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TÓM TẮT 

Bệnh đốm vàng nhạt trên cây cói đã đựợc xác định do nấm Phytophthora sp. gây ra. Trong vụ 
xuân 2009, bệnh phát triển mạnh vào thời gian cuối tháng 3 và trong tháng 4, ngày 22/4/2009 tỷ lệ 
bệnh là 6,88%, chỉ số bệnh là 1,44%, lúc này cói cao 1,6 m, sang tháng 5, 6 bệnh không tăng nữa. 
Trong vụ mùa, bệnh phát triển mạnh vào giai đoạn từ giữa tháng 8 đến giữa tháng 9. Ở Bình Minh 
ngày 15/8/2009 tỷ lệ bệnh là 4,88 chỉ số bệnh là 1,0, ở Nga Tân - Nga Sơn - Thanh Hoá ngày 16/8 tỷ lệ 
bệnh là 4,21% với chỉ số bệnh là 0,99%, cuối tháng 9 sang đầu tháng 10, bệnh giảm dần do lúc này  
thời tiết khô, ít mưa nên không thuận lợi cho bệnh phát triển.  

Cói có tuổi gốc 4 năm thì tỷ bệnh và chỉ số bệnh cao hơn so cói có tuổi gốc 1 năm và 2 năm. 
Nấm Phytophthora sp. phát triển tốt trên môi trường Pea-agar, sau khi cấy nấm 10 ngày đường kính 
tản nấm là 62,5 mm.  

Tiêm cói ở giai đoạn 10 - 30 ngày tuổi có tỷ lệ nhiễm bệnh cao hơn so với các giai đoạn sau, số 
cây phát bệnh từ 60 - 80%, cói ở giai đoạn 90 - 100 ngày tuổi (tính từ sau khi cắt) tỷ lệ cây nhiễm bệnh 
và tỷ lệ điểm lây phát bệnh thấp hơn so với các giai đoạn khác. 

Từ khoá: Bệnh đốm vàng nhạt, cây cói, nấm Phytophthora sp. 

SUMMARY 

Yellow spot disease of sedge was identified to be caused by an oomyces,  Phytophthora sp. In 
spring season, 2009, the disease developed remarkably from the end of March until the end of April 
(with incidence 6.88% and severity of 1.44%). At this time, the height of sedge is 1.6 m. However, the 
development of the disease was stopped in May and June. In summer, the disease developed from 
mid-August to mid-September. At Binh Minh, the incidence was 4.88% and severity was 1.0% on 18 
August. The figures were 4.21% and 0.99%, respectively at Nga Tan - Nga Son on 16 August. From late 
September to early October, the disease gradually reduced as the dry weather with little rain is not 
favorable for the development of the disease.  

The disease incidence and severity of the four-year-old sedge plants were higher than that of one 
and two-year-old plants. The pathogen grew well on the Pea-agar medium with colony diameter of 62.5 
mm after 10 days of culturing.  

The inoculation of the 10 - 30-day plants showed higher rate of infection (incidence 60-80%) 
compared with the inoculation of the older plants (90 - 100 days after cutting). 

Key words: Phytophthora sp., sedge, yellow spot disease. 
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+ M«i tr−êng Pea-agar1. §ÆT VÊN §Ò 

ë miÒn B¾c ViÖt Nam, c©y cãi (Cyperus 
malaccensis Lam.) ®−îc trång ë c¸c tØnh ven 
biÓn tõ Qu¶ng Ninh ®Õn Thanh Ho¸, hai loμi 
chñ yÕu ®−îc trång lμ cãi cæ khoang b«ng 
tr¾ng (Cyperus tegetiformis) vμ cãi b«ng n©u 
(Cyperus corymbosus) (§oμn ThÞ Thanh 
Nhμn vμ cs., 1996). 

Cãi ®−îc dïng chñ yÕu ®Ó dÖt chiÕu vμ 
s¶n xuÊt c¸c hμng thñ c«ng mü nghÖ tõ cãi 
nh−: Tói, lμn, dÐp, mò cãi vμ nhiÒu c¸c mÆt 
hμng kh¸c ®−îc −a chuéng. S¶n phÈm cãi 
®−îc thÞ tr−êng quèc néi tiªu thô 30% s¶n 
l−îng cãi, chñ yÕu lμ chiÕu cãi. PhÇn cßn l¹i 
®−îc s¶n xuÊt thμnh c¸c mÆt hμng thñ c«ng 
mü nghÖ lμm mÆt hμng xuÊt khÈu cã gi¸ trÞ 
kinh tÕ gãp phÇn t¨ng thu hËp cho hé n«ng 
d©n trång cãi.  

Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, vïng trång 
cãi ë B×nh Minh - Kim S¬n - Ninh B×nh, Nga 
S¬n - Thanh Ho¸  bÖnh ®èm vμng nh¹t  h¹i 
cãi ph¸t sinh vμ g©y h¹i trªn diÖn réng, g©y 
thiÖt h¹i lín ®Õn n¨ng suÊt, chÊt l−îng cña 
cãi. Do vËy nghiªn cøu vÒ c¸c ®Æc ®iÓm ph¸t 
sinh, g©y h¹i cña bÖnh nμy vμ biÖn ph¸p 
phßng trõ bÖnh lμ cÇn thiÕt nh»m gãp phÇn 
gi÷ v÷ng n¨ng suÊt vμ chÊt l−îng cãi.  

2. VËT LIÖU Vμ PH¦¥NG PH¸P 
      NGHI£N CøU 

2.1. VËt liÖu nghiªn cøu 

- MÉu bÖnh: MÉu cãi bÞ bÖnh ®èm vμng 
nh¹t, gièng cãi cæ khoang b«ng tr¾ng, cãi 
b«ng n©u. 

- Ho¸ chÊt vμ dông cô: Cån 70%, n−íc 
cÊt v« trïng, bμn c¾t, dao c¾t,  kÐo, giÊy 
thÊm, que cÊy nÊm, buång cÊy nÊm, kÝnh 
hiÓn vi quang häc, tñ hÊp v« trïng. 

- M«i tr−êng:  

 (Corbiere R. 
Andrivon D., 2000) nh©n nu«i nÊm t¹o bμo 
tö ph©n sinh: Cho 125 g ®Ëu Hμ Lan + 1,2 lÝt 
n−íc cÊt vμo nåi s¹ch. §un s«i, sau ®ã ®un 
nhá löa trong vßng 45 phót, läc b»ng v¶i läc 
4 líp, cho vμo b×nh ®Þnh møc 1 lÝt sau ®ã cho 
15 g agar vμo b×nh l¾c cho agar tan ®Òu. 

M«i tr−êng WA, m«i tr−êng Pea-agar 
®Òu ®−îc cho vμo chai McCartney, hÊp khö 
trïng ë 1210C, 1,5 atm trong 30 phót, sau ®ã 
®Ó nguéi m«i tr−êng ®Õn 60 - 700C råi ®em ®æ 
ra c¸c ®Üa petri ®· ®−îc khö trïng vμ sö 
dông ®Ó cÊy nÊm. 

+ M«i tr−êng bét m¹ch - Agar: 75 g bét 
m¹ch hoμ vμo 600 ml n−íc ®un nãng kho¶ng 
550C, 20 g agar hoμ vμo 400 ml n−íc sau ®ã 
trén lÉn vμo nhau, cho vμo chai McCartney 
hÊp khö trïng ë 1210C, 1,5 atm trong 90 phót. 

+ M«i tr−êng cμ rèt - khoai t©y - agar:  
Cμ rèt nghiÒn nhuyÔn: 400 g cμ rèt röa 

s¹ch, c¾t nhá cho vμo 400 ml n−íc hÊp 10 
phót, nghiÒn nhuyÔn råi thªm 500 ml n−íc. 

Khoai t©y nghiÒn nhuyÔn: 200 g khoai 
t©y röa s¹ch, c¾t nhá cho vμo 500 ml n−íc 
®un nhõ nghiÒn nhuyÔn råi thªm n−íc vμo 
cho ®ñ 800 ml.  

LÊy 20 ml cμ rèt nghiÒn nhuyÔn + 80 ml 
khoai t©y nghiÒn nhuyÔn + 8 g agar, thªm 
n−íc cÊt cho ®ñ 1 lÝt, hÊp khö trïng, ®Ó 
nguéi 550C cho 200 mg penicillin vμo l¾c ®Òu. 

2.2. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu 

- §iÒu tra bÖnh: Dùa vμo ph−¬ng ph¸p 
®iÒu tra ph¸t hiÖn s©u bÖnh h¹i c©y trång 
cña Côc B¶o vÖ thùc vËt (1985) vμ ph−¬ng 
ph¸p nghiªn cøu b¶o vÖ thùc vËt cña ViÖn 
B¶o vÖ thùc vËt (1999). 

- Dïng khung (0,4 x 0.5 m = 0,2 m2), mçi 
ruéng ®iÒu tra 5 ®iÓm chÐo gãc, mçi ®iÓm 
mét khung, c¸ch bê tèi thiÓu 1 m.  §iÒu tra 
®Þnh kú 7 - 10 ngμy/lÇn. 

- §Õm sè tiªm cãi trong khung, sè tiªm 
cãi bÞ bÖnh, ph©n cÊp bÖnh ®Ó tÝnh tû lÖ bÖnh 
vμ chØ sè bÖnh. 

+ M«i tr−êng WA: 20 g agar hoμ víi 1 lÝt 
n−íc ®un s«i cho agar tan ®Òu, cho vμo chai 
McCartney.  
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                    Tæng sè tiªm bÞ bÖnh 
Tû lÖ bÖnh (%) =  ---------------------------  × 100 
               Tæng sè tiªm ®iÒu tra 

 

                       Tæng    a  ×   b 
ChØ sè bÖnh (%) = -------------------- × 100 
                                      N x 5 

     a: Sè tiªm cãi bÞ bÖnh ë mçi cÊp 
     b: CÊp bÖnh t−¬ng øng 
     N: Tæng sè tiªm ®iÒu tra 
      5: CÊp bÖnh cao nhÊt trong b¶ng 

                  ph©n cÊp  

- CÊp bÖnh ®−îc chia nh− sau:  

+ CÊp 0: tiªm cãi kh«ng bÞ bÖnh  
+ CÊp 1: VÕt bÖnh < 10% chiÒu dμi 

              tiªm cãi 
+ CÊp 2: VÕt bÖnh tõ 10% ®Õn <25%  

            chiÒu dμi tiªm cãi  
+ CÊp 3: VÕt bÖnh tõ 25% ®Õn <50% 

            chiÒu dμi  tiªm cãi 
+ CÊp 4: VÕt bÖnh tõ 50% ®Õn <75%  

            chiÒu dμi tiªm cãi 
+ CÊp 5: VÕt bÖnh >75% chiÒu dμi tiªm 

             cãi hoÆc tiªm cãi ®· bÞ chÕt do bÖnh. 
- Ph©n lËp nÊm theo ph−¬ng ph¸p ®¬n 

bμo tö vμ theo nguyªn t¾c Kock. 
- Gi¸m ®Þnh nÊm theo c¸c tμi liÖu 

"Phytophthora its Biology, Taxonomy, 
Ecology and Pathology" vμ ”CÈm nang chÈn 
®o¸n bÖnh c©y ë ViÖt Nam - 2009". 

Sè liÖu nghiªn cøu ®−îc xö lý theo 
ch−¬ng tr×nh IRRISTAT 4.0.  

3. KÕT QU¶ NGHI£N CøU Vμ TH¶O 
     LUËN 

3.1. T×nh h×nh bÖnh ®èm vμng nh¹t h¹i 
       cãi ë B×nh Minh - Kim S¬n - Ninh 
       B×nh vμ ë Nga T©n - Nga S¬n - 
       Thanh Ho¸ 

- TriÖu chøng bÖnh: BÖnh g©y h¹i tÊt c¶ 
c¸c vÞ trÝ trªn c©y cãi. Khi míi bÞ bÖnh, vÕt 
bÖnh nhá, mμu vμng nh¹t, sau ®ã to dÇn 
kh«ng ®Þnh h×nh mμu vμng x¸m, vÕt bÖnh 

lan réng theo chiÒu dμi th©n cãi vμ bao 
quanh th©n, m« bÞ chÕt lμm th©n cãi kh«, 
gÉy vμ bÞ chÕt, ¶nh h−ëng xÊu ®Õn chÊt 
l−îng vμ n¨ng suÊt cãi. 

- Thêi gian g©y bÖnh: BÖnh g©y h¹i nÆng 
vμo c¸c th¸ng 3 - 4 - 5 vμ th¸ng 8 - 9 trong 
n¨m (thêi gian nμy cã ®é Èm cao, nhiÒu m−a). 

Trong th¸ng 2, tû lÖ bÖnh thÊp, giai 
®o¹n nμy cãi cao 96 - 104 cm. Trong th¸ng 3, 
tû lÖ bÖnh t¨ng dÇn, ®Õn 25/3 tû lÖ bÖnh lμ 
5,34%, bÖnh tiÕp tôc t¨ng, ®Õn cuèi th¸ng 4, 
ngμy 22/4 tû lÖ bÖnh lμ 6,88%, chØ sè bÖnh lμ 
1,44%, lóc nμy cãi cao 1,6 m   Sau ®ã sang 
th¸ng 5, 6 bÖnh dõng (B¶ng 1). Trong th¸ng 
3, 4 do cã m−a nªn bÖnh ph¸t triÓn, tû lÖ 
bÖnh t¨ng lªn. §Õn cuèi th¸ng 4, bÖnh  
ngõng ph¸t triÓn do trong thêi gian nμy cã Ýt 
m−a vμ n¾ng nãng. 

KÕt qu¶ ë b¶ng 2 cho thÊy, bÖnh ®èm 
vμng nh¹t tû lÖ bÖnh vμ chØ sè bÖnh cã xu 
h−íng t¨ng cao ë gi÷a vô vμ gi¶m vÒ cuèi vô. 
Trong th¸ng 7 khi cãi ®ang cßn nhá, mËt ®é 

tiªm cãi th−a møc ®é bÖnh thÊp. ë giai ®o¹n 
nμy, møc ®é bÖnh thÊp nhÊt lμ do bÖnh míi 
b¾t ®Çu ph¸t sinh ph¸t triÓn chØ xuÊt hiÖn 
c¸c vÕt bÖnh nhá, r¶i r¸c.  

Tõ gi÷a th¸ng 8 ®Õn th¸ng 9 do thêi tiÕt 
cã b·o vμ m−a nhiÒu t¹o ®iÒu kiÖn cho bÖnh 
ph¸t triÓn m¹nh. Cuèi th¸ng 9 sang ®Çu 
th¸ng 10, bÖnh gi¶m dÇn. Sù gi¶m nμy lμ do 
vÒ cuèi vô thêi tiÕt kh«, Ýt m−a nªn kh«ng 
thuËn lîi cho bÖnh ph¸t triÓn.  

KÕt qu¶ ®iÒu tra t×nh h×nh bÖnh ®èm 
vμng nh¹t trªn cãi b«ng n©u ë B×nh Minh - 
Kim S¬n - Ninh B×nh (B¶ng 3) cho thÊy, 
bÖnh ®èm vμng nh¹t h¹i cãi l©y lan rÊt 
nhanh trªn tiªm cãi. Trong th¸ng 7 khi cãi 
cßn nhá vÕt bÖnh míi h×nh thμnh th× sè vÕt 
bÖnh chñ yÕu trªn tiªm cãi lμ 1 vÕt. Tõ gi÷a 
th¸ng 8 trë ®i, bÖnh lan nhanh t¹o ra nhiÒu 
vÕt bÖnh trªn mét tiªm cãi. Tiªm cãi cã tõ 2 
- 5 vÕt bÖnh g©y bÖnh nÆng nhÊt vμo th¸ng 
8. Tiªm cãi cã tõ 6 vÕt bÖnh trë lªn rÊt Ýt 
xuÊt hiÖn, tû lÖ bÖnh lu«n ë møc d−íi 
0,52%. Tõ cuèi th¸ng 9 trë ®i, bÖnh cã xu 
h−íng gi¶m dÇn. 
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B¶ng 1. DiÔn biÕn bÖnh ®èm vμng nh¹t trªn gièng cãi cæ khoang bông tr¾ng 
 t¹i B×nh Minh - Kim S¬n (vô chiªm 2009) 

Ngày điều tra Tỷ lệ bệnh 
(%) 

Chỉ số bệnh 
(%) 

Giai đoạn cao cây 
(cm) 

11/02/09 3,67 0,78 96 

18/02/09 3,48 1,38 104 

25/02/09 3,64 0,74 109 

04/03/09 4,46 0,90 115 

11/03/09 4,33 0,89 119 

18/03/09 4,95 1,06 130 

25/03/09 5,34 1,16 138 

01/04/09 5,53 1,11 144 

08/04/09 5,36 1,08 150 

15/04/09 4,74 0,98 154 

22/04/09 6,88 1,44 161 

29/04/09 6,63 1,50 164 

06/05/09 6,24 1,31 16 

13/05/09 5,97 1,18 170 

20/05/09 6,27 1,29 174 

27/05/09 6,64 1,52 176 

03/06/09 6,48 1,37 178 

B¶ng 2. T×nh h×nh bÖnh ®èm vμng nh¹t trªn cãi cæ khoang b«ng tr¾ng ë B×nh Minh 
- Kim S¬n - Ninh B×nh vμ Nga T©n - Nga S¬n - Thanh Ho¸ (vô mïa 2009) 

Địa điểm điều tra Ngày điều tra Tỷ lệ bệnh 
(%) 

Chỉ số bệnh 
(%) 

Chiều cao cây 
(cm) 

26-7-2009 2,59 0,52 85,8 

05-8-2009 2,81 0,56 110,0 

15-8-2009 4,88 1,0 129,0 

25-8-2009 4,49 0,96 141,4 

04-9-2009 4,91 1,02 147,2 

14-9-2009 3,96 0,81 153,2 

24-9-2009 3,04 0,64 158,8 

Bình Minh - Kim Sơn 
- Ninh Bình 
 

04-10-2009 2,96 0,65 162,6 

27-7-2009 2,82 0,56 66,2 

06-8-2009 3,21 0,64 98,6 

16-8-2009 4,21 0,99 117,8 

26-8-2009 3,52 0,70 134,2 

05-9-2009 4,13 0,87 139,6 

15-9-2009 4,44 0,93 149,2 

25-9-2009 3,14 0,64 151,6 

Nga Tân - Nga Sơn -
Thanh Hóa 
 

05-10-2009 2.,52 0,50 156,4 
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B¶ng 3. T×nh h×nh bÖnh ®èm vμng nh¹t trªn cãi  b«ng n©u 
ë B×nh Minh - Kim S¬n - Ninh B×nh (vô mïa 2009) 

Tiêm cói có 1 vết bệnh Tiêm cói có 2-5 vết bệnh Tiêm cói có từ 6 vết bệnh trở lên 
Ngày 
điều tra 

Tổng số tiêm 
cói điều tra Số tiêm 

bị bệnh 
Tỷ lệ bệnh 

(%) 
Số tiêm 
bị bệnh 

Tỷ lệ bệnh 
(%) 

Số tiêm 
bị bệnh 

Tỷ lệ bệnh 
(%) 

11-07 574 12 2,09 6 1,05 3 0,52 

26-07 713 19 2,66 9 1,26 3 0,42 

11-08 896 15 1,67 25 2,79 4 0,45 

26-08 1159 18 1,55 41 354 6 0,52 

11-08 1293 22 1,70 52 4,02 3 0,23 

26-09 1386 21 1,52 49 3,54 7 0,51 

11-09 1379 12 0,87 31 2,25 6 0,44 

B¶ng 4. T×nh h×nh bÖnh ®èm vμng nh¹t trªn cãi cæ khoang b«ng tr¾ng 
cã tuæi gèc kh¸c nhau ë B×nh Minh – Kim S¬n – Ninh B×nh (vô mïa 2009)

Cói gốc 1 năm Cói gốc 2 năm Cói gốc 3 năm Cói gốc 4 năm 
Ngày 
điều tra Tỷ lệ bệnh 

(%) 
Chỉ số 

bệnh (%) 
Tỷ lệ bệnh 

(%) 
Chỉ số 

bệnh (%) 
Tỷ lệ bệnh 

(%) 
Chỉ số 

bệnh % 
Tỷ lệ bệnh 

(%) 
Chỉ số 

bệnh (%) 

26-07 3,32 0,66 3,85 0,77 3,87 0,77 5,68 1,14 

05-08 3,18 0,64 3,71 0,85 4,35 0,94 8,10 1,62 

15-08 3,04 0,68 3,60 0,75 3,78 0,78 7,59 1,61 

25-08 3,37 0,70 2,62 0,52 3,37 0,72 5,14 1,05 

04-09 2,23 0,45 2,17 0,43 2,46 0,51 6,38 1,36 

14-09 2,28 0,46 1,75 0,35 2,03 0,44 3,92 0,78 

24-09 1,45 0,29 1,85 0,37 2,25 0,45 2,72 0,59 

04-10 1,06 0,21 1,56 0,31 1,97 0,39 2,44 0,49 

 
KÕt qu¶ ®iÒu tra t×nh h×nh bÖnh ®èm 

vμng nh¹t trªn cãi cæ khoang b«ng tr¾ng ë 
c¸c tuæi gèc kh¸c nhau ë B×nh Minh – Kim 
S¬n – Ninh B×nh cho thÊy (B¶ng 4):  

- §ît ®iÒu tra vμo ngμy 26/7/2009. Trªn 
cãi gèc 1 n¨m tuæi tû lÖ bÖnh lμ 3,32%, chØ sè 
bÖnh lμ 0,66% thÊp nhÊt so víi cãi gèc 2 
n¨m, 3 n¨m vμ 4 n¨m. Trªn gèc cãi 4 n¨m 
bÖnh nÆng nhÊt cã tû lÖ bÖnh lμ 5,68%, chØ sè 
bÖnh lμ 1,14%. 

- Sang th¸ng 8, vμo ®Çu th¸ng 8  ®ît ®iÒu 
tra ngμy 5/8 trªn cãi gèc 4 n¨m cã møc ®é 
bÖnh lín nhÊt víi tû lÖ bÖnh lμ 8,1%, chØ sè 
bÖnh lμ 1,62%. Trong khi ®ã tû lÖ bÖnh vμ chØ 
sè bÖnh trªn cãi gèc 3 n¨m 4,35% vμ 0,94 %. 
Trªn cãi gèc 1 n¨m møc ®é bÖnh thÊp nhÊt tû 
lÖ bÖnh lμ 3,18%, chØ sè bÖnh lμ 0,64%. 

- Sang th¸ng 9 ®ît ®iÒu tra vμo ngμy 
4/9/2009 cãi gèc 4 n¨m tuæi bÖnh g©y h¹i 
nÆng nhÊt víi tû lÖ bÖnh vμ chØ sè bÖnh 
t−¬ng øng lμ 6,38% vμ 1,36%. Trªn cãi gèc 1 
n¨m, 2 n¨m, 3 n¨m tuæi cã møc ®é bÖnh 
t−¬ng ®−¬ng nhau. Tõ gi÷a th¸ng 9 (ngμy 
14/9) trë ®i, møc ®é bÖnh h¹i cã xu h−íng 
gi¶m dÇn vÒ cuèi vô. 

Trong th¸ng 10, bÖnh g©y h¹i nhÑ nhÊt,  
®iÒu tra vμo ngμy 4/10 kÕt qu¶ thu ®−îc cho 
thÊy cãi gèc 4 n¨m tuæi cã møc ®é bÖnh cao 
nhÊt nh−ng tû lÖ bÖnh vμ chØ sè bÖnh chØ cßn 
2,44% vμ 0,49%. Cãi gèc 1 n¨m tuæi cã møc 
®é bÖnh nhÑ nhÊt, víi tû lÖ bÖnh vμ chØ sè 
bÖnh t−¬ng øng lμ 1,06% vμ 0,21%. Cãi cã 
tuæi gèc 4 n¨m th× tû bÖnh vμ chØ sè bÖnh cao 
h¬n so víi cãi cã tuæi gèc 1 n¨m vμ 2 n¨m. 
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3.2. KÕt qu¶ x¸c ®Þnh nÊm Phytophthora sp.  
       g©y bÖnh ®èm vμng nh¹t trªn  cãi 

35 mÉu bÖnh ®èm vμng nh¹t cãi ®−îc thu 
tõ B×nh Minh - Kim S¬n - Ninh B×nh, Nga 
S¬n – Thanh Ho¸ ®−îc ph©n lËp vμ x¸c ®Þnh. 
NÊm g©y bÖnh ®èm vμng nh¹t trªn cãi ®−îc 
x¸c ®Þnh lμ nÊm  Phytophthora sp. 

3.3. Kh¶ n¨ng ph¸t triÓn cña nÊm trªn mét  
       sè m«i tr−êng nh©n t¹o 

CÊy nÊm lªn m«i tr−êng, ®Ó ®Üa nÊm ë 
250C, theo dâi nÊm mäc, ®o ®−êng kÝnh t¶n 
nÊm ë 2, 4, 6, 8, 10 ngμy sau khi cÊy. 

Sau khi cÊy 2 ngμy trªn 3 m«i tr−êng 
nÊm ®Òu mäc, ®−êng kÝnh t¶n nÊm tõ 5,1 -
5,6 mm, sau khi cÊy 4 ngμy ®−êng kÝnh t¶n 
nÊm tõ 14,4 ®Õn 15,8 mm, ë ngμy thø 8 sau 
khi cÊy ®−êng kÝnh t¶n nÊm trªn m«i tr−êng 
Pea-agar lμ 53,1 mm, trªn m«i tr−êng bét 
m¹ch - agar ®−êng kÝnh t¶n nÊm lμ 37,7 mm 
(thÊp nhÊt). Sau khi 10 ngμy ®−êng kÝnh t¶n 
nÊm trªn m«i tr−êng Pea-agar lμ 62,5 mm 
lín nhÊt so víi ®−êng kÝnh t¶n nÊm trªn m«i 
tr−êng cμ rèt - khoai t©y - agar, bét m¹ch - 
agar. Nh− vËy, nÊm ph¸t triÓn tèt trªn m«i 
tr−êng Pea-agar (B¶ng 5). 

 
 
 
 
 
 
 

H×nh 1. Bμo tö nÊm Phytophthora sp 
ph©n lËp tõ vÕt bÖnh ®èm vμng nh¹t 

trªn cãi cæ khoang b«ng tr¾ng 
ë B×nh Minh - Kim S¬n - Ninh B×nh 

 
 
 
 

B¶ng 5. Kh¶ n¨ng ph¸t triÎn cña nÊm Phytophthora sp 
trªn mét sè m«i tr−êng nh©n t¹o

Đường kính tản nấm sau các ngày cấy (mm) Môi trường 2 ngày 4 ngày 6 ngày 8 ngày 10 ngày 
Pea-agar 5,6 15,8 41,2 53,1 62,5 
Cà rốt - khoai tây – agar 5,3 14,9 40,0 50,7 57,0 
Bột mạch - agar 5,1 14,4 28,0 37,7 48,0 
CV% 2,1 2,3 3,5 3,0 4,3 
LSD 0,5% 0,4 0,75 2,49 2,82 4,80 

B¶ng 6. Kh¶ n¨ng l©y bÖnh nh©n t¹o nÊm Phytophthora sp. 
trªn c©y cãi cæ khoang b«ng tr¾ng cã ngμy tuæi kh¸c nhau 

trång trong chËu v¹i t¹i Tr−êng §¹i häc N«ng nghiÖp Hμ Néi

STT Ngày tuổi 
sau khi cắt 

Tổng số 
cây bị lây 

Số cây 
phát bệnh 

Tỷ lệ cây phát bệnh
(%) 

Tổng số 
điểm lây 

Số điểm 
phát bệnh 

Tỷ lệ điểm phát bệnh 
(%) 

1 10 10 8 80 20 15 75 
2 20 10 7 70 20 13 65 
3 30 10 6 60 20 14 70 
4 40 10 5 50 20 10 50 
5 50 10 4 40 20 9 45 
6 60 10 5 50 20 10 50 
7 70 10 5 50 20 11 55 
8 80 10 6 60 20 10 50 
9 90 10 4 40 20 9 45 

10 100 10 3 30 20 8 40 
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3.4. KÕt qu¶ l©y bÖnh nh©n t¹o  

Bμo tö nÊm Phytophthora sp. ®−îc cÊy 
trªn m«i tr−êng Pea-agar ®Ó ë 250C cã chiÕu 
s¸ng b»ng ®Ìn neon 40W, sau 12 ngμy t¶n 
nÊm ®· ph¸t triÓn kÝn ®Üa cÊy vμ h×nh thμnh 
bμo tö, dïng 20 n−íc cÊt cho vμo 1 ®Üa nÊm 
röa vμ thu dÞch bμo tö, mËt ®é bμo tö 103 

bμo tö/ml, tiÕn hμnh l©y bÖnh nh©n t¹o lªn 
cãi cæ khoang b«ng tr¾ng,  

Tiªm cãi ë giai ®o¹n 10 - 30 ngμy tuæi cã 
tû lÖ nhiÔm bÖnh cao h¬n so víi c¸c giai ®o¹n 
sau, sè c©y ph¸t bÖnh tõ 60 - 80%, tû lÖ ®iÓm 
l©y ph¸t bÖnh tõ 65 - 75%. Cãi ë giai ®o¹n 90 
- 100 ngμy tuæi (tÝnh tõ sau khi cÊt) tû lÖ c©y 
nhiÔm bÖnh vμ tû lÖ ®iÓm l©y ph¸t bÖnh thÊp 
h¬n so víi c¸c giai ®o¹n kh¸c (B¶ng 6). 

4. KÕT LUËN 
BÖnh ®èm vμng nh¹t ®· ®ùc x¸c ®Þnh do 

nÊm Phytophthora sp. g©y ra. 
Trong vô xu©n 2009 bÖnh t¨ng dÇn, ®Õn 

25/3 tû lÖ bÖnh lμ 5,34%, bÖnh tiÕp tôc t¨ng 
®Õn cuèi th¸ng 4, ngμy 22/4 tû lÖ bÖnh lμ 
6,88%, chØ sè bÖnh lμ 1,44%, lóc nμy cãi cao 
1,6 m, sau ®ã sang th¸ng 5, 6 bÖnh kh«ng 
t¨ng n÷a.  

Trong vô mïa bÖnh ph¸t triÓn m¹nh vμo 
giai ®o¹n cuèi th¸ng 8 ®Õn cuèi th¸ng 9 ë 
B×nh Minh vμo ngμy 4/9 tû lÖ bÖnh lμ 4,91%, 
chØ sè bÖnh lμ 1,02%, ë Nga T©n ngμy 15/9 tû 
lÖ bÖnh  lμ 4,33%, chØ sè bÖnh lμ 0,93%. 

Cuèi th¸ng 9 sang ®Çu th¸ng 10, bÖnh 
gi¶m dÇn do vÒ cuèi vô thêi tiÕt kh«, Ýt m−a 
nªn kh«ng thuËn lîi cho bÖnh ph¸t triÓn.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cãi cã tuæi gèc 4 n¨m th× tû bÖnh vμ chØ sè 
bÖnh cao h¬n so cãi cã tuæi gèc 1 n¨m vμ 2 n¨m. 

Sau khi cÊy nÊm 10 ngμy ®−êng kÝnh 
t¶n nÊm trªn m«i tr−êng Pea-agar lμ 62,5 
mm lín nhÊt so víi ®−êng kÝnh t¶n nÊm trªn 
m«i tr−êng cμ rèt - khoai t©y – agar, bét 
m¹ch – agar. Nh− vËy nÊm ph¸t triÓn tèt 
trªn m«i tr−êng Pea-agar. 

Tiªm cãi ë giai ®o¹n 10 - 30 ngμy tuæi cã 
tû lÖ nhiÔm bÖnh cao h¬n so víi c¸c giai ®o¹n 
sau, sè c©y ph¸t bÖnh tõ 60 - 80%, tû lÖ ®iÓm 
l©y ph¸t bÖnh tõ 65 - 75%. Cãi ë giai ®o¹n 
90-100 ngμy tuæi (tÝnh tõ sau khi cÊt) tû lÖ 
c©y nhiÔm bÖnh vμ tû lÖ ®iÓm l©y ph¸t bÖnh 
thÊp h¬n so víi c¸c giai ®o¹n kh¸c. 
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Yellow Spot Disease of Sedge at Binh Minh - Kim Son - Ninh Binh
and Nga Son - Thanh Hoa


Nguyễn Văn Viên, Nguyễn Minh Giang


Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Địa chỉ email tác giả liên lạc: viennguyenvan2005@yahoo.com


TÓM TẮT


Bệnh đốm vàng nhạt trên cây cói đã đựợc xác định do nấm Phytophthora sp. gây ra. Trong vụ xuân 2009, bệnh phát triển mạnh vào thời gian cuối tháng 3 và trong tháng 4, ngày 22/4/2009 tỷ lệ bệnh là 6,88%, chỉ số bệnh là 1,44%, lúc này cói cao 1,6 m, sang tháng 5, 6 bệnh không tăng nữa. Trong vụ mùa, bệnh phát triển mạnh vào giai đoạn từ giữa tháng 8 đến giữa tháng 9. Ở Bình Minh ngày 15/8/2009 tỷ lệ bệnh là 4,88 chỉ số bệnh là 1,0, ở Nga Tân - Nga Sơn - Thanh Hoá ngày 16/8 tỷ lệ bệnh là 4,21% với chỉ số bệnh là 0,99%, cuối tháng 9 sang đầu tháng 10, bệnh giảm dần do lúc này  thời tiết khô, ít mưa nên không thuận lợi cho bệnh phát triển. 

Cói có tuổi gốc 4 năm thì tỷ bệnh và chỉ số bệnh cao hơn so cói có tuổi gốc 1 năm và 2 năm. Nấm Phytophthora sp. phát triển tốt trên môi trường Pea-agar, sau khi cấy nấm 10 ngày đường kính tản nấm là 62,5 mm. 

Tiêm cói ở giai đoạn 10 - 30 ngày tuổi có tỷ lệ nhiễm bệnh cao hơn so với các giai đoạn sau, số cây phát bệnh từ 60 - 80%, cói ở giai đoạn 90 - 100 ngày tuổi (tính từ sau khi cắt) tỷ lệ cây nhiễm bệnh và tỷ lệ điểm lây phát bệnh thấp hơn so với các giai đoạn khác.


Từ khoá: Bệnh đốm vàng nhạt, cây cói, nấm Phytophthora sp.


SUMMARY


Yellow spot disease of sedge was identified to be caused by an oomyces,  Phytophthora sp. In spring season, 2009, the disease developed remarkably from the end of March until the end of April (with incidence 6.88% and severity of 1.44%). At this time, the height of sedge is 1.6 m. However, the development of the disease was stopped in May and June. In summer, the disease developed from mid-August to mid-September. At Binh Minh, the incidence was 4.88% and severity was 1.0% on 18 August. The figures were 4.21% and 0.99%, respectively at Nga Tan - Nga Son on 16 August. From late September to early October, the disease gradually reduced as the dry weather with little rain is not favorable for the development of the disease. 


The disease incidence and severity of the four-year-old sedge plants were higher than that of one and two-year-old plants. The pathogen grew well on the Pea-agar medium with colony diameter of 62.5 mm after 10 days of culturing. 


The inoculation of the 10 - 30-day plants showed higher rate of infection (incidence 60-80%) compared with the inoculation of the older plants (90 - 100 days after cutting).


Key words: Phytophthora sp., sedge, yellow spot disease.

1. §ÆT VÊN §Ò


ë miÒn B¾c ViÖt Nam, c©y cãi (Cyperus malaccensis Lam.) ®îc trång ë c¸c tØnh ven biÓn tõ Qu¶ng NinhQu¶ng Ninh ®Õn Thanh Ho¸, hai loµi chñ yÕu ®îc trång lµ cãi cæ khoang b«ng tr¾ng (Cyperus tegetiformis) vµ cãi b«ng n©u (Cyperus corymbosus) (§oµn ThÞ Thanh Nhµn vµ cs., 1996).


Cãi ®îc dïng chñ yÕu ®Ó dÖt chiÕu vµ s¶n xuÊt c¸c hµng thñ c«ng mü nghÖ tõ cãi nh: Tói, lµn, dÐp, mò cãi vµ nhiÒu c¸c mÆt hµng kh¸c ®îc a chuéng. S¶n phÈm cãi ®îc thÞ trêng quèc néi tiªu thô 30% s¶n lîng cãi, chñ yÕu lµ chiÕu cãi. PhÇn cßn l¹i ®îc s¶n xuÊt thµnh c¸c mÆt hµng thñ c«ng mü nghÖ lµm mÆt hµng xuÊt khÈu cã gi¸ trÞ kinh tÕ gãp phÇn t¨ng thu hËp cho hé n«ng d©n trång cãi. 


Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, vïng trång cãi ë B×nh Minh - Kim S¬n - Ninh B×nh, Nga S¬n - Thanh Ho¸  bÖnh ®èm vµng nh¹t  h¹i cãi ph¸t sinh vµ g©y h¹i trªn diÖn réng, g©y thiÖt h¹i lín ®Õn n¨ng suÊt, chÊt lîng cña cãi. Do vËy nghiªn cøu vÒ c¸c ®Æc ®iÓm ph¸t sinh, g©y h¹i cña bÖnh nµy vµ biÖn ph¸p phßng trõ bÖnh lµ cÇn thiÕt nh»m gãp phÇn gi÷ v÷ng n¨ng suÊt vµ chÊt lîng cãi. 


2. VËT LIÖU Vµ PH¦¥NG PH¸P
      NGHI£N CøU


2.1. VËt liÖu nghiªn cøu


- MÉu bÖnh: MÉu cãi bÞ bÖnh ®èm vµng nh¹t, gièng cãi cæ khoang b«ng tr¾ng, cãi b«ng n©u.


- Ho¸ chÊt vµ dông cô: Cån 70%, níc cÊt v« trïng, bµn c¾t, dao c¾t,  kÐo, giÊy thÊm, que cÊy nÊm, buång cÊy nÊm, kÝnh hiÓn vi quang häc, tñ hÊp v« trïng.


- M«i trêng: 


+ M«i trêng WA: 20 g agar hoµ víi 1 lÝt níc ®un s«i cho agar tan ®Òu, cho vµo chai McCartney. 


+ M«i trêng Pea-agar (Corbiere R. Andrivon D., 2000) nh©n nu«i nÊm t¹o bµo tö ph©n sinh: Cho 125 g ®Ëu Hµ Lan + 1,2 lÝt níc cÊt vµo nåi s¹ch. §un s«i, sau ®ã ®un nhá löa trong vßng 45 phót, läc b»ng v¶i läc 4 líp, cho vµo b×nh ®Þnh møc 1 lÝt sau ®ã cho 15 g agar vµo b×nh l¾c cho agar tan ®Òu.


M«i trêng WA, m«i trêng Pea-agar ®Òu ®îc cho vµo chai McCartney, hÊp khö trïng ë 1210C, 1,5 atm trong 30 phót, sau ®ã ®Ó nguéi m«i trêng ®Õn 60 - 700C råi ®em ®æ ra c¸c ®Üa petri ®· ®îc khö trïng vµ sö dông ®Ó cÊy nÊm.

+ M«i trêng bét m¹ch - Agar: 75 g bét m¹ch hoµ vµo 600 ml níc ®un nãng kho¶ng 550C, 20 g agar hoµ vµo 400 ml níc sau ®ã trén lÉn vµo nhau, cho vµo chai McCartney hÊp khö trïng ë 1210C, 1,5 atm trong 90 phót.


+ M«i trêng cµ rèt - khoai t©y - agar: 


Cµ rèt nghiÒn nhuyÔn: 400 g cµ rèt röa s¹ch, c¾t nhá cho vµo 400 ml níc hÊp 10 phót, nghiÒn nhuyÔn råi thªm 500 ml níc.


Khoai t©y nghiÒn nhuyÔn: 200 g khoai t©y röa s¹ch, c¾t nhá cho vµo 500 ml níc ®un nhõ nghiÒn nhuyÔn råi thªm níc vµo cho ®ñ 800 ml. 


LÊy 20 ml cµ rèt nghiÒn nhuyÔn + 80 ml khoai t©y nghiÒn nhuyÔn + 8 g agar, thªm níc cÊt cho ®ñ 1 lÝt, hÊp khö trïng, ®Ó nguéi 550C cho 200 mg penicillin vµo l¾c ®Òu.

2.2. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu


- §iÒu tra bÖnh: Dùa vµo ph¬ng ph¸p ®iÒu tra ph¸t hiÖn s©u bÖnh h¹i c©y trång cña Côc B¶o vÖ thùc vËt (1985) vµ ph¬ng ph¸p nghiªn cøu b¶o vÖ thùc vËt cña ViÖn B¶o vÖ thùc vËt (1999).


- Dïng khung (0,4 x 0.5 m = 0,2 m2), mçi ruéng ®iÒu tra 5 ®iÓm chÐo gãc, mçi ®iÓm mét khung, c¸ch bê tèi thiÓu 1 m.  §iÒu tra ®Þnh kú 7 - 10 ngµy/lÇn.


- §Õm sè tiªm cãi trong khung, sè tiªm cãi bÞ bÖnh, ph©n cÊp bÖnh ®Ó tÝnh tû lÖ bÖnh vµ chØ sè bÖnh.


                    Tæng sè tiªm bÞ bÖnh
Tû lÖ bÖnh (%) =  ---------------------------  ( 100

              Tæng sè tiªm ®iÒu tra


                       Tæng    a  (   b
ChØ sè bÖnh (%) = -------------------- ( 100
                                      N x 5


     a: Sè tiªm cãi bÞ bÖnh ë mçi cÊp


     b: CÊp bÖnh t¬ng øng


     N: Tæng sè tiªm ®iÒu tra


      5: CÊp bÖnh cao nhÊt trong b¶ng
                  ph©n cÊp 


- CÊp bÖnh ®îc chia nh sau: 


+ CÊp 0: tiªm cãi kh«ng bÞ bÖnh 


+ CÊp 1: VÕt bÖnh < 10% chiÒu dµi
              tiªm cãi


+ CÊp 2: VÕt bÖnh tõ 10% ®Õn <25% 
            chiÒu dµi tiªm cãi 


+ CÊp 3: VÕt bÖnh tõ 25% ®Õn <50%
            chiÒu dµi  tiªm cãi


+ CÊp 4: VÕt bÖnh tõ 50% ®Õn <75% 
            chiÒu dµi tiªm cãi


+ CÊp 5: VÕt bÖnh >75% chiÒu dµi tiªm
             cãi hoÆc tiªm cãi ®· bÞ chÕt do bÖnh.


- Ph©n lËp nÊm theo ph¬ng ph¸p ®¬n bµo tö vµ theo nguyªn t¾c Kock.


- Gi¸m ®Þnh nÊm theo c¸c tµi liÖu "Phytophthora its Biology, Taxonomy, Ecology and Pathology" vµ ”CÈm nang chÈn ®o¸n bÖnh c©y ë ViÖt Nam - 2009".

Sè liÖu nghiªn cøu ®îc xö lý theo ch¬ng tr×nh IRRISTAT 4.0. 


3. KÕT QU¶ NGHI£N CøU Vµ TH¶O
     LUËN


3.1. T×nh h×nh bÖnh ®èm vµng nh¹t h¹i
       cãi ë B×nh Minh - Kim S¬n - Ninh
       B×nh vµ ë Nga T©n - Nga S¬n -
       Thanh Ho¸


- TriÖu chøng bÖnh: BÖnh g©y h¹i tÊt c¶ c¸c vÞ trÝ trªn c©y cãi. Khi míi bÞ bÖnh, vÕt bÖnh nhá, mµu vµng nh¹t, sau ®ã to dÇn kh«ng ®Þnh h×nh mµu vµng x¸m, vÕt bÖnh lan réng theo chiÒu dµi th©n cãi vµ bao quanh th©n, m« bÞ chÕt lµm th©n cãi kh«, gÉy vµ bÞ chÕt, ¶nh hëng xÊu ®Õn chÊt lîng vµ n¨ng suÊt cãi.


- Thêi gian g©y bÖnh: BÖnh g©y h¹i nÆng vµo c¸c th¸ng 3 - 4 - 5 vµ th¸ng 8 - 9 trong n¨m (thêi gian nµy cã ®é Èm cao, nhiÒu ma).


Trong th¸ng 2, tû lÖ bÖnh thÊp, giai ®o¹n nµy cãi cao 96 - 104 cm. Trong th¸ng 3, tû lÖ bÖnh t¨ng dÇn, ®Õn 25/3 tû lÖ bÖnh lµ 5,34%, bÖnh tiÕp tôc t¨ng, ®Õn cuèi th¸ng 4, ngµy 22/4 tû lÖ bÖnh lµ 6,88%, chØ sè bÖnh lµ 1,44%, lóc nµy cãi cao 1,6 m   Sau ®ã sang th¸ng 5, 6 bÖnh dõng (B¶ng 1). Trong th¸ng 3, 4 do cã ma nªn bÖnh ph¸t triÓn, tû lÖ bÖnh t¨ng lªn. §Õn cuèi th¸ng 4, bÖnh  ngõng ph¸t triÓn do trong thêi gian nµy cã Ýt ma vµ n¾ng nãng.


KÕt qu¶ ë b¶ng 2 cho thÊy, bÖnh ®èm vµng nh¹t tû lÖ bÖnh vµ chØ sè bÖnh cã xu híng t¨ng cao ë gi÷a vô vµ gi¶m vÒ cuèi vô. Trong th¸ng 7 khi cãi ®ang cßn nhá, mËt ®é tiªm cãi tha møc ®é bÖnh thÊp. ë giai ®o¹n nµy, møc ®é bÖnh thÊp nhÊt lµ do bÖnh míi b¾t ®Çu ph¸t sinh ph¸t triÓn chØ xuÊt hiÖn c¸c vÕt bÖnh nhá, r¶i r¸c. 


Tõ gi÷a th¸ng 8 ®Õn th¸ng 9 do thêi tiÕt cã b·o vµ ma nhiÒu t¹o ®iÒu kiÖn cho bÖnh ph¸t triÓn m¹nh. Cuèi th¸ng 9 sang ®Çu th¸ng 10, bÖnh gi¶m dÇn. Sù gi¶m nµy lµ do vÒ cuèi vô thêi tiÕt kh«, Ýt ma nªn kh«ng thuËn lîi cho bÖnh ph¸t triÓn. 


KÕt qu¶ ®iÒu tra t×nh h×nh bÖnh ®èm vµng nh¹t trªn cãi b«ng n©u ë B×nh Minh - Kim S¬n - Ninh B×nh (B¶ng 3) cho thÊy, bÖnh ®èm vµng nh¹t h¹i cãi l©y lan rÊt nhanh trªn tiªm cãi. Trong th¸ng 7 khi cãi cßn nhá vÕt bÖnh míi h×nh thµnh th× sè vÕt bÖnh chñ yÕu trªn tiªm cãi lµ 1 vÕt. Tõ gi÷a th¸ng 8 trë ®i, bÖnh lan nhanh t¹o ra nhiÒu vÕt bÖnh trªn mét tiªm cãi. Tiªm cãi cã tõ 2 - 5 vÕt bÖnh g©y bÖnh nÆng nhÊt vµo th¸ng 8. Tiªm cãi cã tõ 6 vÕt bÖnh trë lªn rÊt Ýt xuÊt hiÖn, tû lÖ bÖnh lu«n ë møc díi 0,52%. Tõ cuèi th¸ng 9 trë ®i, bÖnh cã xu híng gi¶m dÇn.


B¶ng 1. DiÔn biÕn bÖnh ®èm vµng nh¹t trªn gièng cãi cæ khoang bông tr¾ng
 t¹i B×nh Minh - Kim S¬n (vô chiªm 2009)


		Ngày điều tra

		Tỷ lệ bệnh
(%)

		Chỉ số bệnh
(%)

		Giai đoạn cao cây
(cm)



		11/02/09

		3,67

		0,78

		96



		18/02/09

		3,48

		1,38

		104



		25/02/09

		3,64

		0,74

		109



		04/03/09

		4,46

		0,90

		115



		11/03/09

		4,33

		0,89

		119



		18/03/09

		4,95

		1,06

		130



		25/03/09

		5,34

		1,16

		138



		01/04/09

		5,53

		1,11

		144



		08/04/09

		5,36

		1,08

		150



		15/04/09

		4,74

		0,98

		154



		22/04/09

		6,88

		1,44

		161



		29/04/09

		6,63

		1,50

		164



		06/05/09

		6,24

		1,31

		16



		13/05/09

		5,97

		1,18

		170



		20/05/09

		6,27

		1,29

		174



		27/05/09

		6,64

		1,52

		176



		03/06/09

		6,48

		1,37

		178



		B¶ng 2. T×nh h×nh bÖnh ®èm vµng nh¹t trªn cãi cæ khoang b«ng tr¾ng ë B×nh Minh - Kim S¬n - Ninh B×nh vµ Nga T©n - Nga S¬n - Thanh Ho¸ (vô mïa 2009) 


Địa điểm điều tra

		Ngày điều tra

		Tỷ lệ bệnh
(%)

		Chỉ số bệnh
(%)

		Chiều cao cây
(cm)



		Bình Minh - Kim Sơn - Ninh Bình




		26-7-2009

		2,59

		0,52

		85,8



		

		05-8-2009

		2,81

		0,56

		110,0



		

		15-8-2009

		4,88

		1,0

		129,0



		

		25-8-2009

		4,49

		0,96

		141,4



		

		04-9-2009

		4,91

		1,02

		147,2



		

		14-9-2009

		3,96

		0,81

		153,2



		

		24-9-2009

		3,04

		0,64

		158,8



		

		04-10-2009

		2,96

		0,65

		162,6



		Nga Tân - Nga Sơn -Thanh Hóa




		27-7-2009

		2,82

		0,56

		66,2



		

		06-8-2009

		3,21

		0,64

		98,6



		

		16-8-2009

		4,21

		0,99

		117,8



		

		26-8-2009

		3,52

		0,70

		134,2



		

		05-9-2009

		4,13

		0,87

		139,6



		

		15-9-2009

		4,44

		0,93

		149,2



		

		25-9-2009

		3,14

		0,64

		151,6



		

		05-10-2009

		2.,52

		0,50

		156,4





B¶ng 3. T×nh h×nh bÖnh ®èm vµng nh¹t trªn cãi  b«ng n©u
ë B×nh Minh - Kim S¬n - Ninh B×nh (vô mïa 2009)


		Ngày
điều tra

		Tổng số tiêm cói điều tra

		Tiêm cói có 1 vết bệnh

		Tiêm cói có 2-5 vết bệnh

		Tiêm cói có từ 6 vết bệnh trở lên



		

		

		Số tiêm
bị bệnh

		Tỷ lệ bệnh (%)

		Số tiêm
bị bệnh

		Tỷ lệ bệnh (%)

		Số tiêm
bị bệnh

		Tỷ lệ bệnh (%)



		11-07

		574

		12

		2,09

		6

		1,05

		3

		0,52



		26-07

		713

		19

		2,66

		9

		1,26

		3

		0,42



		11-08

		896

		15

		1,67

		25

		2,79

		4

		0,45



		26-08

		1159

		18

		1,55

		41

		354

		6

		0,52



		11-08

		1293

		22

		1,70

		52

		4,02

		3

		0,23



		26-09

		1386

		21

		1,52

		49

		3,54

		7

		0,51



		11-09

		1379

		12

		0,87

		31

		2,25

		6

		0,44





		B¶ng 4. T×nh h×nh bÖnh ®èm vµng nh¹t trªn cãi cæ khoang b«ng tr¾ng
cã tuæi gèc kh¸c nhau ë B×nh Minh – Kim S¬n – Ninh B×nh (vô mïa 2009)


Ngày điều tra

		Cói gốc 1 năm

		Cói gốc 2 năm

		Cói gốc 3 năm

		Cói gốc 4 năm



		

		Tỷ lệ bệnh (%)

		Chỉ số bệnh (%)

		Tỷ lệ bệnh (%)

		Chỉ số bệnh (%)

		Tỷ lệ bệnh (%)

		Chỉ số bệnh %

		Tỷ lệ bệnh (%)

		Chỉ số bệnh (%)



		26-07

		3,32

		0,66

		3,85

		0,77

		3,87

		0,77

		5,68

		1,14



		05-08

		3,18

		0,64

		3,71

		0,85

		4,35

		0,94

		8,10

		1,62



		15-08

		3,04

		0,68

		3,60

		0,75

		3,78

		0,78

		7,59

		1,61



		25-08

		3,37

		0,70

		2,62

		0,52

		3,37

		0,72

		5,14

		1,05



		04-09

		2,23

		0,45

		2,17

		0,43

		2,46

		0,51

		6,38

		1,36



		14-09

		2,28

		0,46

		1,75

		0,35

		2,03

		0,44

		3,92

		0,78



		24-09

		1,45

		0,29

		1,85

		0,37

		2,25

		0,45

		2,72

		0,59



		04-10

		1,06

		0,21

		1,56

		0,31

		1,97

		0,39

		2,44

		0,49





KÕt qu¶ ®iÒu tra t×nh h×nh bÖnh ®èm vµng nh¹t trªn cãi cæ khoang b«ng tr¾ng ë c¸c tuæi gèc kh¸c nhau ë B×nh Minh – Kim S¬n – Ninh B×nh cho thÊy (B¶ng 4): 


- §ît ®iÒu tra vµo ngµy 26/7/2009. Trªn cãi gèc 1 n¨m tuæi tû lÖ bÖnh lµ 3,32%, chØ sè bÖnh lµ 0,66% thÊp nhÊt so víi cãi gèc 2 n¨m, 3 n¨m vµ 4 n¨m. Trªn gèc cãi 4 n¨m bÖnh nÆng nhÊt cã tû lÖ bÖnh lµ 5,68%, chØ sè bÖnh lµ 1,14%.


- Sang th¸ng 8, vµo ®Çu th¸ng 8  ®ît ®iÒu tra ngµy 5/8 trªn cãi gèc 4 n¨m cã møc ®é bÖnh lín nhÊt víi tû lÖ bÖnh lµ 8,1%, chØ sè bÖnh lµ 1,62%. Trong khi ®ã tû lÖ bÖnh vµ chØ sè bÖnh trªn cãi gèc 3 n¨m 4,35% vµ 0,94 %. Trªn cãi gèc 1 n¨m møc ®é bÖnh thÊp nhÊt tû lÖ bÖnh lµ 3,18%, chØ sè bÖnh lµ 0,64%.


- Sang th¸ng 9 ®ît ®iÒu tra vµo ngµy 4/9/2009 cãi gèc 4 n¨m tuæi bÖnh g©y h¹i nÆng nhÊt víi tû lÖ bÖnh vµ chØ sè bÖnh t¬ng øng lµ 6,38% vµ 1,36%. Trªn cãi gèc 1 n¨m, 2 n¨m, 3 n¨m tuæi cã møc ®é bÖnh t¬ng ®¬ng nhau. Tõ gi÷a th¸ng 9 (ngµy 14/9) trë ®i, møc ®é bÖnh h¹i cã xu híng gi¶m dÇn vÒ cuèi vô.


Trong th¸ng 10, bÖnh g©y h¹i nhÑ nhÊt,  ®iÒu tra vµo ngµy 4/10 kÕt qu¶ thu ®îc cho thÊy cãi gèc 4 n¨m tuæi cã møc ®é bÖnh cao nhÊt nhng tû lÖ bÖnh vµ chØ sè bÖnh chØ cßn 2,44% vµ 0,49%. Cãi gèc 1 n¨m tuæi cã møc ®é bÖnh nhÑ nhÊt, víi tû lÖ bÖnh vµ chØ sè bÖnh t¬ng øng lµ 1,06% vµ 0,21%. Cãi cã tuæi gèc 4 n¨m th× tû bÖnh vµ chØ sè bÖnh cao h¬n so víi cãi cã tuæi gèc 1 n¨m vµ 2 n¨m.


3.2. KÕt qu¶ x¸c ®Þnh nÊm Phytophthora sp. 
       g©y bÖnh ®èm vµng nh¹t trªn  cãi


35 mÉu bÖnh ®èm vµng nh¹t cãi ®îc thu tõ B×nh Minh - Kim S¬n - Ninh B×nh, Nga S¬n – Thanh Ho¸ ®îc ph©n lËp vµ x¸c ®Þnh.


NÊm g©y bÖnh ®èm vµng nh¹t trªn cãi ®îc x¸c ®Þnh lµ nÊm  Phytophthora sp.


3.3. Kh¶ n¨ng ph¸t triÓn cña nÊm trªn mét 
       sè m«i trêng nh©n t¹o


CÊy nÊm lªn m«i trêng, ®Ó ®Üa nÊm ë 250C, theo dâi nÊm mäc, ®o ®êng kÝnh t¶n nÊm ë 2, 4, 6, 8, 10 ngµy sau khi cÊy.


Sau khi cÊy 2 ngµy trªn 3 m«i trêng nÊm ®Òu mäc, ®êng kÝnh t¶n nÊm tõ 5,1 -5,6 mm, sau khi cÊy 4 ngµy ®êng kÝnh t¶n nÊm tõ 14,4 ®Õn 15,8 mm, ë ngµy thø 8 sau khi cÊy ®êng kÝnh t¶n nÊm trªn m«i trêng Pea-agar lµ 53,1 mm, trªn m«i trêng bét m¹ch - agar ®êng kÝnh t¶n nÊm lµ 37,7 mm (thÊp nhÊt). Sau khi 10 ngµy ®êng kÝnh t¶n nÊm trªn m«i trêng Pea-agar lµ 62,5 mm lín nhÊt so víi ®êng kÝnh t¶n nÊm trªn m«i trêng cµ rèt - khoai t©y - agar, bét m¹ch - agar. Nh vËy, nÊm ph¸t triÓn tèt trªn m«i trêng Pea-agar (B¶ng 5).






B¶ng 5. Kh¶ n¨ng ph¸t triÎn cña nÊm Phytophthora sp
trªn mét sè m«i trêng nh©n t¹o


		Môi trường

		Đường kính tản nấm sau các ngày cấy (mm)



		

		2 ngày

		4 ngày

		6 ngày

		8 ngày

		10 ngày



		Pea-agar

		5,6

		15,8

		41,2

		53,1

		62,5



		Cà rốt - khoai tây – agar

		5,3

		14,9

		40,0

		50,7

		57,0



		Bột mạch - agar

		5,1

		14,4

		28,0

		37,7

		48,0



		CV%

		2,1

		2,3

		3,5

		3,0

		4,3



		LSD 0,5%

		0,4

		0,75

		2,49

		2,82

		4,80





B¶ng 6. Kh¶ n¨ng l©y bÖnh nh©n t¹o nÊm Phytophthora sp.
trªn c©y cãi cæ khoang b«ng tr¾ng cã ngµy tuæi kh¸c nhau
trång trong chËu v¹i t¹i Trêng §¹i häc N«ng nghiÖp Hµ Néi


		STT

		Ngày tuổi
sau khi cắt

		Tổng số
cây bị lây

		Số cây
phát bệnh

		Tỷ lệ cây phát bệnh
(%)

		Tổng số
điểm lây

		Số điểm
phát bệnh

		Tỷ lệ điểm phát bệnh


(%)



		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		10

		10

		8

		80

		20

		15

		75



		2

		20

		10

		7

		70

		20

		13

		65



		3

		30

		10

		6

		60

		20

		14

		70



		4

		40

		10

		5

		50

		20

		10

		50



		5

		50

		10

		4

		40

		20

		9

		45



		6

		60

		10

		5

		50

		20

		10

		50



		7

		70

		10

		5

		50

		20

		11

		55



		8

		80

		10

		6

		60

		20

		10

		50



		9

		90

		10

		4

		40

		20

		9

		45



		10

		100

		10

		3

		30

		20

		8

		40





3.4. KÕt qu¶ l©y bÖnh nh©n t¹o 


Bµo tö nÊm Phytophthora sp. ®îc cÊy trªn m«i trêng Pea-agar ®Ó ë 250C cã chiÕu s¸ng b»ng ®Ìn neon 40W, sau 12 ngµy t¶n nÊm ®· ph¸t triÓn kÝn ®Üa cÊy vµ h×nh thµnh bµo tö, dïng 20 níc cÊt cho vµo 1 ®Üa nÊm röa vµ thu dÞch bµo tö, mËt ®é bµo tö 103 bµo tö/ml, tiÕn hµnh l©y bÖnh nh©n t¹o lªn cãi cæ khoang b«ng tr¾ng, 


Tiªm cãi ë giai ®o¹n 10 - 30 ngµy tuæi cã tû lÖ nhiÔm bÖnh cao h¬n so víi c¸c giai ®o¹n sau, sè c©y ph¸t bÖnh tõ 60 - 80%, tû lÖ ®iÓm l©y ph¸t bÖnh tõ 65 - 75%. Cãi ë giai ®o¹n 90 - 100 ngµy tuæi (tÝnh tõ sau khi cÊt) tû lÖ c©y nhiÔm bÖnh vµ tû lÖ ®iÓm l©y ph¸t bÖnh thÊp h¬n so víi c¸c giai ®o¹n kh¸c (B¶ng 6).


4. KÕT LUËN


BÖnh ®èm vµng nh¹t ®· ®ùc x¸c ®Þnh do nÊm Phytophthora sp. g©y ra.


Trong vô xu©n 2009 bÖnh t¨ng dÇn, ®Õn 25/3 tû lÖ bÖnh lµ 5,34%, bÖnh tiÕp tôc t¨ng ®Õn cuèi th¸ng 4, ngµy 22/4 tû lÖ bÖnh lµ 6,88%, chØ sè bÖnh lµ 1,44%, lóc nµy cãi cao 1,6 m, sau ®ã sang th¸ng 5, 6 bÖnh kh«ng t¨ng n÷a. 

Trong vô mïa bÖnh ph¸t triÓn m¹nh vµo giai ®o¹n cuèi th¸ng 8 ®Õn cuèi th¸ng 9 ë B×nh Minh vµo ngµy 4/9 tû lÖ bÖnh lµ 4,91%, chØ sè bÖnh lµ 1,02%, ë Nga T©n ngµy 15/9 tû lÖ bÖnh  lµ 4,33%, chØ sè bÖnh lµ 0,93%.


Cuèi th¸ng 9 sang ®Çu th¸ng 10, bÖnh gi¶m dÇn do vÒ cuèi vô thêi tiÕt kh«, Ýt ma nªn kh«ng thuËn lîi cho bÖnh ph¸t triÓn. 


Cãi cã tuæi gèc 4 n¨m th× tû bÖnh vµ chØ sè bÖnh cao h¬n so cãi cã tuæi gèc 1 n¨m vµ 2 n¨m.


Sau khi cÊy nÊm 10 ngµy ®êng kÝnh t¶n nÊm trªn m«i trêng Pea-agar lµ 62,5 mm lín nhÊt so víi ®êng kÝnh t¶n nÊm trªn m«i trêng cµ rèt - khoai t©y – agar, bét m¹ch – agar. Nh vËy nÊm ph¸t triÓn tèt trªn m«i trêng Pea-agar.

Tiªm cãi ë giai ®o¹n 10 - 30 ngµy tuæi cã tû lÖ nhiÔm bÖnh cao h¬n so víi c¸c giai ®o¹n sau, sè c©y ph¸t bÖnh tõ 60 - 80%, tû lÖ ®iÓm l©y ph¸t bÖnh tõ 65 - 75%. Cãi ë giai ®o¹n 90-100 ngµy tuæi (tÝnh tõ sau khi cÊt) tû lÖ c©y nhiÔm bÖnh vµ tû lÖ ®iÓm l©y ph¸t bÖnh thÊp h¬n so víi c¸c giai ®o¹n kh¸c.
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H×nh 1. Bµo tö nÊm Phytophthora sp ph©n lËp tõ vÕt bÖnh ®èm vµng nh¹t trªn cãi cæ khoang b«ng tr¾ng�ë B×nh Minh - Kim S¬n - Ninh B×nh
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