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TÌNH HÌNH NHI�M SÂU B0NH C�A T�P :OÀN M4HP 5 
MI;N BIC VI0T NAM T/I THANH MI0N, H�I D4BNG 
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TÓM TTÓM TTÓM TTÓM T    TTTT    
Nghiên ctu 7;Dc thcc hi9n nhhm kh�o sát mtc 7# gây h�i cFa ru,i 7oc qu� và kh� n	ng kháng b9nh ph!n 
trung (Powdery mildew), b9nh s;^ng mai (Downy mildew) Y t:p 7oàn 108 m@u gi6ng m;<p 7�a ph;^ng Y 
mi8n Buc Vi9t Nam t�i H�i D;^ng Y vo xuân hè 2017. KZt qu� nghiên ctu cho th!y Y giai 7o�n ra qu� 102 
m@u gi6ng 78u b� ru,i 7oc qu� xâm h�i v<i tW l9 8,3% 7Zn 71,4%; chW có 6 m@u gi6ng không b� ru,i 7oc qu� 
xâm h�i. Phát hi9n 17 m@u gi6ng có biCu hi9n kiCu hình kháng b9nh ph!n trung và b9nh s;^ng mai Y mtc 
kháng 7Zn kháng cao và tW l9 ru,i 7oc qu� th!p (d;<i 20%), trong 7ó gi6ng m;<p h;^ng (SbK 12246) có kh� 
n	ng kháng cao v<i c� hai b9nh ph!n trung và s;^ng mai và không b� ru,i 7oc qu� gây h�i. KZt qu� thu 
7;Dc trong nghiên ctu này r!t có ý ngh|a cung c!p thông tin và v:t li9u trong công tác ch�n t�o gi6ng m;<p 
kháng sâu b9nh. 

TTTT>>>> khóa: khóa: khóa: khóa: B9nh ph!n trung, b9nh s;^ng mai, 7ánh giá, m;<p, ru,i 7oc qu�.  

        
1. M% �&U 4 

Cây m;<p (Luffa aegyptiaca (L.) Roem) là m#t 
trong nh�ng cây rau 	n qu� trong h� b�u 7;Dc tr,ng 
phS biZn Y nhi8u n;<c trên thZ gi<i. Qu� m;<p có 
chta nhi8u dinh d;rng g,m protein 0,9 g; lipit 0,1g; 
glucid (7;Qng) 3 g; xeluloza (x^) 0,5 g; ch!t tro 0,5 g; 
canxi 28 mg; photpho 45 mg, sut 0,8 mg; betacaroten 
160 mg; vitamin B1 0,04 mg; vitamin B2 0,06 mg; 
vitamin C 8 mg. Ngoài ra, m;<p còn chta saponin, 
luffein, citruline, cucurbitacin, ch!t nh<t có lDi cho 
7;Qng ru#t, giúp h9 mi�n d�ch ho�t 7#ng t6t h^n và 
kháng khujn (Partap et al., 2012; Wu et al., 2014). 
Cây m;<p có giá tr� nhi8u mNt và mang l�i hi9u qu� 
kinh tZ cao cho ng;Qi nông dân nên di9n tích tr,ng 
m;<p Y n;<c ta 7ang có xu thZ t	ng lên Y nhi8u 7�a 
ph;^ng.  

Tuy nhiên, m;<p là cây tr,ng v>a sinh tr;Yng 
v>a cho thu ho�ch, nên cây m;<p là 76i t;Dng cFa 
nhi8u lo�i sâu b9nh h�i, phS biZn là b9nh ph!n trung, 
s;^ng mai và ru,i 7oc qu�. B9nh ph!n trung xu!t 
hi9n gây h�i Y c� hai mNt lá và qu� xanh. BiCu hi9n 
cFa b9nh là nh�ng 76m trung m�n nh; b#t do n!m 
ph!n trung Podosphaera xanthii gây ra, làm cho lá, 
thân cây trY thành màu vàng. NZu b� gây h�i Y mtc 
7# nNng, lá s� b� rong, h�n chZ sc sinh tr;Yng phát 
triCn cFa thân cây. C{ng gi6ng nh; ph!n trung, b9nh 
s;^ng mai do n!m Pseudoperonospora cubensis gây 

                                                           

1
 Trung tâm Tài nguyên thực vật 

2
 Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

h�i trên lá, nZu b9nh xu!t hi9n Y giai 7o�n qu� but 
7�u già s� làm �nh h;Yng 7Zn ch!t l;Dng qu� khi thu 
ho�ch và �nh h;Yng 7Zn 7# b8n cFa cây (McGrath, 
2017). Khi nhi9t 7# không khí t;^ng 76i th!p, kZt 
hDp v<i 7# jm cao, trQi âm u ít nung là 78u ki9n cho 
n!m b9nh phát triCn (Anon, 1990). Do v:y, Y n;<c ta 
v<i 7i8u ki9n khí h:u nhi9t 7<i gió mùa r!t thu:n lDi 
cho b9nh ph!n trung và s;^ng mai phát triCn. B9nh 
gây h�i nghiêm tr�ng 7ã làm �nh h;Yng l<n t<i n	ng 
su!t, ch!t l;Dng qu� th;^ng phjm. bây là nguyên 
nhân chính d@n 7Zn s�n xu!t m;<p gNp nhi8u khó 
kh	n Y các vùng tr,ng m;<p. MNc dù ch;a có th6ng 
kê 7�y 7F v8 thi9t h�i do sâu b9nh h�i m;<p gây ra Y 
Vi9t Nam, nh;ng hi9n nay b9nh ph!n trung và s;^ng 
mai có thC làm gi�m t>  trên 30% s�n l;Dng thu ho�ch 
qu� trên cây m;<p. M#t trong nh�ng gi�i pháp nhhm 
khuc phoc nh�ng khó kh	n trên thì vi9c se dong 
gi6ng kháng các lo�i sâu b9nh trên là m#t trong 
nh�ng ph;^ng pháp t6t nh!t 7C kiCm soát các b9nh 
này nhhm gi�m thi9t h�i v8 n	ng su!t c{ng nh; h�n 
chZ dùng thu6c hóa h�c 7C phòng tr> b9nh, góp 
ph�n Sn 7�nh môi tr;Qng sinh thái (Zhang và cs., 
2015). Bài viZt này là kZt qu� 7ánh giá tình hình 
nhi�m b9nh ph!n trung, s;^ng mai và ru,i 7oc qu�    
trên 7,ng ru#ng cFa t:p 7oàn m;<p 7�a ph;^ng 7C 
xác 7�nh ngu,n v:t li9u phoc vo cho công tác b�o 
t,n, khai thác và se dong gi6ng m;<p kháng sâu 
b9nh Y mi8n Buc Vi9t Nam. 

2. V�T LI�U VÀ PH��NG PHÁP 
2.1. 2.1. 2.1. 2.1. VVVV::::t lit lit lit li9999u nghiên cu nghiên cu nghiên cu nghiên cttttuuuu    
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108 m@u gi6ng m;<p 7�a ph;^ng thu th:p Y 
mi8n Buc Vi9t Nam, 7ang 7;Dc l;u gi� t�i Trung tâm 
Tài nguyên thcc v:t. 

2.2. 2.2. 2.2. 2.2. Ph;^ng pháp nghiên cPh;^ng pháp nghiên cPh;^ng pháp nghiên cPh;^ng pháp nghiên cttttuuuu    
2.2.1. K� thu:t gieo tr,ng  

Thí nghi9m 7;Dc b6 trí tu�n tc không nhuc l�i, 
di9n tích m~i ô 15 m2/gi6ng. Lên lu6ng r#ng 2,5 m, 
rãnh r#ng 0,3 cm; lu6ng cao 0,3 cm. Tr,ng 10 cây 
m~i ô, tr,ng 1 hàng, hàng cách hàng 2 m, cây cách 
cây 1 m, phF lu6ng bhng b�t nông nghi9p 2 màu 
(Anon, 1990). ThiZt kZ làm giàn cho m;<p, tiZn hành 
cum giàn khi cây cao 20-25 cm (c�n 1000 - 1100 cây 
dóc/sào), but dây bò 78u trên giàn và tWa b� hZt lá Y 
g6c cho thoáng khi cây 7ã leo lên giàn. 

L;Dng phân bón/ha: 20 t!n phân chu,ng, 200 kg 
vôi b#t, 120 kg lân supe, 60 kg urê, 60 kg KCl, 300 kg 
NPK 16:18:8. Vôi bón r�i 78u lúc làm 7!t, bón lót 
toàn b# phân chu,ng, phân lân, 30 kg phân urê và 
100 kg NPK. Bón thúc 3 l�n l;Dng 7�m, kali và NPK 
còn l�i.  

K� thu:t ch	m sóc theo quy trình canh tác m;<p 
t:p 7oàn cFa Trung tâm Tài nguyên thcc v:t. Cây 
phát triCn sc lây nhi�m tc nhiên cFa ru,i 7oc qu�, 
b9nh ph!n trung và b9nh s;^ng mai trên 7,ng 
ru#ng. 

2.2.2. Ph;^ng pháp 7i8u tra, 7ánh giá 
- bánh giá mtc 7# xâm h�i cFa ru,i 7oc qu�: 

TiZn hành 7i8u tra 7ánh giá tW l9 ru,i 7oc qu� 
theo theo theo theo tiêu chujn ngành QCVN 01-38: 
2010/BNNPTNT và thcc tZ trên 7,ng ru#ng.    bi8u 
tra 7�nh k} 10 ngày 1 l�n, m~i ru#ng 7i8u tra 5 7iCm 
t> khi cây but 7�u có qu�, m~i 7iCm 1 ô có di9n tích 
1m2, 7i8u tra theo 5 7iCm chéo góc. bZm s6 qu� có 
vZt chích 7Nc tr;ng cFa ru,i 7oc qu� và tính tW l9 b� 
nhi�m ru,i 7oc qu� nh; sau: 

A 
TL (%)  = 

B 
x 100 % 

(Trong 7ó: A: S6 qu� có vZt ru,i 7oc qu�, B: 
TSng s6 qu� 7i8u tra) 

- bánh giá tính kháng b9nh ph!n trung 
(Powdery mildew), s;^ng mai (Downy mildew): 

TiZn hành 7i8u tra theo h;<ng d@n cFa Trung 
tâm Rau thZ gi<i (WorldVeg). bi8u tra theo ô, m~i ô 
ch�n 5 7iCm ng@u nhiên trên 2 7;Qng chéo góc, m~i 
7iCm 7i8u tra toàn b# lá trên 3 dây. 

ChW tiêu theo dõi và 7ánh giá: tW l9 lá b� b9nh 
(TLB%) và chW s6 b9nh (CSB%) 7;Dc tính theo công 
thtc: 

 A Σ (a x b) 
(1) TLB (%)  = 

 B 
x 100 %  

 
(2) CSB (%)  = 

N  x T 
x 100 % 

(Trong 7ó: A: S6 lá b� b9nh; B: TSng s6 lá 7i8u tra; a: S6 lá b� b9nh Y m~i c!p; b: C!p b9nh t;^ng tng; N: 
TSng s6 lá 7i8u tra; T: C!p b9nh cao nh!t) 

- Phân c!p thang 7iCm 7ánh giá b9nh theo % di9n 
tích lá: 

+ b6i v<i b9nh ph!n trung: phân c!p thang 7iCm 
7ánh giá t> 0-9 7iCm theo % di9n tích lá b� b9nh dca 
theo ph;^ng pháp cFa Jenkins và Wehner (1983): 

biCm 0: không có tri9u chtng  

biCm 1: < 1% di9n tích lá b� h�i  

biCm 3: 1-10% di9n tích lá b� h�i  

biCm 5: 11-25% di9n tích lá b� h�i  

biCm 7: 26-50% di9n tích lá b� h�i  

biCm 9: 51-100% di9n tích lá b� h�i 

+ b6i v<i b9nh s;^ng mai: phân c!p thang 7iCm 
7ánh giá t> 0-5 7iCm theo % di9n tích lá b� b9nh dca 
theo ph;^ng pháp Thompson và Jenkins (1985): 

biCm 0: không có tri9u chtng;  

biCm 1: 1-20% di9n tích lá b� h�i  

biCm 2: 21-40% di9n tích lá b� h�i  

biCm 3: 41-60% di9n tích lá b� h�i 

biCm 4: 61-80% di9n tích lá b� h�i 

biCm 5: 81-100% di9n tích lá b� h�i 

BBBB�ng 1. Mtc 7# kháng, nhi�m cFa các m@u gi6ng �ng 1. Mtc 7# kháng, nhi�m cFa các m@u gi6ng �ng 1. Mtc 7# kháng, nhi�m cFa các m@u gi6ng �ng 1. Mtc 7# kháng, nhi�m cFa các m@u gi6ng 
m;m;m;m;<p dca vào chW s6 b9nh<p dca vào chW s6 b9nh<p dca vào chW s6 b9nh<p dca vào chW s6 b9nh 

B9nh ph!n trung (Wang và 
cs., 1995)    

B9nh s;^ng mai (Boso 
và cs., 2006)    

ChW s6 
b9nh (%)    

Mtc 7# ChW s6 
b9nh (%) 

Mtc 7# 

0    Kháng cao  0-5,0 Kháng cao  
0,1-5,0    Kháng  5,1-25 Kháng  
5,1-25    Kháng v>a 25,1-50 Kháng v>a 
25,1-50    Nhi�m  50,1-75 Nhi�m  
50,1-100    Nhi�m cao  >75,1 Nhi�m cao  
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- Mtc 7# kháng/nhi�m cFa gi6ng dca vào chW s6 
b9nh theo ph;^ng pháp cFa Wang và cs., 1995 (76i 
v<i b9nh ph!n trung) và Boso và cs., 2006 (76i v<i 
b9nh s;^ng mai) (B�ng 1). 

2.2.3. Phân tích và xe lý s6 li9u 

Các s6 li9u 7;Dc xe lý theo ph;^ng pháp th6ng 
kê sinh h�c trên ch;^ng trình Excel 2010.    

2.3. 2.3. 2.3. 2.3. ThThThThQQQQi gian và 7i gian và 7i gian và 7i gian và 7����a 7ia 7ia 7ia 7iCCCCm nghiên cm nghiên cm nghiên cm nghiên cttttuuuu    

Thí nghi9m 7;Dc gieo t> ngày 12/2/2017, khi 
cây 7;Dc 1- 2 lá th:t 7;Dc tr,ng ra ru#ng thí nghi9m 
t�i Thanh Mi9n, H�i D;^ng. 

3. K�T QU� VÀ TH�O LU�N 

3.1. 3.1. 3.1. 3.1. DiDiDiDi����n bin bin bin biZZZZn và mn và mn và mn và mttttc 7c 7c 7c 7#### gây h gây h gây h gây h����i ci ci ci cFFFFa rua rua rua ru,,,,i 7i 7i 7i 7ooooc c c c 
ququququ���� trên t trên t trên t trên t::::p 7oàn m;p 7oàn m;p 7oàn m;p 7oàn m;<<<<p nghiên cp nghiên cp nghiên cp nghiên cttttuuuu    

KZt qu� 7i8u tra, 7ánh giá mtc 7# gây h�i cFa 
ru,i 7oc qu� trên các m@u gi6ng m;<p nghiên ctu 
7;Dc thC hi9n Y b�ng 2. 

BBBB����ng 2. Ding 2. Ding 2. Ding 2. Di����n bin bin bin biZZZZn gây hn gây hn gây hn gây h����i ci ci ci cFFFFa rua rua rua ru,,,,i 7i 7i 7i 7ooooc quc quc quc qu���� trên t trên t trên t trên t::::p 7oàn m;p 7oàn m;p 7oàn m;p 7oàn m;<<<<p nghiên cp nghiên cp nghiên cp nghiên cttttuuuu    
(v(v(v(voooo xuân hè xuân hè xuân hè xuân hè, n	m , n	m , n	m , n	m 2017)2017)2017)2017)    

S6 gi6ng     
STT    

TW l9 ru,i 7oc 
qu� (%)    Ngày 13/5  Ngày 23/5 Ngày 3/6 Ngày 13/6 Ngày 23/6 

1    0 79  67  33 11 6 
2    1-15 7  11  17 15 6 
3    >15-30 13  17  42 25 21 
4    >30-45 9  13  16 27 34 
5    >45-65 0 0 0 30 40 
6    >65 0 0 0 0 1 

Qua b�ng 2 cho th!y Y giai 7o�n ra qu� thì ru,i 
7oc qu� but 7�u t!n công vào thQi 7iCm gi�a tháng 5, 
mtc 7# xâm h�i cFa ru,i 7oc qu� ngày càng t	ng cao 
v8 cu6i giai 7o�n sinh tr;Yng cFa cây. Trong thQi 
gian t> ngày 13/5 7Zn ngày 23/5 các m@u gi6ng b� 
ru,i 7oc qu� xâm h�i ít (<45%) và t	ng d�n vào tháng 
6, 30 m@u gi6ng có tW l9 ru,i 7oc qu� >45-65%, 40 m@u 
gi6ng có tW l9 ru,i 7oc qu� <45%, chW còn 11 m@u 
gi6ng không b� ru,i 7oc qu� xâm h�i. bZn ngày 23/6 
mtc 7# xâm h�i cFa ru,i 7oc qu� Y các m@u gi6ng 
thí nghi9m nNng nh!t chW có 6/108 m@u gi6ng 
(chiZm 5,6%) không b� ru,i 7oc qu� xâm h�i. Các 

m@u gi6ng còn l�i (102/108 m@u gi6ng) 78u b� ru,i 
7oc qu� xâm h�i v<i tW l9 ru,i 7oc qu� t> 8,3% 7Zn 
71,4% Y các m@u gi6ng, trong 7ó có 6 m@u gi6ng có tW 
l9 ru,i 7oc qu� <15%, 21 m@u gi6ng có tW l9 ru,i 7oc 
qu� > 15-30%, 34 m@u gi6ng có tW l9 ru,i 7oc qu� >30-
45%, 40 m@u gi6ng có tW l9 ru,i 7oc qu� >45-65% và 
duy nh!t 01 m@u gi6ng b� ru,i 7oc qu� xâm h�i lên 
7Zn tW l9 >65%. 

3.2.3.2.3.2.3.2. DiDiDiDi����n bin bin bin biZZZZn và mn và mn và mn và mttttc 7c 7c 7c 7#### gây h gây h gây h gây h����i ci ci ci cFFFFa ba ba ba b9999nh phnh phnh phnh ph!!!!n n n n 
trtrtrtruuuunnnng trên tg trên tg trên tg trên t::::p 7oàn m;p 7oàn m;p 7oàn m;p 7oàn m;<<<<p nghiên cp nghiên cp nghiên cp nghiên cttttuuuu    

 

BBBB����ng 3.ng 3.ng 3.ng 3. DiDiDiDi����n bin bin bin biZZZZn gây hn gây hn gây hn gây h����i ci ci ci cFFFFa ba ba ba b9999nh phnh phnh phnh ph!!!!n trn trn trn truuuung trên tng trên tng trên tng trên t::::p 7oàn m;p 7oàn m;p 7oàn m;p 7oàn m;<<<<p nghiên cp nghiên cp nghiên cp nghiên cttttuuuu    

(v(v(v(voooo xuân hè, n	m 2017) xuân hè, n	m 2017) xuân hè, n	m 2017) xuân hè, n	m 2017)    
S6 gi6ng    

STT    ChW s6 b9nh (%)    Ngày 
18/4 

Ngày 
25/4 

Ngày 2/5 Ngày 9/5 
Ngày 
16/5 

Ngày 
23/5 

Ngày 
30/5 

1    0 84 58 34 4 21 29 93 
2    0,1-5,0 22 45 61 18 41 66 15 
3    5,1-25 2 5 13 65 39 13  
4    25,1-50    21 7   

KZt qu� 7i8u tra b9nh ph!n trung trên t:p 7oàn 
m;<p Y vo xuân hè n	m 2017 7;Dc thC hi9n Y b�ng 3 
cho th!y b9nh but 7�u xu!t hi9n trên m#t s6 gi6ng 
vào trung tu�n tháng 4 kho�ng 60 ngày sau m�c 
nh;ng mtc 7# b� b9nh th!p, tW l9 b9nh t> 3,33 7Zn 

6,67%, chW s6 b9nh t> 0,37 7Zn 0,67%. B9nh có xu 
h;<ng lây lan nhanh và  gây h�i nNng nh!t thC hi9n 
qua tW l9 b9nh và chW s6 b9nh 7�t cao nh!t ngày 9/5, 
khi b9nh phF m#t l<p n!m trung Y c� mNt trên và mNt 
d;<i, có thC lan c� Y cu6ng lá và trên các 76t thân. 
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Sau 7ó, b9nh có xu h;<ng gi�m d�n, tW l9 b9nh và chW 
s6 b9nh gi�m, 7Zn ngày 23/5 chW s6 b9nh còn d;<i 
25% Y các m@u gi6ng. Vào cu6i thQi k} thu ho�ch, 
b9nh không th!y xu!t hi9n do cây không phát triCn 
thân lá 7,ng thQi giai 7o�n này thQi tiZt c{ng không 
thích hDp cho phát triCn (B�ng 3). 

 
Hình 1. Hình 1. Hình 1. Hình 1. bbbb,,,, th th th th���� bi bi bi biCCCCu diu diu diu di����n mn mn mn mttttc 7c 7c 7c 7#### kháng b kháng b kháng b kháng b9999nh phnh phnh phnh ph!!!!n n n n 

trtrtrtruuuung cng cng cng cFFFFa ta ta ta t::::p 7oàn m;p 7oàn m;p 7oàn m;p 7oàn m;<<<<p nghiên cp nghiên cp nghiên cp nghiên cttttuuuu    

Phân c!p mtc 7# kháng b9nh cFa các m@u gi6ng 
m;<p nghiên ctu 7;Dc dca vào kZt qu� ghi nh:n tW l9 
b9nh và chW s6 b9nh cFa các m@u gi6ng t�i thQi 7iCm 
b9nh gây h�i nNng nh!t (ngày 9/5). Ghi nh:n kZt qu� 
cho th!y có 04/108 m@u gi6ng có kh� n	ng kháng 
cao v<i b9nh ph!n trung là các gi6ng mang s6 7	ng 
ký 12246, 15380, 19987, 21885 (chiZm tW l9 3,7%), 
18/108 m@u gi6ng Y mtc kháng (chiZm tW l9 16,67%), 
65/108 m@u gi6ng kháng v>a và 21/108 m@u gi6ng 
nhi�m v<i b9nh ph!n trung (Hình 1).  

3.3. 3.3. 3.3. 3.3. DiDiDiDi����n bin bin bin biZZZZn và mn và mn và mn và mttttc 7c 7c 7c 7#### gây h gây h gây h gây h����i ci ci ci cFFFFa ba ba ba b9999nh s;^ng nh s;^ng nh s;^ng nh s;^ng 
mai mai mai mai trên ttrên ttrên ttrên t::::p 7oàn m;p 7oàn m;p 7oàn m;p 7oàn m;<<<<p nghiên cp nghiên cp nghiên cp nghiên cttttuuuu    

B9nh s;^ng mai gây h�i trên t:p 7oàn m;<p có 
xu h;<ng t	ng vào trung tu�n tháng 4 và gi�m d�n 
vào cu6i tháng 5 do thQi tiZt but 7�u nung !m. KZt 
qu� 7i8u tra di�n biZn b9nh s;^ng mai trên t:p 7oàn  
m;<p 7;Dc thC hi9n Y b�ng 4. 

BBBB����ng 4.ng 4.ng 4.ng 4. DiDiDiDi����n bin bin bin biZZZZn gây hn gây hn gây hn gây h����i ci ci ci cFFFFa ba ba ba b9999nh s;^ngnh s;^ngnh s;^ngnh s;^ng mai trên t mai trên t mai trên t mai trên t::::p 7oàn m;p 7oàn m;p 7oàn m;p 7oàn m;<<<<p nghiên cp nghiên cp nghiên cp nghiên cttttu u u u     

(v(v(v(voooo xuân hè, n	m 2017) xuân hè, n	m 2017) xuân hè, n	m 2017) xuân hè, n	m 2017)    
S6 gi6ng    

TT    ChW s6 b9nh (%)    
Ngày 18/4 Ngày 25/4 Ngày 2/5 Ngày 9/5 Ngày 16/5 Ngày 23/5 Ngày 30/5 

1    0-5,0 98 9 17 21 31 61 101 
2    5,1-25 10 27 39 53 65 47 7 
3    25,1-50  59 47 34 12   
4    50,1-75  13 5     

Qua b�ng 4 cho th!y thQi 7iCm b9nh s;^ng mai 
but 7�u phát sinh vào ngày 18/4 và nNng vào ngày 
25/4 v<i tW l9 b9nh và chW s6 b9nh cao nh!t trên t!t c� 
các gi6ng m;<p nghiên ctu. Giai 7o�n này nhi9t 7# 
t> 20-25oC, trQi âm u và có m;a phùn t�o 7# jm 
thu:n lDi cho n!m b9nh phát triCn. bZn ngày 2/5 
b9nh but 7�u gi�m d�n và 7Zn ngày 23/5 b9nh 7ã 
h�u nh; không còn xu!t hi9n trên các m@u gi6ng. Do 
7ó, dca vào kZt qu� 7i8u tra l�n xu!t hi9n b9nh cao 
nh!t là 25/4 7C phân c!p mtc 7# kháng b9nh trên 
t:p 7oàn m;<p nghiên ctu. KZt qu� 7ánh giá mtc 7# 
kháng b9nh cho th!y trong tSng s6 108 m@u gi6ng 
m;<p có 9 gi6ng kháng cao (chiZm tW l9 8%) 27 m@u 
gi6ng kháng (chiZm tW l9 25%), 59 m@u gi6ng kháng 
v>a và còn l�i 13 m@u gi6ng nhi�m (chiZm tW l9 12%) 
(Hình 2). 

So sánh kZt qu� 7ánh giá mtc 7# gây h�i cFa sâu 
b9nh trên t:p 7oàn m;<p cho th!y tW l9 gi6ng kháng 
b9nh s;^ng mai (95/108 m@u gi6ng) cao h^n tW l9 
gi6ng kháng b9nh ph!n trung (87/108 m@u gi6ng). 
KZt qu� nghiên ctu này c{ng t;^ng tc kZt qu� 

nghiên ctu cFa Rajpaksh và cs., 2019 khi so sánh kh� 
n	ng kháng b9nh ph!n trung và b9nh s;^ng mai cFa 
24 gi6ng m;<p 7�a ph;^ng trên 7,ng ru#ng vo xuân 
hè 2019 Y Sri Lanka.  

 
Hình 2.Hình 2.Hình 2.Hình 2. bbbb,,,, th th th th���� bi bi bi biCCCCu diu diu diu di����n mn mn mn mttttc 7c 7c 7c 7#### kháng b kháng b kháng b kháng b9999nh s;^ng nh s;^ng nh s;^ng nh s;^ng 

mai cmai cmai cmai cFFFFa ta ta ta t::::p 7oàn m;p 7oàn m;p 7oàn m;p 7oàn m;<<<<p nghiên cp nghiên cp nghiên cp nghiên cttttuuuu  

Trên c^ sY 7i8u tra, 7ánh giá tW l9 ru,i 7oc qu�, tW 
l9 b9nh và c!p b9nh trong t:p 7oàn 108 m@u gi6ng 
m;<p nghiên ctu 7ã phát hi9n 7;Dc 17 m@u gi6ng có 
mtc 7# t> kháng 7Zn kháng cao Y c� 2 b9nh s;^ng 
mai và ph!n trung và có tW l9 ru,i 7oc qu� d;<i 20% 
trong vo xuân hè 2017 (B�ng 5). S6 li9u Y b�ng 5 cho 
th!y có 1 m@u gi6ng là m;<p h;^ng (SbK 12246) 
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kháng b9nh cao và không b� ru,i 7oc qu� gây h�i. 
KZt qu� này r!t có ý ngh|a trong công tác b�o t,n và 

ch�n t�o gi6ng m;<p kháng sâu b9nh Y mi8n Buc 
Vi9t Nam. 

BBBB����ng 5ng 5ng 5ng 5. Thông tin cáThông tin cáThông tin cáThông tin các mc mc mc m@@@@u giu giu giu gi6666ng m;ng m;ng m;ng m;<<<<p kháng sâu bp kháng sâu bp kháng sâu bp kháng sâu b9999nh chnh chnh chnh ch����n ln ln ln l����cccc 
B9nh ph!n trung B9nh s;^ng mai 

STT S6 7	ng ký Tên gi6ng 
TW l9 ru,i 
7oc qu� 

(%) CSB (%) Mtc 7# kháng CSB (%) Mtc 7# kháng 

1 3835 M;<p  8,3 4,1 Kháng 6,7 Kháng 
2 6571 Bu6p hom 18,2 2,2 Kháng 6,7 Kháng 
3 6735 M;<p h;^ng 18,2 3,0 Kháng 0 Kháng cao 
4 7764 M;<p trâu 18,2 2,2 Kháng 5,3 Kháng 
5 9765 Lai s<i 15,4 3,3 Kháng 5,3 Kháng 
6 9772 Pu#p 0 2,2 Kháng 6,0 Kháng 
7 9774 Bu#p thay 0 3,3 Kháng 0 Kháng cao 
8 12246 M;<p h;^ng 0 0 Kháng cao 0 Kháng cao 
9 15380 Má noi 10,0 0 Kháng cao 0 Kháng cao 
10 15396 Má p6p 9,1 3,7 Kháng 2,7 Kháng cao 
11 16644 Ve 18,2 0,4 Kháng 4,7 Kháng cao 
12 19987 Cà lây 16,7 0 Kháng cao 7,3 Kháng 
13 19988 Má bu6p 18,2 2,6 Kháng 5,3 Kháng 
14 20381 S; cua 14,3 3,7 Kháng 16,0 Kháng 
15 21885 Tông zua già 9,1 0 Kháng cao 0 Kháng cao 
16 21905 S; cua 10,0 1,5 Kháng cao 5,3 Kháng 
17 21909 Lài gi!y 16,7 0,7 Kháng cao 6,0 Kháng 

4. K�T LU�N VÀ �
 NGH$ 

4.1. K4.1. K4.1. K4.1. KZZZZt lut lut lut lu::::nnnn    

Vo xuân hè 2017, t:p 7oàn m;<p 108 m@u gi6ng 
7ã 7;Dc kh�o sát, 7ánh giá mtc 7# gây h�i cFa ru,i 
7oc qu�, kh� n	ng kháng nhi�m cFa b9nh ph!n 
trung và b9nh s;^ng mai cho th!y Y giai 7o�n ra qu� 
h�u hZt các m@u gi6ng 78u b� ru,i 7oc qu� xâm h�i 
v<i tW l9 8,3% 7Zn 71,4%; chW có 6 m@u gi6ng không b� 
ru,i 7oc qu� xâm h�i; 4 m@u gi6ng kháng cao, 18 
m@u gi6ng kháng, 65 m@u gi6ng kháng v>a và 21 
m@u gi6ng nhi�m v<i b9nh ph!n trung; 9 gi6ng 
kháng cao, 27 m@u gi6ng kháng, 59 m@u gi6ng 
kháng v>a, 13 m@u gi6ng nhi�m v<i b9nh s;^ng mai. 

Phát hi9n 7;Dc 17 m@u gi6ng có biCu hi9n kiCu 
hình kháng b9nh ph!n trung và b9nh s;^ng mai Y 
mtc kháng 7Zn kháng cao và tW l9 ru,i 7oc qu� th!p 
(d;<i 20%), trong 7ó gi6ng m;<p h;^ng (SbK 12246) 
có kh� n	ng kháng cao v<i c� hai b9nh ph!n trung và 
s;^ng mai và không b� ru,i 7oc qu� gây h�i. 

4.2. b4.2. b4.2. b4.2. b8888 ngh ngh ngh ngh����    

TiZp toc mY r#ng nghiên ctu 7ánh giá kh� n	ng 
kháng b9nh bhng lây nhi�m nhân t�o Y các giai 7o�n 
sinh tr;Yng khác nhau cFa cây 7C ch�n ra các gi6ng 
kháng b9nh phoc vo cho s�n xu!t và lai t�o gi6ng 
m;<p Y mi8n Buc Vi9t Nam 
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CURRENT STATUS OF DISEASES AND PESTS ON NORTH VIETNAMESE LUFFA CURRENT STATUS OF DISEASES AND PESTS ON NORTH VIETNAMESE LUFFA CURRENT STATUS OF DISEASES AND PESTS ON NORTH VIETNAMESE LUFFA CURRENT STATUS OF DISEASES AND PESTS ON NORTH VIETNAMESE LUFFA 
ACCESSIONS IN THANH MIENACCESSIONS IN THANH MIENACCESSIONS IN THANH MIENACCESSIONS IN THANH MIEN DISTICT DISTICT DISTICT DISTICT, HAI DUONG, HAI DUONG, HAI DUONG, HAI DUONG PROVINCE PROVINCE PROVINCE PROVINCE    

Le Thi Thu TrangLe Thi Thu TrangLe Thi Thu TrangLe Thi Thu Trang1111, La Tuan Nghia, La Tuan Nghia, La Tuan Nghia, La Tuan Nghia1111, , , ,     
Tran Thi Minh HangTran Thi Minh HangTran Thi Minh HangTran Thi Minh Hang2222, H, H, H, Hoaoaoaoang Thng Thng Thng Thiiii H H H Huuuueeee1111 
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SummarySummarySummarySummary    
The aim of this study was to investigate levels of damage by fruit flies and levels of resistance to powdery 
mildew, downy mildew of 108 North Vietnamese luffa accessions in Hai Duong in spring-summer 2017. The 
result showed that 102 accessions had levels of damage at 8.3- 71.4%, while six accessions did not show any 
infection by fruit flies at the fruiting stage. This study also identified 17 accessions which were highly 
resistant to both powdery mildew and downy mildew and had low level of damage by fruit flies (<20%). Of 
17, one luffa accession, SbK 12246 showed no damage by fruit flies and high resistance to both powdery 
and downy mildew. These results are significant by providing valuable phenotype information, especially 
resistant luffa accessions for plant breeders to create new and highly resistant luffa cultivars.  

Keywords:Keywords:Keywords:Keywords: Downy mildew, Powdery mildew, evaluation, luffa aegyptiaca, fruit fly bactrocera cucurbitae. 
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