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TÓM TẮT 

Chín mƣơi bảy nguồn gen đậu xanh đƣợc trồng để đánh giá tính kháng bệnh khảm 

lá dƣới áp lực bệnh đồng ruộng tại xã An Nghiệp, Tuy Hòa, Phú Yên trong hai vụ Hè – 

Thu năm 2012, 2013. Kết quả theo dõi cho thấy mức độ biểu hiện phản ứng với bệnh của 

các nguồn gen biến động từ nhiễm nặng đến kháng cao. Phân tích trung bình 3 lần lặp 

của các thí nghiệm cho thấy hầu hết các nguồn gen có mức biểu hiện nhiễm đến nhiễm 

nặng với bệnh. Trong số 97 nguồn gen nghiên cứu, chỉ có 3 mẫu giống có nguồn gốc từ 

AVRDC (Trung tâm Rau màu Thế giới) không có biểu hiện bệnh hoặc có biểu hiện triệu 

chứng lá vàng nhẹ trong cả 2 vụ. Kết quả kiểm tra bằng PCR khuếch đại vùng bảo thủ 

trong gen mã hóa protein Rep của MYMV (Mungbean Yellow Mosaic Virus) từ dịch 

chiết mẫu lá của những cây này cũng nhƣ trong các mẫu đối chứng nhiễm chuẩn KPS2 

đều có biểu hiện dƣơng tính với begomovirus. Vì vậy, có thể cho rằng khả năng chống 

chịu bệnh của các nguồn gen kháng này là tính trạng di truyền và những nghiên cứu tiếp 

theo về quy luật di truyền chi phối tính kháng ở các nguồn gen này đang đƣợc tiếp tục 

tiến hành. Đây là những nguồn gen đậu xanh có giá trị trong các chƣơng trình chọn tạo 

giống đậu xanh kháng bệnh của vùng. 

Keywords: Begomovirus, Field Screening, Mungbean Yellow Mosaic Disease, 

Vigna radiata 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Đậu xanh (Vigna radiata (L.) Wilczek.) là cây thực phẩm họ đậu giàu và cân đối protein, 

thời gian sinh trƣởng ngắn, có khả năng chịu hạn, dễ thích ứng môi trƣờng. Trong điều kiện biến 

đổi khôn lƣờng của khí hậu hiện nay, đậu xanh là một trong những cây trồng tiềm năng đƣợc 

nhiều nƣớc lựa chọn để nghiên cứu phát triển trong các chƣơng trình ứng biến với thay đổi khí 

hậu toàn cầu. Ở nƣớc ta, đậu xanh là cây trồng có ý nghĩa trong hệ thống nông nghiệp xen canh, 

gối vụ và mang lại hiệu quả kinh tế cho các hộ nghèo và sản xuất nhỏ, đặc biệt đối với các tỉnh 

Trung, Nam trung bộ và Tây Nguyên.  

Một trong những bệnh nghiêm trọng nhất gây thiệt hại đến canh tác đậu xanh là bệnh khảm 

vàng (khảm lá, tên tiếng anh: Mungbean Yellow Mosaic Disease_MYMD). Đây là bệnh gây 

thiệt hại nghiêm trọng cho sản lƣợng đậu đỗ và đặc biệt là đậu xanh. Bệnh có thể làm giảm 

62,9% tốc độ sinh trƣởng và 83,9 % sản lƣợng đậu xanh nếu nhƣ triệu chứng xuất hiện sau khi 

gieo hạt 20 ngày (CABI, 2007b). Triệu chứng và tác hại của bệnh đã đƣợc ghi nhận từ năm 1979 
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tại Việt Nam, nhƣng cho đến gần đây nguyên nhân gây bệnh mới đƣợc phát hiện (Tsai vs cs, 

2013).  

Nguyên nhân bệnh đƣợc phát hiện là do virus Mungbean Yellow Mosaic Virus (MYMV), 

đây là virus thuộc chi Begomovirus (họ Geminivirus) đƣợc lan truyền bởi bọ phấn trắng (Bemisia 

tabaci Genn). Hiện nay, trên thế giới đã phát hiện 2 chủng virus gây bệnh khảm vàng đậu xanh: 

Mungbean Yellow Mosaic India Virus (MYMIV) đƣợc tìm thấy ở khu vực tiểu lục địa Ấn Độ và 

MYMV đƣợc tìm thấy ở nhiều nƣớc khác. Tại Việt Nam, chủng virus gây bệnh đã đƣợc xác định 

tại Miền Nam Trung Bộ và Miền Trung Việt Nam là MYMV (Tsai và cs., 2013). Begomovirus 

là một trong những tác nhân gây bệnh virus nhiều nhất đối với cây trồng tại Việt Nam, tính đến 

nay đã có khoảng 19 begomovirus đƣợc phát hiện tại Việt Nam bằng phân tích phân tử (Hà Viết 

Cƣờng và cs, 2008). Việc phòng trừ bệnh do begomovirus gây ra là rất khó vì virus có khả năng 

tái tổ hợp và đột biến cao, vector truyền bệnh là bọ phấn rất khó diệt trừ nên việc kiểm soát bệnh 

bằng hóa học là không khả thi và còn gây nguy hại cao đến môi trƣờng. Do đó, xác định nguồn 

gen kháng và phát triển các giống kháng cho từng vùng đƣợc đánh giá là mang lại hiệu quả cao, 

ổn định và an toàn để quản lý dịch bệnh, giúp canh tác bền vững, giảm chi phí sản xuất và bảo vệ 

môi trƣờng. Tuy nhiên, công tác chọn giống gặp khó khăn do thiếu đánh giá chi tiết về nguồn 

gen kháng. Chính vì những lý do trên, chúng tôi đã tiến hành nội dung nghiên cứu: "Đánh giá 

tính kháng bệnh khảm lá (MYMD) của tập đoàn đậu xanh địa phƣơng và nhập nội tại Phú Yên" 

II. VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

1. Vật liệu nghiên cứu 

Nguồn gen đậu xanh 

Chín mƣơi bảy nguồn gen đậu xanh đang đƣợc lƣu giữ tại ngân hàng gen cây trồng Quốc 

gia. Đối chứng nhiễm bệnh chuẩn là giống mẫn cảm KPS1 và KPS2 có nguồn gốc từ Thái Lan  

Nguồn bệnh 

Nguồn bệnh tự nhiên từ quần thể bọ phấn tại Phú Yên trong vụ Hè Thu năm 2012, 2013 

Mồi đặc hiệu phát hiện MYMV (Bảng 1) 

Bảng 1. Cặp mồi MY-A F1/R1  

2. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Thí nghiệm đồng ruộng đánh giá tính kháng bệnh khảm lá đậu xanh đƣợc đặt dƣới điều 

kiện áp lực bệnh tự nhiên tại Tuy An, Phú Yên. Đây là vùng trồng đậu xanh đã đƣợc ghi nhận 

xuất hiện triệu chứng bệnh trong nhiều năm liên tục tại Nam Trung Bộ. Thí nghiệm đƣợc bố trí 

trong vụ Hè (từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2012, tháng 4 đến tháng 6 năm 2013).  

Thí nghiệm đƣợc bố trí khối ngẫu nhiên, 3 lần lặp, hàng x hàng: 40cm, cây x cây: 10cm, 15 

cây/hàng/lần lặp. Giống nhiễm chuẩn KPS2 đƣợc trồng kẹp giữa mỗi 2 lần lặp. Thí nghiệm đƣợc 

bao quanh bởi 2 hàng nhiễm chuẩn KPS2, KPS1 và đƣợc cách ly với các ruộng xung quanh bởi 

3 hàng giống DX208 đƣợc trồng phổ biến ở Phú Yên.  

Quy trình kỹ thuật chăm sóc chung đối với câu đậu xanh đƣợc áp dụng cho thí nghiệm, 

nhƣng không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nhóm diệt bộ cánh nửa (hemiptera) để không ảnh 

hƣởng đến quần thể bọ phấn trắng - đƣợc cho là vector truyền bệnh. Cấp bệnh đƣợc đánh giá trên 

từng cây trên từng lần lặp, theo thang điểm 6 cấp (đƣợc cung cấp bởi AVRDC) tại thời điểm cây 

đƣợc 35, 45, 55 ngày sau mọc.  

STT Primer Trình tự 
Nhiệt độ 

gắn mồi 
Vị trí 

Size 

(bp) 

1 MYA-For1 CAATTTGAGTGCTGTGTTATCAG 52 1773 – 1795 
566 

2 MYA-Rev1 CTCAATAGTGGATCCAAGTTAC 49 2316-2339 
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Bảng 2. Thang điểm (1-6) đánh giá bệnh khảm vàng (MYMD) (theo AVRDC) 

Cấp Triệu chứng trên từng cây                                  Mức độ 

1 Không biểu hiện triệu chứng Kháng cao (HR) 

2 Xuất hiện đốm khảm vàng nhỏ khoảng 5% diện tích lá Kháng (R) 

3 Khảm vàng trên lá từ 5.1 -15% diện tích lá Kháng trung bình (MR) 

4 Khảm vàng lớn hơn chiếm 15.1 -30% diện tích lá Nhiễm trung bình (MS) 

5 Triệu chứng rõ rết, lá bị khảm từ 30.1 -75%, lá và quả 

đổi màu rõ rệt, cây còi cọc 

Nhiễm (S) 

6 Triệu chứng khảm vàng rõ rệt, lá bị khảm trên 75%, 

kích thƣớc của quả bị giảm , cây còi cọc 

Nhiễm nặng (HS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Điểm 1           Điểm 2       Điểm 3 

 

 

 

 

 

 

 

      Điểm 4        Điểm 5         Điểm 6 

Hình 1. Thang điểm đánh giá bệnh khảm vàng đậu xanh bằng hình ảnh 

Tính tỷ lệ bệnh (TLB) theo phƣơng pháp của (Vũ Đình Ninh, 1972) và cấp bệnh trung bình 

(CBTB) tính theo David Fang (2010)  

             TLB% = 
   

  
              ;     

B

na
CBTB




).(
 

Trong đó:    A: Tổng số cây bị bệnh 

    B: Tổng số cây nghiên cứu 

    a: Số cây bị bệnh ở mỗi cấp 
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    n: Trị số cấp bệnh tƣơng ứng với số cây a 

Phản ứng đối với bệnh của từng giống đƣợc phân cấp dựa trên chỉ số cấp bệnh trung bình 

nhƣ sau: 

 

Cấp bệnh trung bình Phản ứng của giống 

1-1.9 Kháng cao (HR) 

2-2.9 Kháng (R) 

3-3.9 Kháng trung bình (MR) 

4-4.9 Nhiễm trung bình (MS) 

>5 Nhiễm (S) 

  

 

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN  

Triệu chứng đầu tiên của bệnh khảm vàng bắt đầu xuất hiện trên các dòng đối chứng mẫn 

cảm KPS1, KPS2 và các dòng đậu xanh địa phƣơng 12 ngày sau mọc (vụ hè thu 2012) và trƣớc 

15 ngày sau mọc (vụ hè thu 2013). Sau khi xuất hiện từ 8-10 ngày, biểu hiện cây vàng lùn, lá 

biến dạng, chết cây con đã đƣợc quan sát thấy ở một vài cá thể ở lô đối chứng. Ở giai đoạn cây 

con 35 ngày tuổi ở cả 2 vụ của 2 năm 2012 và 2013, tỷ lệ cây có triệu chứng bệnh đã đạt 100% 

trên các dòng đậu xanh đối chứng nhiễm KPS2. Điều này cho thấy áp lực bệnh tự nhiên trên 

đồng ruộng đủ cho thí nghiệm đánh giá tính kháng bệnh trên đậu xanh tại Phú Yên. Ở giai đoạn 

này, đa số các mẫu giống nhiễm không có khả năng đậu quả hoặc đều có ít quả  (3-5 quả/cây) và 

số hạt chỉ đậu 3-4 hạt/quả, quả có màu vàng, dạng cong sừng trâu, hạt lép.  

Kết quả thống kê cho thấy tỷ lệ bệnh ở hầu hết các nguồn gen đạt 100% với cấp bệnh trung 

bình nằm trong mức phản ứng nhiễm vừa cho đến nhiễm cao. Mẫu giống số 4292 (nguồn gốc 

AVRDC) và 4332 có phản ứng với bệnh ở mức kháng vừa (3,93; 3,83) với tỷ lệ nhiễm bệnh 

100%. Năm 2012, các nguồn gen từ AVRDC có số đăng ký 8493; 8923; 12195 có tỷ lệ bệnh 

quan sát đƣợc lần lƣợt là 67%, 33% và 27%. Tuy nhiên, cấp bệnh trung bình của các nguồn gen 

này đạt thấp, chỉ ở ngƣỡng 2,0; 1,73 và 1,13, nằm trong cấp kháng cho đến kháng cao với độ 

lệch chuẩn giữa các trung bình của từng lần lặp lần lƣợt: 0,53; 0,42; 0,12 và thời gian nhiễm 

bệnh rải rác vào giai đoạn từ 35-45 ngày tuổi, đây là thời gian cây đậu xanh đã bắt đầu hình 

thành quả và không ảnh hƣởng lớn đến năng suất của cây đậu xanh. Các nguồn gen kháng này 

đƣợc đánh giá nhắc lại trong vụ Hè Thu năm 2013, và cũng thu đƣợc phản ứng kháng bệnh cao, 

mặc dù tỷ lệ % cây đƣợc phát hiện có triệu chứng bệnh cao hơn so với vụ trƣớc (bảng 3). Các 

dòng kháng này không có biểu hiện mẫn cảm với côn trùng chích hút cũng nhƣ các bệnh khác 

trong hai vụ nghiên cứu.  Các dòng đậu xanh này có thời gian ra hoa cùng trà với các mẫu giống 

địa phƣơng thí nghiệm.  
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Bảng 3. Kết quả đánh giá tính kháng bệnh khảm lá của các nguồn gen đậu xanh (Phú Yên, 2012, 2013)  

Vụ Hè Thu năm 2012  Vụ Hè Thu năm 2013 

No SĐK 
Ngày xuất 

hiện bệnh 

Tỷ lệ 

bệnh 

Chỉ số bệnh 

trung bình 

(55 ngày) 

STDEV 
Phản ứng 

với bệnh 
No SĐK 

Ngày xuất hiện 

bệnh 

Tỷ lệ 

bệnh 

Chỉ số bệnh 

trung bình 

(55 ngày  

STDEV 
Phản ứng 

với bệnh 

1 3222 14-18 100 4,73 1,55 MS 1 8493 35-45 53 1,64 0,38 HR 

2 3225 <14 100 6,00 - HS 2 8923 35-45 38 1,22 0,19 HR 

3 3232 14-18 100 4,93 1,51 MS 3 12195 35-45 56 1,53 0,24 HR 

4 3233 <14 100 6,00 - HS 4 3198 17-22 100 5,00 0,27 S 

5 3234 <14 100 6,00 - HS 5 3199 <16     100  5,14 0,41 S 

6 3235 14-18 100 4,87 1,03 MS 6 3200 17-22     100  4,72 0,46 MS 

7 3236 <14 100 6,00 - HS 7 3201 17-22     100  5,00 0,08 S 

8 3247 14-18 100 6,00 - HS 8 3202 17-22     100  5,00 0,25 S 

9 3253 14-18 100 6,00 - HS 9 3203 17-22       98  4,25 0,46 MS 

10 3254 <14 100 6,00 - HS 10 3204 17-22     100  5,01 0,23 R 

11 4247 <14 100 6,00 - HS 11 3205 17-22     100  5,08 0,25 S 

12 4248 14 100 5,33 0,42 S 12 3206 17-22     100  5,06 0,05 S 

13 4292 14-18 100 3,93 0,31 MR 13 3208 17-22     100  4,39 0,50 MS 

14 4310 <14 100 5,93 0,12 S 14 3209 <16     100  5,17 0,22 S 

15 4335 14-18 100 5,80 0,20 S 15 3210 17-22     100  4,61 0,21 MS 

16 4407 <14 100 6,00 - HS 16 3211 17-22     100  5,03 0,10 S 

17 4450 <14 100 6,00 - HS 17 3212 17-22     100  4,14 0,27 MS 

18 4461 14-18 100 5,87 0,23 S 18 3213 17-22     100  4,87 0,30 MS 

19 T3870 14-18 100 6,00 - HS 19 3214 17-22     100  4,78 0,21 MS 

20 4486 <14 100 5,93 0,12 S 20 3215 17-22     100  5,08 0,25 S 

21 4503 <14 100 5,93 0,12 S 21 3216 17-22     100  4,60 0,27 MS 

22 5613 14-18 100 5,87 0,23 S 22 3217 <16     100  5,34 0,14 S 

23 6493 14-18 100 5,33 0,12 S 23 3218 17-22     100  5,03 0,25 S 

24 6494 <14 100 5,93 0,12 S 24 3219 17-22     100  5,00 0,33 S 

25 6495 14-18 100 6,00 - HS 25 3220 17-22     100  5,17 0,29 S 
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Vụ Hè Thu năm 2012  Vụ Hè Thu năm 2013 

No SĐK 
Ngày xuất 

hiện bệnh 

Tỷ lệ 

bệnh 

Chỉ số bệnh 

trung bình 

(55 ngày) 

STDEV 
Phản ứng 

với bệnh 
No SĐK 

Ngày xuất hiện 

bệnh 

Tỷ lệ 

bệnh 

Chỉ số bệnh 

trung bình 

(55 ngày  

STDEV 
Phản ứng 

với bệnh 

26 6497 <14 100 6,00 - HS 26 3221 17-22 100 5,22 0,17 S 

27 6499 14-18 100 6,00 - HS 27 3224 17-22 100 4,11 0,21 MS 

28 6502 <14 100 6,00 - HS 28 3226 17-22 100 4,73 0,50 MS 

29 6507 14-18 100 5,80 0,35 S 29 3227 17-22 93 3,78 0,77 MR 

30 7490 14-18 100 5,93 0,12 S 30 3228 17-22 100 4,58 0,37 MS 

31 8285 <14 100 5,33 0,83 S 31 3229 17-22 100 5,00 - S 

32 8286 14-18 100 5,33 0,83 S 32 3230 17-22 95 4,18 1,50 MS 

33 8292 14-18 100 5,07 1,01 S 33 3231 17-22 73 4,04 0,28 MS 

34 8499 14-18 100 6,00 - HS 34 3237 17-22 100 4,58 0,51 MS 

35 9661 14-18 100 5,53 0,64 S 35 3238 <16 100 5,14 0,29 S 

36 9665 14-18 100 6,00 - HS 36 3239 17-22 100 4,42 0,14 MS 

37 12762 14-18 100 6,00 - HS 37 3246 17-22 100 5,02 0,30 S 

38 12772 14-18 100 6,00 - HS 38 3252 17-22 100 4,29 0,13 MS 

39 T6586 14-18 100 5,93 0,12 S 39 3255 17-22 100 5,00 0,29 S 

40 T8568 14-18 100 5,80 0,20 S 40 3256 17-22 100 5,03 0,10 S 

41 T8569 14-18 100 5,93 0,12 S 41 4315 17-22 100 5,03 0,05 S 

42 T8571 14-18 100 4,67 0,31 MS 42 4321 17-22 100 5,00 0,14 S 

43 6691 14-18 100 5,80 0,35 S 43 4325 <16 100 5,11 0,35 S 

44 DX22 14-18 100 6,00 - HS 44 4328 17-22 100 4,81 0,29 MS 

45 CS 208 14-18 100 5,33 0,23 S 45 4329 17-22 82 3,72 0,59 MR 

46 8923 35-45 67 2,00 0,53 R 46 4332 17-22 100 3,83 0,60 MR 

47 12195 35-45 33 1,73 0,42 HR 47 4342 17-22 100 4,06 0,60 MS 

48 ML267 19-23 100 5,87 0,23 S 48 4343 17-22 100 4,03 0,05 MS 

49 8493 35-45 27 1,13 0,12 HR 49 4347 17-22 100 4,15 0,49 MS 

50 Dau se 14-18 100 5,14 0,29 S 50 KPS2 <16 100 5,58 0,14 S 

51 KPS2 <14 100 5,93 0,12 S        
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Mặc dù triệu chứng điển hình của bệnh xuất hiện sớm (8-10 ngày sau mọc) và với mật độ 

cao, tốc độ lây lan tƣơng đối nhanh, nhƣng mật độ của quần thể bọ phấn xuất hiện trên ruộng đậu 

xanh thí nghiệm đƣợc quan sát thấy là không đáng kể.  

Do bệnh khảm lá đƣợc truyền do môi giới là bọ phấn, công tác xác định sự xuất hiện của 

quần thể bọ phấn mang mầm bệnh tự nhiên trên đồng ruộng là yếu tố quan trọng, quyết định 

thành công của thí nghiệm đánh giá tính kháng trong điều kiện áp lực bệnh tự nhiên. Để xác định 

đƣợc điều kiện tự nhiên của vùng thuận lợi cho biểu hiện bệnh trên đồng ruộng thích hợp cho 

từng năm, chúng tôi đã tiến hành trồng các giống đậu xanh đang đƣợc địa phƣơng ƣa chuộng 

nhƣ DX22, DX208 ( bị nhiễm bệnh hàng năm) tại điểm thí nghiệm, và chỉ xuống giống thí 

nghiệm khi đã xuất hiện nguồn bệnh tự nhiên trên đồng ruộng. Thời gian xuất hiện bệnh khảm lá 

trên đồng ruộng đƣợc báo cáo nặng nhất vào vụ Hè Thu ( từ tháng 3,4 đến tháng 6,7) hàng năm 

tại các xã trồng đậu xanh của huyện Tuy Hòa, Phú Yên. Đây là thời điểm có nhiệt độ trung bình 

tháng tăng cao ( xấp xỉ 30
o
C), lƣợng mƣa trung bình thấp (từ 26 đến 152mm). Nóng và khô là 

điều kiện thích hợp để quần thể bọ phấn phát triển ( R. Srinivaran, 2009). Thời điểm xuất hiện 

bệnh khảm lá trên đậu xanh tại xã Tuy An đƣợc xác định vào trung tuần tháng 3 năm 2012. Tuy 
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nhiên, thời điểm bệnh xuất hiện trên đồng ruộng Tuy An năm 2013 thu đƣợc lại muộn hơn vào 

cuối tháng 4. Vì vậy, thí nghiệm tại Phú Yên năm 2013 đƣợc tiến hành muộn hơn 1 tháng so với 

năm 2013 do thời vụ trồng đậu xanh của vùng so với năm trƣớc. Kết quả đánh giá tổng hợp cả 2 

năm trên cho thấy việc lựa chọn bố trí thời vụ thí nghiệm ảnh hƣởng đến thành công của công tác 

sàng lọc tính kháng trong điều kiện áp lực bệnh tự nhiên. Trong công trình này, chúng tôi đã xác 

định đƣợc đúng thời điểm để có đƣợc áp lực bệnh tự nhiên cần thiết cho thí nghiệm và đã thu 

đƣợc tỷ lệ bệnh 100% trên các mẫu giống nhiễm chuẩn và đa số các mẫu giống trong thí nghiệm.  

Tuy nhiên, trong thí nghiệm này, chúng tôi không thu đƣợc tỷ lệ nhiễm bệnh tuyệt đối trên 

một số mẫu giống, đó là các mẫu giống: 4329, 3227 với tỷ lệ nhiễm bệnh lần lƣợt là 82%, 93%. 

Các mẫu này tuy đƣợc đánh giá có khả năng kháng vừa với bệnh khảm lá nếu dựa theo mức 

phản ứng bệnh, nhƣng theo dõi trên đồng ruộng cho thấy trên những cây không nhiễm bệnh 

khảm lá lại bị hại do rệp muội. Vì thế, tính kháng trung bình với bệnh khảm lá nên đƣợc theo dõi 

lại ở điều kiện nhà lƣới để không bị tác động gây nhiễu của các bệnh khác trong tự nhiên. 

 
Mặc dù triệu chứng bệnh rất điển hình, phƣơng pháp chuẩn đoán bệnh bằng PCR cũng đã 

đƣợc sử dụng để xác định sự có mặt của virus trong các cây đậu xanh nhiễm chuẩn (KPS2) cũng 

nhƣ các cây đƣợc đánh giá cho điểm từ kháng đến kháng cao trong cả 2 thời vụ của của 2 năm 

(NM92, NM94, VC3960-88). Cặp mồi MY-A F1/R1 (Hà Viết Cƣờng và cs, công trình chƣa 

công bố) khuếch đại vùng bảo thủ trong gen mã hóa protein Rep của virus MYMV đƣợc sử dụng 

để kiểm tra sự có mặt virus trong dịch chiết lá cây. Kết quả cho thấy tất cả các mẫu (kháng và 

nhiễm) đều cho băng dƣơng tính với MYMV (Hình 3.2).   
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Từ kết quả này, nhóm nghiên cứu cho rằng: (i) tính kháng thu nhận đƣợc từ các dòng đậu 

xanh của AVRDC ổn định trong hai vụ nghiên cứu và là tính kháng di truyền; (ii) các dòng 

kháng tuy vẫn cho  virus xâm nhập nhƣng biểu hiện kiểu hình gây bệnh trên cây ở mức độ thấp.  

Cho đến nay, nghiên cứu về đa dạng di truyền của chủng virus gây bệnh khảm lá từ Bắc 

Trung Bộ và Nam Trung Bộ Việt Nam mới phát hiện đƣợc 1 chủng virus trên các vùng trồng đậu 

từ Thanh Hóa trở vào đến Phú Yên (Số liệu chƣa công bố). Vì vậy, đây là những nguồn gen 

kháng hữu hiệu cho sản xuất đậu xanh của vùng Phú Yên nói riêng và vùng Bắc Trung Bộ, 

Duyên Hải Trung và Nam trung Bộ nói chung.   

V. Kết luận 

- Nghiên cứu đã xác định đƣợc thời vụ phù hợp cho từng năm để đánh giá thành công bệnh 

khảm lá ở đậu xanh dƣới áp lực bệnh tự nhiên trên đồng ruộng tại Phú Yên 

- Ba nguồn gen kháng hiệu quả với bệnh khảm lá tại Phú Yên dƣới điều kiện áp lực bệnh 

tự nhiên đã đƣợc phát hiện và đƣợc kiểm tra trong hai vụ năm 2012 và 2013. Đó là các nguồn 

gen: NM92, NM94 và CV3960-88 có nguồn gốc từ AVRDC 

- Chuẩn đoán virus bằng phƣơng pháp PCR cho thấy (i) tính kháng thu nhận đƣợc từ các 

dòng đậu xanh của AVRDC ổn định trong hai vụ nghiên cứu và là tính kháng di truyền; (ii) các 

dòng kháng tuy vẫn cho  virus xâm nhập nhƣng biểu hiện kiểu hình gây bệnh trên cây ở mức độ 

thấp Đây là những nguồn gen kháng hữu hiệu cho vùng sản xuất đậu xanh tại Phú Yên và vùng 

Duyên Hải nƣớc ta. 

Lời cảm ơn:  

Công trình đƣợc tài trợ và cung cấp nguồn gen kháng bệnh bởi chƣơng trình hợp tác của 

dự án GIZ: “Phòng chống Begomovirus: Cải thiện sinh kế cho nông dân vùng Châu Á nhiệt đới 

bằng sử dụng các nguồn gen cà chua, ớt, đậu xanh kháng begomovirus và quản lý dịch hại tổng 

hợp” giữa Trung tâm Rau màu Thế giới (AVRDC) và Trung tâm Tài nguyên Thực vật cùng với 

Trung tâm Bệnh học nhiệt đới, Trƣờng Đại học Nông nghiệp Hà Nội..Nhóm nghiên cứu xin chân 

thành cảm ơn sự giúp đỡ và tƣ vấn kỹ thuật tận tình của Tiến sỹ Lawrence Kenyon, Tiến sỹ 

Ramakrishnan Madhavan Nair trong suốt quá trình thực hiện thí nghiệm này.  
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FIELD SCREENING OF MUNGBEAN (Vigna radiata) GERMPLASM FOR 
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3
, Bui Thi Thu Huyen

1
, Nguyen Duc Anh

1
, Nguyen Thi Thanh Thuy

4
, 
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SUMMARY 

Ninety seven genebank accessions were field screened for resistance to Mungbean Yellow Mosaic Disease under 

natural disease pressure in the Summer-Autumn Seasons of 2012, 2013 at An Nghiep commune, Tuy Hoa district, 

Phu Yen province, Vietnam. MYMD incidence and severity varied extensively depend to each accession,. 

According to average score rating on 3 replications, almost all of local mungbean genotypes showed range from 

high susceptible to susceptible. In two seasons, only three out of 97 tested accessions, which imported from 

AVRDC, exhibited stably free from disease symptoms or small yellow symptoms. The PCR diagnoses had 

confirmed the positive begomovirus appearance in leave extractions collected from those three putative 

resistant/tolerant lines and susceptible control. The further studies on the heritance contributing that resistance in 

those lines are underway. Those resistant/tolerant mungbean lines are valuable for MYMD resistance breeding 

program for the region. 

Keywords: Begomovirus, Field Screening, Mungbean Yellow Mosaic Disease, Vigna radiata 
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