốc trừ sâu sinh học. 

Bố trí thí nghiệm ngoài đồng ruộng với 3 đến 4 công thức, 3 lần nhắc lại theo kiểu 

khối ngẫu nhiên đầy đủ (CRB). Tính hiệu lực trừ sâu của các thuốc 

 5.2. Xác định thành phần bệnh hại và đặc điểm sinh học của một số nấm gây 

bệnh trên cây cà phê tại Sơn La. 



 - Điều tra xác định thành phần bệnh hại trê cây cà phê chè: điều tra thu thập theo 

phương pháp tự do trên các vườn trồng cà phê, không cố định điểm, số điểm càng 

nhiều càng tốt, thu thập mẫu bệnh. Các mẫu bệnh được đưa về phóng thí nghiệm và 

gửi về các trung tâm nghiên cứu giám định 

 - Nghiên cứu đặc điểm sinh học của nấm gây bệnh chủ yếu (1 đến 2 loài gây hại 

chủ yếu) 

 Thu thập mẫu bệnh ngoài đồng ruộng, phân lập nấm gây bệnh trong phòng thí 

nghiệm. Định loại nấm dựa vào đặc điểm hình thái, phân tích AND của nấm gây 

bệnh bằng phương pháp PCR. Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của nấm khả 

năng thích ứng với điều kiện nhiệt độ, pH trong phòng thí nghiệm. 

 5.3. Thành phần nhện hại, nhện bắt mồi, nấm ký sinh trên nhện và bước đầu 

đánh giá tình hình gây hại của nhện nhỏ hại cà phê 

  

           - Điều tra, thu thập, nhận diện các loài nhện hại, nhện bắt mồi và nấm ký 

sinh trên nhện trên cây cà phê tại Thuận Châu, Sơn La 

           - Điều tra diễn biến số lượng quần thể của các loài nhện hại để đánh giá tình 

hình gây hại của nhện nhỏ hại cà phê tại Thuận Châu, Sơn La 

           Phương pháp nghiên cứu: 

 Mẫu lá, cành, quả cà phê được thu thập ở các vườn cà phê khác nhau hai tuần một 

lần, từ tháng 8 năm 2012 đến tháng 9 năm 2013. Mẫu nên được quan sát trong 

vòng 24 giờ kể từ khi thu mẫu hoặc được giữ trong tủ lạnh ở điều kiện nhiệt độ 4 

đến 8 0C để giữ cho mẫu tươi và giảm sự hoạt động của nhện. Nhện có thể được 

giữ theo cách này trong khoảng 1 tuần. Trong điều kiện này có thể quan sát hành 

vi, hình thái, hoạt động của kẻ thù tự nhiên hoặc triệu chứng gây hại trên lá, cành, 

quả của nhện 



           Để nhận diện các loài nhện chúng cần được làm mẫu. Để làm mẫu nhện 

dung dịch Hoyer được sử dụng (Pritchard and Baker, 1955). Nhỏ một giọt Hoyer 

vào chính giữa lam kính sau đó nhện được đặt vào chính giữa giọt keo điều chỉnh 

nhện theo tư thế định quan sát sau đó đặt lamen lên, có thể xê dịch nhẹ lamen để 

nhện có tư thế chuẩn định quan sát. Mẫu nhện được sấy trong tủ ấm ở nhiệt độ 

400C trong khoảng thời gian ít nhất 3 ngày. Sau khi sấy khô phía ngoài mép lamen 

được phủ một lớp glyceel để tránh không khí xâm nhập làm hoản mẫu nhện 

           Các loài nấm ký sinh trên cơ thể nhện được nuôi cấy trên môi trường Potato 

Dextrose Agar (PDA) để nhận diện loài 

 5.4. Nghiên cứu ảnh hưởng của độ chín tới năng suất, chất lượng cà phê nhân 

Arabica 

 - Phỏng vấn người dân về phương thức thu hái quả 

 - Phỏng vấn các hộ gia đình chế biến cà phê về phương pháp chế biến cà phê ướt. 

 - Thu thập được  5 tấn cà phê quả tươi với các loại độ chín khác nhau, chia thành 2 

phần 1 phần chế biến theo phương pháp chế biến của người dân một phần tiến hành 

phân loại độ chín của cà phê trước khi chế biến 

 - Chế biến theo phương pháp chế biến mà các hộ chế biến áp dụng và phân loại độ 

chín của cà phê trước khi chế biến. 

 - Phơi cà phê (theo 2 phương pháp chế biến) đạt tới độ ẩm 12% 

 - Đưa lên máy sàng với 5 loại kích thước mắt sàng khác nhau 

 - Đánh giá được loại độ chín nào cho chất lượng cà phê cao. 

 * Công tác chuẩn bị 

 Công tác chuẩn bị bao gồm: 



 Chuẩn bị dụng cụ để tiến hành thực nghiệm: Cân, các loại sàng, thuê địa điểm, 

máy móc, nhân công, sổ ghi chép, máy ảnh… 

 - Các tài liệu có liên quan đến khu vực nghiên cứu 

 - Các tài liệu có liên quan đến đặc điểm nghiên cứu 

 * Phương pháp kế thừa số liệu 

 - Đặc điểm khu vực nghiên cứu 

 - Kỹ thuật chế biến cà phê ướt 

 - Kỹ thuật chế biến cà phê ướt tại địa phương 

 * Công tác ngoại nghiệp 

 - Phỏng vấn điều tra thu thập số liệu về phương pháp thu hái quả và chế biến cà 

phê 

 - Thu mua và chế biến cà phê nhân. Cụ thể 

 + Thu mua cà phê của người dân 

 + Phân loại các loại độ chín 

 + Chế biến cà phê theo phương pháp ướt 

 + Phân loại kích cỡ cà phê nhân theo các loại độ chín 

 * Công tác nội nghiệp 

 - Xử lý số liệu bằng phần mềm Word, Excel 

 - Áp dụng thống kê toán học để tính các chỉ tiêu trung bình 

 6. Thành viên nhóm nghiên cứu 



  

TT Họ và tên Đơn vị Chuyên môn 

1.   
Vũ Quang Giảng Bộ môn Nông nghiệp Bảo vệ thực vật 

1.   
Hoàng Văn Thảnh Bộ môn Nông nghiệp Bảo vệ thực vật 

1.   
Phạm Thị Mai Bộ môn Nông nghiệp Bảo vệ thực vật 

1.   
Bùi Thị Sửu Bộ môn Nông nghiệp Bảo vệ thực vật 

1.   
Đào Thanh Hải Bộ môn Lâm nghiệp Khai thác và sơ chế nông 

lâm sản 

 (Bài viết của tác giả: Vũ Quang Giảng - Nhóm Cà phê) 

 


