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4.2. Đề nghị
Tiếp tục đánh giá các giống dưa chuột có tính
kháng cao thông qua lây nhiễm nhân tạo để chọn
ra các giống kháng bệnh phục vụ sản xuất và lai tạo
giống dưa chuột.
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Evaluation of Powdery mildew and Papaya ring spot virus
on cucumber collection
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Abstract
The Powdery mildew and Papaya ring spot virus diseases on 50 cucumber accessions were evaluated at An Khanh,
Hoai Duc, Hanoi. Among 50 studied cucumber accessions, 14 acc. were very highly resistant, 23 were high resistant,
02 susceptible, 09 medium susceptible and 02 very highly susceptible to Powdery mildew. For Papaya ring spot virus
disease there were 01 medium resistant acc., 22 susceptible, 24 highly susceptible and 3 medium susceptible accessions.
Keywords: Cucumber, evaluation, Powdery mildew, Papaya ring spot virus
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TÓM TẮT
Bệnh bạc lá do vi khuẩn Xanthomonas oryzae gây ra và rầy nâu (Nilaparvata lugens) là hai loại gây hại nguy hiểm
và được xác định có thể gây thiệt hại rất lớn đến năng suất lúa hàng năm, đặc biệt là ở Việt Nam. Trong nghiên cứu
này, tập đoàn gồm 50 giống lúa Việt Nam đã được lựa chọn để đánh giá khả năng kháng/ nhiễm bệnh bạc lá và rầy
nâu. Kết quả cho thấy, phần lớn các giống lúa không có khả năng kháng bệnh bạc lá. Nanh chồn, Một bụi đỏ, Lúa Sết
cách và Chệt xanh được xác định là các giống thể hiện tính kháng vừa đến kháng cao với 10/10 chủng vi khuẩn bạc
lá đưa vào đánh giá. Trong khi đó, đối với tính kháng rầy nâu, duy nhất có giống lúa Phka Nhây biểu hiện khả năng
kháng cao (điểm 1), các giống lúa còn lại đều không có khả năng kháng rầy (điểm đánh giá từ 5 trở lên).
Từ khóa: Lúa, địa phương, đánh giá, rầy nâu, bạc lá
1

Viện Di truyền Nông nghiệp, VAAS
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Ngành sản xuất lúa gạo của Việt Nam đang đứng
trước thách thức rất lớn từ ảnh hưởng của tình
trạng biến đổi khí hậu. Điều kiện ngoại cảnh bất
lợi, đặc biệt là sự phát triển không kiểm soát của
sâu bệnh hại, đã tác động rất lớn đến sinh trưởng
và phát triển của cây lúa, làm sụt giảm năng suất và
chất lượng gạo. Đây rõ ràng là một thách thức mà
ngành sản xuất lúa gạo đang phải đối diện.
Trong số dịch bệnh gây hại trên lúa hiện nay, bạc
lá (do vi khuẩn Xanthomonas oryzae) và rầy nâu
(Nilaparvata lugens) được xem là hai mối hiểm họa
thường xuyên tác động trên đồng ruộng (Hu et al.,
2016; Mundt et al., 1999). Bệnh bạc lá thường tấn
công bộ lá và lá đòng vào giai đoàn trỗ nên có thể
làm năng suất lúa sụt giảm rất mạnh, từ 25 ÷ 50 %,
thậm chí mất trắng (Mundt et al., 1999), trong khi
rầy nâu được biết đến như là vector trung gian mang
virus gây bệnh cũng ảnh hưởng và gây ra thiệt hại
không nhỏ đến sản xuất lúa gạo (Bentur et al., 1982).

Trong nghiên cứu này, tập đoàn 50 giống lúa địa
phương Việt Nam đã được sử dụng để đánh giá mức
độ kháng bệnh bạc lá và rầy nâu thực tế bằng những
cách tiếp cận khác nhau. Kết quả của nguyên cứu
này nhằm tuyển chọn và đề xuất một số giống lúa
địa phương có tính kháng bệnh tốt làm nguồn vật
liệu khởi đầu cho công tác chọn tạo giống.
II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu nghiên cứu
- 50 giống lúa địa phương tại Việt Nam được
cung cấp từ Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm,
Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải
Nam Trung bộ, Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long
(Bảng 1).
- 10 chủng vi khuẩn bạc lá có độc tính cao và ổn
định, đặc trưng cho miền Bắc và miền Trung của
Việt Nam, được thu thập, phân lập và lưu trữ tại
Viện Di truyền Nông nghiệp.

Bảng 1. Danh sách 50 giống lúa địa phương Việt Nam sử dụng trong nghiên cứu
Chệt xanh

Lúa Nao

Neang ke

Một bụi đỏ lùn

Tép Trâng

Sết cách

Tiêu Mỡ

Lúa ngoi

Naha Pleos

On Kuok

Một bụi đỏ

Trắng tròn

On Konh

Nàng co

Pẹ Ngùng

Nanh chồn

Ba ren

Sray So

Nàng hương Thanh trà

Phka Nhây

Trắng tép chùm

Nàng keo

Lùn Cẩn Lựa

Nàng tiết

Pông a Lốc

Sa lăng

Koi táp

Lùn trắng Kiên Giang

Ngọc nữ

Samor

Đốc trắng

Ka Tom KroHom

Mao chao

Nhỏ Hương

Sô ma ly

Khẩu mu lai

Ka Tom Sral

Mashuri Đốc

Nhỏ thước

Tàu Phước

Khẩu mu meeng

Kom Bo

Mok

Bê Lếc Séc

Lúa Neang ke

Khẩu mu moong

Kro Hom Thrgonh

Móng chim lùn

Lúa On Konh

Trắng cụt

- Quần thể rầy nâu có độc tính cao và ổn định,
đặc trưng cho khu vực miền Bắc của Việt Nam được
nhân nuôi tại Viện Di truyền Nông nghiệp.
2.2. Phương pháp nghiên cứu
- Chuẩn bị vật liệu đánh giá: Để chuẩn bị vật liệu
để đánh giá tính kháng/nhiễm bạc lá, mạ 3 - 4 lá
gieo trong khay mạ bùn (kích thước 20 ˟ 25 ˟ 15 cm)
được cấy trên ruộng. Các cây lúa 40 - 45 ngày tuổi
ở trạng thái tốt và đồng đều được lựa chọn để lây
nhiễm bạc lá. Để chuẩn bị vật liệu để đánh giá tính
kháng/nhiễm rầy nâu, hạt được gieo trên khay nhỏ
theo tiêu chuẩn. Mạ 10 - 15 ngày tuổi (2 - 3 lá) ở
trạng thái tốt và đồng đều được lựa chọn để đưa vào
lồng thí nghiệm để đánh giá tính kháng rầy nâu.
- Phương pháp đánh giá khả năng kháng bệnh
bạc lá: Thao tác chuẩn bị dịch khuẩn bạc lá được
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tiến hành theo các bước đã mô tả gần đây (Fred
et al., 2016). Cụ thể, chủng khuẩn được hoạt hóa và
nhân nhanh trong môi trường PSA (10 g/L peptone,
10 g/L sucrose và 1,0 g/L Na-glutamate) ở điều kiện
28oC, sau đó pha loãng nồng độ vi khuẩn đạt 108 109 CFU. Thao tác lây nhiễm khuẩn trên lá lúa được
thực hiện và đánh giá theo thang đánh giá bệnh tiêu
chuẩn của IRRI (2002) (Bảng 2).
Bảng 2. Thang điểm đánh giá khả năng
kháng bạc lá (IRRI, 2002)
Chiều dài vết bệnh (cm)
0-5

Mô tả
Kháng (R)

> 5-10

Kháng vừa (MR)

> 10-15

Nhiễm vừa (MS)

> 15 cm

Nhiễm (S)
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- Phương pháp đánh giá khả năng kháng rầy nâu:
Rầy tuổi 1 - 2 được thả vào lồng thí nghiệm với mật
độ 4 - 5 con/cây mạ. Thời điểm đánh giá được tiến
hành khi 100% giống nhiễm chuẩn chết (khoảng 10
- 15 ngày sau khi thả rầy). Thang điểm đánh giá khả
năng kháng/nhiễm rầy nâu được thực hiện dựa vào

triệu chứng bệnh theo tiêu chuẩn của IRRI (2002)
(Bảng 3).
- Phương pháp phân tích số liệu: Số liệu được
phân tích bằng thuật toán định dạng theo điều kiện
(conditional formatting) trong công cụ Microsoft
Excel. Kết quả được mô hình hóa bằng công cụ
Adobe Illustrator (định dạng .eps).

Bảng 3. Thang điểm đánh giá khả năng kháng rầy nâu (IRRI, 2002)
Điểm
0
1
3
5
7
9

Triệu chứng trên lá
Không có thiệt hại, cây mạ khỏe
Thiệt hại rất nhẹ, cây mạ khỏe
Lá thứ nhất và lá thứ hai của hầu hết các cây có một phần vàng
Màu vàng trên lá lan rộng hoặc 10 - 25 % cây héo hoặc chết,
các cây còn lại còi cọc
Hơn một nửa số cây bị chết
Toàn bộ cây bị chết

2.3. Thời gian và địa điểm nghiên cứu
Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 10/2016 đến
6/2017 tại Bộ môn Sinh học phân tử, Viện Di truyền
Nông nghiệp.
III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Kết quả đánh giá khả năng kháng bệnh bạc lá
của tập đoàn lúa địa phương Việt Nam
Đầu tiên, 10 chủng vi khuẩn bạc lá đã được lựa

Mức độ kháng
Kháng (R)
Kháng (R)
Kháng vừa (MR)
Nhiễm vừa (MS)
Nhiễm (S)
Nhiễm nặng (HS)

chọn từ bộ chủng khuẩn lưu giữ tại Viện Di truyền
Nông nghiệp để lây nhiễm trong điều kiện nhân tạo
với 50 giống lúa địa phương. Trong số đó, chủng
X12.4 thu thập tại Bắc Giang, X22.2 và VXO13 được
lấy tại Hà Nội, trong khi Nam Định có 2 chủng là
VXO41 và NĐ4-2. Bên cạnh đó, 3 chủng vi khuẩn
bạc lá đã được phát hiện tại Thanh Hóa, được đặt tên
là X21.1, X17 và X19.2 trong khi X5-1NA và X15-1
được tìm thấy ở Nghệ An. Kết quả lây nhiễm trong
điều kiện nhân tạo được minh họa ở hình 1.

Hình 1. Kết quả lây nhiễm bệnh bạc lá trong điều kiện nhân tạo với 50 giống lúa địa phương Việt Nam
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Kết quả đánh giá cho thấy đa số các giống lúa
nghiên cứu biểu hiện tính kháng với chủng X21.1
và X19.2 (Thanh Hóa), kháng vừa với NĐ4-2 (Nam
Định). Cụ thể, 10 giống lúa nhiễm vừa (chiều dài vết
bệnh khoảng 10 ÷ 15 cm) và 3 giống lúa nhiễm bệnh
bạc lá do X19.2 (chiều dài vết bệnh > 15 cm), trong
khi có 14 giống có dấu hiệu nhiễm vừa bạc lá do
X21.1 (chiều dài vết bệnh > 10 cm). Ngược lại, chủng
12.4 (Bắc Giang) và X15.1 (Nghệ An) được xác định
có độc tính cao nhất. Căn cứ vào chiều dài vết bệnh,
chủng 12.4 có thể gây nhiễm vừa đến nhiễm nặng với
38 giống lúa (chiếm tỷ lệ 76%) trong khi chủng X15.1
có thể gây bệnh cho 36 giống lúa (chiếm tỷ lệ 72%).
Có thể thấy rằng, hầu hết các giống lúa địa phương
trong nghiên cứu này đều không có tính kháng hoàn
toàn với 10 chủng vi khuẩn bạc lá thu thập tại các
địa phương. Đặc biệt, 8 giống lúa đã được xác định
bị nhiễm nặng với tất cả các chủng bạc lá thu thập
trong nghiên cứu này (Hình 1).
Trong số các giống lúa địa phương đưa vào đánh
giá có 5 giống được xác định thể hiện tính kháng
vừa đến kháng với bệnh bạc lá. Giống Nanh chồn có
thể kháng với 6 chủng bạc lá, kháng vừa với X12.4,
(Bắc Giang), X5.1NA (Nghệ An) và 2 chủng của
Nam Định. Bốn giống còn lại, Lúa Sết cách, Trắng
tép chùm, Chệt xanh, Một bụi đỏ cũng thể hiện tính
kháng vừa với các chủng vi khuẩn có độc tính cao
và kháng với X21.1 và X19.2 phân lập tại Thanh
Hóa. Gần đây, 2 giống lúa chiêm và một số giống lúa
nếp địa phương cũng đã được xác định có biểu hiện
kháng với bạc lá (Lê Thị Thu Trang và ctv., 2016).
Những kết quả này cũng tái khẳng định rằng, không
nhiều giống lúa địa phương của Việt Nam có khả
năng kháng rộng với các chủng vi khuẩn bạc lá, cần
thiết phải có những nghiên cứu sâu hơn trên các
giống nhập nội cũng như rà soát thêm toàn bộ các
giống lúa địa phương Việt Nam hiện nay.
3.2. Kết quả đánh giá khả năng kháng rầy nâu của
tập đoàn lúa địa phương Việt Nam
Thí nghiệm đánh giá tính kháng rầy của tập đoàn
lúa địa phương được tiến hành bằng cách thả rầy
tuổi 2 lây nhiễm nhân tạo vào mạ 15 ngày trong lồng.
Thang đánh giá được xác định theo triệu chứng biểu
hiện trên cây. Kết quả được minh họa ở hình 2.
Kết quả cho thấy đa số các giống lúa địa phương
không có khả năng kháng với quần thể rầy nâu
ở miền Bắc. Phka Nhây là giống duy nhất có khả
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năng kháng tốt nhất với rầy nâu, cây mạ khỏe sau
khi xử lý. Bên cạnh đó, giống OM8019 cũng thể
hiện tính kháng vừa với rầy nâu, trong khi 4 giống
lúa khác, lần lượt là Nàng tiết, Mashuri Đốc, Lúa
Sray So, Đốc trắng chỉ nhiễm nhẹ với rầy nâu. Các
giống còn lại hoàn toàn nhiễm và nhiễm nặng với
rầy nâu (Hình 2).

Hình 2. Kết quả đánh giá tính kháng nhiễm rầy nâu
của bộ lúa địa phương Việt Nam

Gần đây, Nguyễn Huy Chung và cộng tác viên
(2016) đã đánh giá 92 dòng/ giống lúa nhập nội từ
IRRI cho thấy có 18 dòng/ giống kháng cao (điểm
0 - 3), 42 dòng/ giống kháng trung bình (điểm 5) với
nguồn rầy nâu thu thập trên địa bàn Hà Nội. Những
kết quả này cho thấy cần phối hợp giữa tập đoàn
giống lúa địa phương và các dòng/ giống lúa nhập
nội để sàng lọc nhằm xác định nguồn vật liệu tốt cho
công tác chọn tạo giống.
Như vậy, kết quả đánh giá 50 giống lúa địa
phương cho thấy khả năng biểu hiện tính kháng/
nhiễm bạc lá và rầy nâu khá đa dạng. Trong số đó,
nổi bật có 5 giống, lần lượt là Phka Nhây, Nanh
chồn, Một bụi đỏ, Lúa Sết cách và Chệt xanh được
đánh giá có khả năng thể hiện tính kháng vừa đến
kháng cao với 2 bệnh trên. Tuy nhiên, có thể thấy
rõ ràng rằng các giống lúa địa phương vẫn khá mẫn
cảm với rầy nâu. Như vậy, cần tiếp tục đánh giá và
sàng lọc tính kháng của các giống lúa này với bệnh
khác để đề xuất các giống lúa có khả năng kháng
phổ rộng cũng như khả năng kháng đa tác nhân
gây bệnh.
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IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

4.1. Kết luận
- Đa số các giống lúa đưa vào đánh giá không có
khả năng kháng được bệnh bạc lá. Bốn giống lúa là
Nanh chồn, Một bụi đỏ, Lúa Sết cách và Chệt xanh
được xác định là các giống thể hiện tính kháng vừa
đến kháng cao với 10/10 chủng vi khuẩn đưa vào
đánh giá.
- Trong số 50 giống lúa địa phương đưa vào đánh
giá, duy nhất có giống lúa Phka Nhây biểu hiện khả
năng kháng tốt (điểm 1) với rầy nâu, các giống lúa
còn lại đều không có khả năng kháng rầy (điểm
đánh giá từ 5 trở lên).

Nguyễn Huy Chung, Phan Thị Bích Thu, Nguyễn Tiến
Hưng, Nguyễn Xuân Lượng, 2016. Kết quả đánh giá
khẳ năng chống chịu rầy nâu của các dòng giống lúa
nhập nội từ IRRI. Hội thảo quốc gia về khoa học cây
trồng lần thứ 2: 924-928.

4.2. Đề nghị
Cần tiếp tục nghiên cứu lập bản đồ các gen kháng
mới trong nguồn giống lúa địa phương Việt Nam
nhằm tìm kiếm gen kháng mới có hiệu quả cho sản
xuất lúa gạo tại Việt Nam.
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Screening of Vietnamese local rice collection for resistance
to bacterial blight and brown planthopper
Nguyen Thi Minh Nguyet, Nguyen Ba Ngoc, Nguyen Thi Nhai,
Chu Duc Ha, Nguyen Thi Thuy Binh, Bui Thi Hoi, Le Hung Linh

Abstract
Bacterial blight caused by Xanthomonas oryzae and brown planthopper (Nilaparvata lugens) are known as two risky
damages that are considered to cause critically damage to annual rice productivity, especially in Vietnam situation. In
this study, a collection of 50 Vietnamese local rice accessions were used for evaluation of their resistance to bacterial
blight and brown planthopper. As a result, a majority of local rice varieties has shown to be susceptible with bacterial
blight. Among them, four rice accessions, ‘Nanh chon’, ‘Mot bụi do’, ‘Lua Set cach’ and ‘Chet xanh’ were identified
to be medium and high resistant to all 10/10 bacterial blight isolates from the North Vietnam. For the resistance to
brown planthopper, only ‘Phka Nhay’ exhibited the high resistant (scored 1 point), whereas all of the remaining rice
accessions showed the susceptible to brown planthopper (scored > 5 point).
Keywords: Rice, local, evaluation, brown planthopper, bacterial blight
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