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TÓM TẮT 
Nghiên cứu ảnh hưởng của nấm Bipolaris oryzae tới tỷ lệ nảy mầm của hạt giống lúa được tiến 

hành trên hạt của 3 giống Hương thơm số 1, IRi 352 và Tám xoan có mang nguồn nấm Bipolaris oryzae. 
Các thí nghiệm được thực hiện tại Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng và phân bón 
quốc gia. Các mẫu hạt giống tham gia thí nghiệm được lựa chọn ở các tỷ lệ nhiễm khác nhau, bảo quản 
và kiểm tra ảnh hưởng của nấm tới tỷ lệ nảy mầm của hạt giống ở các giai đoạn khác nhau. Mức độ 
nhiễm nấm B. oryzae ảnh hưởng rõ rệt đến sự nảy mầm của hạt lúa trên cả 3 giống IRi 352 Hương Thơm 
số 1 và Tám xoan, tỷ lệ MKBT và hạt chết tăng cao ở những mẫu hạt giống nhiễm nặng và trung bình 
sau 6 và 9 tháng bảo quản và TLNM đã giảm ngay sau 3 tháng và giảm rất nhanh sau 9 tháng bảo quản. 

Từ khóa: Bipolaris oryzae, tỷ lệ nảy mầm của hạt giống lúa, tiêu chuẩn hạt giống lúa. 

SUMMARY 
The effect of  Bipolaris oryzae infection on germination of rice seeds cvs Huong Thom No1, IRi 

352 and Tam xoan was carried out at the National Center for Plant and Fertilizer Testing. The seed 
samples carried three levels of B. oryzae infection. There was a negative relationship between the 
seed infection percentage and the percentage of normal seedlings. The decrease in germination was 
greater with the increase of infection level. Samples with higher infection of B. oryzae showed lower 
percentage of normal seedlings, higher percentage of abnormal seedlings and dead seeds. The rate of 
abnormal seedlings and dead seeds increased significantly with the storage time.  

Key words: Bipolaris oryzae, percentage of normal seedlings.  

1. §ÆT VÊN §Ò 
KiÓm nghiÖm ®Ó chøng nhËn chÊt l−îng 

cho h¹t gièng c©y trång lμ c«ng t¸c ®ang 
®−îc Bé N«ng nghiÖp vμ Ph¸t triÓn n«ng 
th«n rÊt chó ý. C¸c v¨n b¶n ph¸p quy quy 
®Þnh vÒ chÊt l−îng viÖc s¶n xuÊt, kinh doanh 
gièng c©y trång hiÖn nay t−¬ng ®èi râ rμng 
vμ ®Çy ®ñ. Tiªu chuÈn h¹t gièng lμ mét 
trong nh÷ng tμi liÖu quan träng lμm c¬ së ®Ó 
s¶n xuÊt gièng, trong ®ã tiªu chuÈn cña mét 
sè loμi c©y trång ®ang ®−îc söa ®æi thμnh 
quy chuÈn kü thuËt b¾t buéc ph¶i thùc hiÖn. 
C¸c chØ tiªu chÊt l−îng ®−îc quy ®Þnh cô thÓ 
trong tiªu chuÈn, chØ tiªu n¶y mÇm ®¹t yªu 
cÇu cña l« h¹t gièng lóa trong 10TCN 

1776:2004 lμ lín h¬n hoÆc b»ng 80%. §Ó ®¹t 
®−îc yªu cÇu nμy l« h¹t gièng ®ßi hái ph¶i 
thùc hiÖn ®óng c¸c quy tr×nh s¶n xuÊt, h¹t 
gièng tèt, cã søc sèng kháe. Mét yÕu tè ®ãng 
vai trß quan träng ®Ó x¸c nhËn l« gièng cã 
chÊt l−îng lμ cã kh¶ n¨ng chèng chÞu s©u 
bÖnh. Trong ph−¬ng ph¸p kh¶o nghiÖm gi¸ 
trÞ canh t¸c vμ sö dông cña gièng lóa  (10TCN 
558:2002), 29 chØ tiªu chÝnh b¾t buéc ph¶i 
®¸nh gi¸ bao gåm c¸c chØ tiªu vÒ bÖnh h¹i, 
trong ®ã cã 4 lo¹i bÖnh ®¹o «n, b¹c l¸, kh« 
v»n, ®èm n©u. Theo Ou (1985), nÊm Bipolaris 
oryzae truyÒn qua h¹t gièng ®· g©y nhiÒu t¸c 
h¹i trong qu¸ tr×nh n¶y mÇm. C¸c gièng lóa 
mÉn c¶m víi nÊm khi cÊy hoÆc gieo s¹ cã thÓ 

198 



Ảnh hưởng của nấm bipolaris oryzae tới tỷ lệ nảy mầm của hạt giống lúa    

g©y thiÕu m¹ hoÆc mÊt kho¶ng. Kh¶ n¨ng tån 
t¹i vμ duy tr× søc sèng cña nguån bÖnh trªn 
h¹t gièng ®ãng vai trß quan träng truyÒn 
bÖnh qua c©y con sau khi h¹t gièng qua thêi 
gian b¶o qu¶n dμi ®−îc gieo trång.  

ViÖc nghiªn cøu ¶nh h−ëng cña nÊm 
Bipolaris oryzae tíi tû lÖ n¶y mÇm cña h¹t 
gièng lóa sÏ lμm c¬ së cho viÖc ®¸nh gi¸ chÊt 
l−îng gièng, gãp phÇn quan träng trong 
qu¶n lý chÊt l−îng gièng c©y trång ë n−íc ta. 

2. VËT LiÖU Vμ PH¦¥NG PH¸P 
      NGHI£N CøU 
2.1. VËt liÖu nghiªn cøu 

- Gièng lóa IRi 352, H−¬ng th¬m sè 1, 
T¸m xoan thu thËp t¹i B¾c Giang, NghÖ An 
vμ Nam §Þnh. 

- GiÊy n¶y mÇm, giÊy läc trßn, n−íc cÊt. 
- KÝnh hiÓn vi soi næi, tñ ®Þnh «n, laminar. 
- Phßng n¶y mÇm,  
- Phßng nu«i cÊy nÊm. 

2.2. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu 

- Thu thËp mÉu: Mçi gièng lóa IRi 352, 
H−¬ng th¬m sè 1, T¸m xoan thu 10 mÉu h¹t 
s¶n xuÊt t¹i c¸c vïng cña B¾c Giang, NghÖ 
An, Nam §Þnh ®−îc b¶o qu¶n trong tói ni lon 
®Æt ë n¬i tho¸ng m¸t, §iÒu kiÖn nhiÖt ®é cña 
kho b¶o qu¶n lμ 250C, 3 th¸ng sau khi thu 
ho¹ch b¾t ®Çu kiÓm tra tû lÖ h¹t nhiÔm nÊm 
vμ tû lÖ n¶y mÇm, chän 3 mÉu cña mçi gièng 
cã c¸c tû lÖ h¹t nhiÔm kh¸c nhau ®Ó lμm thÝ 
nghiÖm, 3 mÉu nμy ®−îc l−u gi÷ vμ kiÓm tra 
tû lÖ h¹t nhiÔm nÊm vμ tû lÖ n¶y mÇm ë thêi 
®iÓm 3, 6, 9 th¸ng sau khi thu ho¹ch. 

- LÊy mÉu nghiªn cøu: Theo ph−¬ng 
ph¸p cña HiÖp héi kiÓm nghiÖm h¹t gièng 
quèc tÕ (ISTA, 2003). Ph−¬ng ph¸p chia mÉu 
b»ng th×a ®−îc dïng ®Ó gi¶m mÉu trong 
phÐp thö bÖnh h¹t gièng. Sau khi trén s¬ bé, 
r¾c h¹t ®Òu lªn khay, kh«ng l¾c khay sau khi 
r¾c. Mét tay cÇm th×a, mét tay cÇm xÎng vμ 
dïng c¶ hai ®Ó lÊy tõng phÇn nhá h¹t gièng 
t¹i Ýt nhÊt 5 vÞ trÝ ngÉu nhiªn ë trªn khay. 
C¸c phÇn h¹t gièng ®−îc lÊy võa ®ñ ®Ó lËp 

mÉu ph©n tÝch cã khèi l−îng gÇn b»ng, 
nh−ng kh«ng ®−îc Ýt h¬n khèi l−îng yªu cÇu. 

- §Æt n¶y mÇm: Theo ph−¬ng ph¸p giÊy 
cuén (BP) cña ISTA (2003): H¹t ®−îc ®Æt n¶y 
mÇm gi÷a 2 líp giÊy ®· thÊm ®ñ n−íc b»ng 
c¸ch ®Æt h¹t lªn bÒ mÆt cña mét líp giÊy 
thÊm vμ ®Ëy h¹t b»ng mét líp giÊy thÊm 
kh¸c, hoÆc ph¶i gÊp mÐp giÊy l¹i nh− gÊp 
phong b×, hoÆc cuén giÊy l¹i råi cho vμo tói 
nilon vμ ®Æt vμo tñ n¶y mÇm hoÆc buång n¶y 
mÇm theo vÞ trÝ th¼ng ®øng. §Æt 4 lÇn nh¾c 
l¹i mçi lÇn 100 h¹t. 

- KiÓm tra bÖnh trªn h¹t: Theo ph−¬ng 
ph¸p giÊy thÊm (Blotter) cña ISTA (2003): §Ó 
h¹t lªn trªn 3 líp giÊy thÊm ®ñ n−íc trong 
hép petri, ®Æt trong phßng ®−îc chiÕu s¸ng ë 
nhiÖt ®é 200C víi chu kú 12 giê s¸ng - 12 giê 
tèi b»ng ¸nh s¸ng gÇn cùc tÝm. §Æt 4 lÇn 
nh¾c l¹i mçi lÇn 100 h¹t. 

- Ph−¬ng ph¸p  gi¸m ®Þnh nÊm bÖnh trªn 
h¹t gièng lóa theo Mathur vμ Olga (2003). 

- C¸c chØ tiªu theo dâi: Møc ®é nhiÔm 
bÖnh, tû lÖ n¶y mÇm. 

Mçi gièng chän mÉu thÝ nghiÖm ë ba 
møc nhiÔm kh¸c nhau: 

- Tû lÖ h¹t nhiÔm nÊm bÖnh (TLB) 0%: 
kh«ng nhiÔm bÖnh, 

- TLB 4,5- 8 %: nhiÔm nhÑ, 
- TLB 10- 28 %: nhiÔm trung b×nh, 
- TLB 22,5- 50%: nhiÔm nÆng. 

3. KÕT QU¶ NGHI£N CøU 
3.1. Tû lÖ h¹t nhiÔm nÊm trªn h¹t gièng 
       lóa qua c¸c thêi gian b¶o qu¶n 

Trªn c¶ ba gièng thÝ nghiÖm, 3 th¸ng 
sau thu ho¹ch vμ b¶o qu¶n tû lÖ nhiÔm 
B.oryzae trªn hÇu hÕt c¸c mÉu h¹t gièng lóa 
kiÓm tra kh«ng cã thay ®æi ®¸ng kÓ, sau 6 
th¸ng b¶o qu¶n tû lÖ nhiÔm bÖnh trªn gièng 
T¸m xoan nhãm nhiÔm nhÑ gi¶m tõ 4,5 % 
xuèng 3,5 %, trong khi ®ã c¸c mÉu h¹t gièng 
H−¬ng th¬m sè 1 tØ lÖ nhiÔm bÖnh t¨ng tõ 
10% lªn 14%, t−¬ng tù trªn gièng IRi 352 
t¨ng tõ 8% lªn 11,5%, trªn gièng T¸m xoan 
TLB t¨ng tõ 10% lªn 11,5% ë nhãm nhiÔm 
trung b×nh (B¶ng 1).  
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B¶ng 1. Tû lÖ h¹t gièng lóa  nhiÔm B. oryzae qua c¸c giai ®o¹n b¶o qu¶n

Tỷ lệ hạt nhiễm B. oryzae (%) 

Trước bảo quản Sau bảo quản  3 tháng Sau  bảo quản  6 tháng Sau bảo quản  9 tháng 

IRi 
352 

Hương 
thơm 
số 1 

Tám 
xoan 

IRi 
352 

Hương 
thơm 
số 1 

Tám 
xoan 

IRi 
352 

Hương 
thơm 
số 1 

Tám 
xoan 

IRi 
352 

Hương 
thơm 
số 1 

Tám 
xoan 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8,0 5,5 4,5 8,0 5,5 4,5 11,5 5,5 3,5 9,5 5,5 1,5 

28,0 12,5 10,0 28,0 12,5 10,0 28,0 14,5 11,5 27,0 13,5 3,5 

50,0 45,0 22,5 50,0 44,5 23,0 51,5 44,0 25,5 53,0 44,5 17,0 

            

Trªn nhãm h¹t gièng nhiÔm cao TLB 
t¨ng trªn 2 gièng IRi352 vμ T¸m xoan vμ 
gi¶m nhÑ trªn gièng H−¬ng th¬m sè 1. Tuy 
nhiªn sau  9 th¸ng b¶o qu¶n tû lÖ nhiÔm B. 
oryzae  gi¶m nhÑ so víi 6 th¸ng trªn c¶ 3 
gièng lóa víi 3 møc nhiÔm bÖnh kh¸c nhau 
nh−ng TLB vÉn n»m trong c¸c møc ®é 
nhiÔm nÊm nh− tr−íc b¶o qu¶n.  

Nh×n chung, sau 9 th¸ng b¶o qu¶n tû lÖ 
h¹t nhiÔm nÊm B. oryzae hÇu nh− kh«ng 
thay ®æi ë c¶ 3 møc nhiÔm ®èi víi gièng IRi 
352 vμ H−¬ng th¬m sè 1, riªng gièng T¸m 
xoan cã sù thay ®æi TLB theo chiÒu h−íng 
gi¶m ë giai ®o¹n tõ 6 th¸ng lªn 9 th¸ng, sù 
thay ®æi nμy cÇn nghiªn cøu thªm trong c¸c 
thÝ nghiÖm s©u h¬n.  

3.2. Tû lÖ n¶y mÇm cña h¹t gièng lóa qua 
       thêi gian b¶o qu¶n  

3.2.1. Gi¶i thÝch tõ ng÷ vμ ch÷ viÕt t¾t 

• Tû lÖ MBT 
Tû lÖ c©y mÇm b×nh th−êng ®−îc tÝnh lμ tû 

lÖ n¶y mÇm. C©y mÇm b×nh th−êng lμ nh÷ng 
c©y mÇm cã kh¶ n¨ng tiÕp tôc ph¸t triÓn 
thμnh c©y b×nh th−êng khi ®−îc trång trong 
®Êt cã chÊt l−îng tèt vμ d−íi c¸c ®iÒu kiÖn 
thuËn lîi vÒ ®é Èm, nhiÖt ®é vμ ¸nh s¸ng.  

• Tû lÖ MKBT 

Tû lÖ c©y mÇm kh«ng b×nh th−êng lμ tû 
lÖ h¹t ®· n¶y mÇm nh−ng kh«ng ®−îc tÝnh 
vμo tû lÖ n¶y mÇm. C©y mÇm kh«ng b×nh 
th−êng lμ nh÷ng c©y mÇm kh«ng cã kh¶ 

n¨ng ph¸t triÓn thμnh c©y b×nh th−êng khi 
®−îc trång trong ®Êt cã chÊt l−îng tèt vμ 
d−íi c¸c ®iÒu kiÖn thuËn lîi vÒ ®é Èm, nhiÖt 
®é vμ ¸nh s¸ng, bao gåm: 

+ C©y mÇm bÞ háng lμ c©y mÇm cã bÊt 
kú mét bé phËn chÝnh bÞ mÊt hoÆc bÞ háng 
nÆng, kh«ng thÓ tiÕp tôc ph¸t triÓn c©n ®èi.  

+ C©y mÇm bÞ thèi lμ c©y mÇm cã mét bé 
phËn chÝnh bÞ bÖnh hoÆc bÞ thèi do nhiÔm 
bÖnh s¬ cÊp (bÖnh tõ h¹t gièng) g©y c¶n trë 
sù ph¸t triÓn b×nh th−êng cña c©y mÇm. 

+ C©y mÇm bÞ biÕn d¹ng hoÆc mÊt c©n 
®èi lμ c©y mÇm ph¸t triÓn yÕu ít, hoÆc bÞ rèi 
lo¹n sinh lý, hoÆc c¸c bé phËn chÝnh bÞ biÕn 
d¹ng, mÊt c©n ®èi.  

C©y mÇm kh«ng b×nh th−êng do nÊm 
bÖnh g©y ra th−êng ë c¸c d¹ng khuyÕt tËt sau: 

- C¸c khuyÕt tËt ë toμn bé c©y mÇm: biÕn 
d¹ng; bÞ ®øt g·y; c¸c l¸ mÇm tho¸t ra khái vá 
h¹t tr−íc rÔ s¬ cÊp; cã mμu vμng hoÆc mμu 
tr¾ng; m¶nh kh¶nh, trong suèt; bÞ thèi. 

- C¸c khuyÕt tËt ë hÖ rÔ (rÔ s¬ cÊp, rÔ 
sinh s¶n): cßi cäc; chïn ng¾n; ph¸t triÓn 
chËm; bÞ mÊt; bÞ gÉy; bÞ xÎ tõ ®Ønh; bÞ kÑt ë 
trong vá h¹t; c»n cçi; m¶nh kh¶nh; trong 
suèt; bÞ thèi. 

- C¸c khuyÕt tËt ë chåi mÇm (trô d−íi l¸ 
mÇm, trô trªn l¸ mÇm hoÆc trô gi÷a l¸ mÇm, 
chåi ®Ønh vμ c¸c m« xung quanh): bÞ nøt s©u 
hoÆc bÞ gÉy; bÞ thñng; bÞ mÊt; bÞ co th¾t; 
m¶nh kh¶nh, trong suèt; bÞ thèi; bÞ biÕn 
d¹ng; bÞ tæn th−¬ng; bÞ mÊt; bÞ ho¹i tö. 

200 



Ảnh hưởng của nấm bipolaris oryzae tới tỷ lệ nảy mầm của hạt giống lúa    

- C¸c khuyÕt tËt cña l¸ mÇm vμ l¸ s¬ 
cÊp, bao l¸ mÇm vμ l¸ thø nhÊt ®−îc tÝnh khi 
50% diÖn tÝch l¸ bÞ khuyÕt tËt: bÞ phång hoÆc 
qu¨n; bÞ biÕn d¹ng; bÞ gÉy hoÆc bÞ háng; bÞ 
rêi ra hoÆc bÞ mÊt; bÞ biÕn mμu hoÆc bÞ ho¹i 
tö; trong suèt; bÞ thèi; kh«ng cã ®Ønh mÇm; 
bÞ t¸ch qu¸ 1/3 chiÒu dμi tõ ®Ønh bao l¸ 
mÇm; bÞ t¸ch ë gèc bao l¸ mÇm. 

• Tû lÖ HC 
Tû lÖ h¹t chÕt kh«ng n¶y mÇm v× c¸c 

nguyªn nh©n kh¸c nhau mμ kh«ng cã bÊt kú 
bé phËn nμo cña c©y mÇm, th−êng mÒm, bÞ 
biÕn mμu, bÞ nÊm bao phñ vμ kh«ng cã bÊt 
kú dÊu hiÖu ph¸t triÓn nμo cña c©y mÇm. 

3.2.2. Tû lÖ n¶y mÇm cña gièng IRi 352 nhiÔm 
          B. oryzae qua b¶o qu¶n 

§èi víi gièng IRi 352, tû lÖ n¶y mÇm 
(TLNM) cña c¸c mÉu tham gia thÝ nghiÖm 
®Òu thÊp dÇn theo møc nhiÔm B. oryzae ngay  

sau 3 th¸ng b¶o qu¶n (B¶ng 2).  
KÕt qu¶ kiÓm tra cho thÊy, mÉu cã tû lÖ 

h¹t nhiÔm B. oryzae cao th× tû lÖ n¶y mÇm 
gi¶m ®¸ng kÓ sau thêi gian b¶o qu¶n, tû lÖ 
c©y mÇm kh«ng b×nh th−êng (MKBT) vμ tû lÖ 
h¹t chÕt (HC) t¨ng cao. Tû lÖ c©y MBT gi¶m, 
tû lÖ c©y MKBT vμ tû lÖ HC t¨ng mét c¸ch cã 
ý nghÜa khi møc nhiÔm vμ thêi gian b¶o qu¶n 
t¨ng lªn. Sau 6 th¸ng l−u gi÷ víi møc nhiÔm 
B. oryzae 28% h¹t gièng kh«ng cßn ®¸p øng 
tiªu chuÈn h¹t gièng cña Nhμ n−íc (chØ cßn 

72%). ë møc nhiÔm 50% sè h¹t tû lÖ MBT chØ 
cã 61% vμ gi¶m xuèng cßn 24%, tû lÖ c©y 
MKBT t¨ng tõ 25% lªn 37%, tû lÖ h¹t chÕt 
t¨ng tõ 14% lªn 39% sau 9 th¸ng. 

3.2.3. Tû lÖ n¶y mÇm cña gièng H−¬ng th¬m 
           sè 1 nhiÔm B. oryzae qua b¶o qu¶n 

Xu h−íng t−¬ng tù còng ghi nhËn ®−îc 
trªn gièng H−¬ng th¬m sè 1 (B¶ng 3). 

B¶ng 2. Tû lÖ n¶y mÇm cña gièng IRi 352 nhiÔm B. oryzae qua b¶o qu¶n 
§¬n vÞ tÝnh: %  

Sau 3 tháng Sau 6 tháng Sau 9 tháng 
Tỷ lệ hạt nhiễm B. oryzae 

trước bảo quản Tỷ lệ 
MBT 

Tỷ lệ
MKBT 

Tỷ lệ 
HC 

Tỷ lệ 
MBT 

Tỷ lệ 
MKBT 

Tỷ lệ
HC 

Tỷ lệ 
MBT 

Tỷ lệ 
MKBT 

Tỷ lệ
HC 

0 88 a   6 a 6 a  86 a 7 a 7 a 84 a 6 a 10 b 
  8,0 87 a   8 a 5 a   83 ab 9 a  8 ab 77 b 13 b 10 b 
28,0 80 a 11 a 9 a 72 b   18 ab 10 a 56 c 26 b 18 b 
50,0 61 a 25 a 14 a 50 b  34 b 16 a 24 c 37 b 39 b 

Ghi chú: Trong cùng một hàng, những giá trị trung bình không có chữ cái chung nhau, sai khác ở mức P<0,05 

B¶ng 3. Tû lÖ n¶y mÇm cña gièng H−¬ng th¬m sè 1 nhiÔm B. oryzae qua b¶o qu¶n 
 §¬n vÞ tÝnh: %  

Sau 3 tháng Sau 6 tháng Sau 9 tháng 
Tỷ lệ hạt nhiễm B. oryzae 

trước bảo quản Tỷ lệ 
MBT 

Tỷ lệ
MKBT 

Tỷ lệ
HC 

Tỷ lệ 
MBT 

Tỷ lệ 
MKBT 

Tỷ lệ
HC 

Tỷ lệ 
MBT 

Tỷ lệ 
MKBT 

Tỷ lệ
HC 

0 87 a 5 a 6a 84 ab 7 ab 9b 82 b 9 b 10 b 

5,5 87 a 5 a 8 a 84 a 7 ab 9 a 74 b 11 b 14 b 

12,5 84 a 7 a 9 a 78 ab 11 b 11 ab 69 b 17 c 14 b 

45,0 81 a 14 a 5 a 70 b 23 b 7 a 52 b 32 c 16 b 

Ghi chú: Trong cùng một hàng, những giá trị trung bình không có chữ cái chung nhau, sai khác ở mức P<0,05
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Sau 3 th¸ng l−u gi÷, mÉu nhiÔm nhÑ cã 
TLNM ®· gi¶m nh−ng vÉn ®¹t tiªu chuÈn 
h¹t gièng (84%), mÉu nhiÔm trung b×nh vμ 
võa ®· gi¶m xuèng d−íi møc yªu cÇu lμ 80%. 
Sau 9 th¸ng TLNM tÊt c¶ c¸c mÉu ®Òu gi¶m 
xuèng d−íi 80%, ®¸ng kÓ nhÊt lμ ë møc 
nhiÔm nhiÒu, nh− vËy kh«ng nªn sö dông 
cho viÖc gieo trång c¸c l« h¹t gièng nhiÔm 
bÖnh mμ ®· ®−îc b¶o qu¶n thêi gian dμi. 

3.2.4. Tû lÖ n¶y mÇm cña gièng T¸m xoan 
           nhiÔm B. oryzae qua b¶o qu¶n 

§èi víi gièng T¸m xoan cæ truyÒn (B¶ng 4) 
víi møc nhiÔm B.oryzae trung b×nh, TLNM 
cña h¹t gièng t−¬ng ®èi æn ®Þnh trong suèt 
qu¸ tr×nh b¶o qu¶n. Sau 9 th¸ng víi møc 
nhiÔm 5,5% TLNM vÉn ®¶m b¶o tiªu chuÈn 

h¹t gièng. Khi møc nhiÔm t¨ng ®Õn 20% trë 
lªn sau 9 th¸ng b¶o qu¶n th× TLNM míi 
gi¶m nhiÒu. 

§¸nh gi¸ chung møc ®é gi¶m tû lÖ n¶y 
mÇm trªn 3 gièng lóa thÝ nghiÖm ë c¸c møc 
nhiÔm bÖnh kh¸c nhau cho thÊy, møc ®é ¶nh 
h−ëng cña B. oryzae ®Õn n¶y mÇm cña h¹t 
gièng trªn c¸c gièng lóa cã kh¸c nhau. 
TLNM bÞ gi¶m nhiÒu nhÊt lμ ë gièng IRi 
352, sau ®Õn H−¬ng th¬m sè 1 vμ T¸m xoan 
Ht gièng lóa nhiÔm B. oryzae ë møc nhiÔm 
võa lμm gi¶m ®¸ng kÓ TLNM cña h¹t gièng 
lóa  IRi 352 vμ gi¶m tíi 24% sau 6 th¸ng l−u 
gi÷, ë møc nhiÔm nhiÒu th× gi¶m tíi 37% sau 
9 th¸ng. §èi víi gièng H−¬ng th¬m sè 1, 
TLNM còng gi¶m  tíi 29% ë møc nhiÔm nÊm 
B. oryzae cao. 

B¶ng 4. Tû lÖ n¶y mÇm cña gièng T¸m xoan nhiÔm B. oryzae 
qua c¸c giai ®o¹n l−u gi÷ 

§¬n vÞ tÝnh: %  

Sau 3 tháng Sau 6 tháng Sau 9 tháng 
Tỷ lệ hạt nhiễm B. oryzae 

trước bảo quản Tỷ lệ 
MBT 

Tỷ lệ 
MKBT 

Tỷ lệ
HC 

Tỷ lệ 
MBT 

Tỷ lệ
MKBT 

Tỷ lệ
HC 

Tỷ lệ 
MBT 

Tỷ lệ 
MKBT 

Tỷ lệ
HC 

0 86 a 7 a 7 a 85 a 7 a 8 a 84 a 7 a 9 a 

4,5 81 a 7 a 8 a 82 a 10 b 7 a 82 a 8 ab 9 a 

10,0 79 a 11 a 7 a 79 a 13 ab 6 a 75 a 10 a 15 b 

22,5 72 a 18 a 8 a 67 ab 20 a 11 a 60 b 19 a 18 b 

Ghi chú: Trong cùng một hàng, những giá trị trung bình không có chữ cái chung nhau, sai khác ở mức P<0,05 

B¶ng 5. Møc ®é gi¶m tû lÖ n¶y mÇm (% MBT) cña h¹t gièng IRi 352,  
H−¬ng th¬m sè 1 vμ T¸m xoan ë c¸c møc nhiÔm B. oryzae qua b¶o qu¶n 

§¬n vÞ tÝnh: %  

IRi 352 Hương thơm số 1 Tám xoan 
Mức độ nhiễm B. oryzae 

3 tháng 6 tháng 9 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng

Không nhiễm - 2 4 - 3 5 - 1 2 

Nhiễm nhẹ - 4 10 - 3 13 - 0 2 

Nhiễm trung bình - 8 24 - 6 15 - 0 4 

Nhiễm nặng - 11 37 - 11 29 - 5 12 

3.  KÕt luËn 
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Tû lÖ h¹t nhiÔm nÊm B. oryzae trªn c¸c 
mÉu h¹t gièng lóa IRi 352, H−¬ng th¬m sè 1 
vμ T¸m xoan ë c¸c møc ®é nhiÔm nÊm kh¸c 
nhau t−¬ng ®èi æn ®Þnh trong suèt thêi gian 
l−u gi÷ 9 th¸ng vμ lμ mét trong nh÷ng 
nguyªn nh©n lμm gi¶m tû lÖ n¶y mÇm cña 
h¹t gièng trong b¶o qu¶n. 

Møc ®é nhiÔm nÊm B. oryzae ¶nh h−ëng 
râ rÖt ®Õn sù n¶y mÇm cña h¹t lóa trªn c¶ 3 
gièng IRi 352, H−¬ng th¬m sè 1 vμ T¸m 
xoan, tû lÖ MKBT vμ h¹t chÕt t¨ng cao ë 
nh÷ng mÉu h¹t gièng nhiÔm nÆng vμ trung 
b×nh sau 6 vμ 9 th¸ng b¶o qu¶n vμ TLNM ®· 
gi¶m ngay sau 3 th¸ng vμ gi¶m rÊt nhanh 
sau 9 th¸ng l−u gi÷.  
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Effect of Bipolaris oryzae on Seed Germination Rate of Rice 
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TÓM TẮT


Nghiên cứu ảnh hưởng của nấm Bipolaris oryzae tới tỷ lệ nảy mầm của hạt giống lúa được tiến hành trên hạt của 3 giống Hương thơm số 1, IRi 352 và Tám xoan có mang nguồn nấm Bipolaris oryzae. Các thí nghiệm được thực hiện tại Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng và phân bón quốc gia. Các mẫu hạt giống tham gia thí nghiệm được lựa chọn ở các tỷ lệ nhiễm khác nhau, bảo quản và kiểm tra ảnh hưởng của nấm tới tỷ lệ nảy mầm của hạt giống ở các giai đoạn khác nhau. Mức độ nhiễm nấm B. oryzae ảnh hưởng rõ rệt đến sự nảy mầm của hạt lúa trên cả 3 giống IRi 352 Hương Thơm số 1 và Tám xoan, tỷ lệ MKBT và hạt chết tăng cao ở những mẫu hạt giống nhiễm nặng và trung bình sau 6 và 9 tháng bảo quản và TLNM đã giảm ngay sau 3 tháng và giảm rất nhanh sau 9 tháng bảo quản.

Từ khóa: Bipolaris oryzae, tỷ lệ nảy mầm của hạt giống lúa, tiêu chuẩn hạt giống lúa.


SUMMARY


The effect of  Bipolaris oryzae infection on germination of rice seeds cvs Huong Thom No1, IRi 352 and Tam xoan was carried out at the National Center for Plant and Fertilizer Testing. The seed samples carried three levels of B. oryzae infection. There was a negative relationship between the seed infection percentage and the percentage of normal seedlings. The decrease in germination was greater with the increase of infection level. Samples with higher infection of B. oryzae showed lower percentage of normal seedlings, higher percentage of abnormal seedlings and dead seeds. The rate of abnormal seedlings and dead seeds increased significantly with the storage time. 


Key words: Bipolaris oryzae, percentage of normal seedlings. 


1. §ÆT VÊN §Ò


KiÓm nghiÖm ®Ó chøng nhËn chÊt lîng cho h¹t gièng c©y trång lµ c«ng t¸c ®ang ®îc Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n rÊt chó ý. C¸c v¨n b¶n ph¸p quy quy ®Þnh vÒ chÊt lîng viÖc s¶n xuÊt, kinh doanh gièng c©y trång hiÖn nay t¬ng ®èi râ rµng vµ ®Çy ®ñ. Tiªu chuÈn h¹t gièng lµ mét trong nh÷ng tµi liÖu quan träng lµm c¬ së ®Ó s¶n xuÊt gièng, trong ®ã tiªu chuÈn cña mét sè loµi c©y trång ®ang ®îc söa ®æi thµnh quy chuÈn kü thuËt b¾t buéc ph¶i thùc hiÖn. C¸c chØ tiªu chÊt lîng ®îc quy ®Þnh cô thÓ trong tiªu chuÈn, chØ tiªu n¶y mÇm ®¹t yªu cÇu cña l« h¹t gièng lóa trong 10TCN 1776:2004 lµ lín h¬n hoÆc b»ng 80%. §Ó ®¹t ®îc yªu cÇu nµy l« h¹t gièng ®ßi hái ph¶i thùc hiÖn ®óng c¸c quy tr×nh s¶n xuÊt, h¹t gièng tèt, cã søc sèng kháe. Mét yÕu tè ®ãng vai trß quan träng ®Ó x¸c nhËn l« gièng cã chÊt lîng lµ cã kh¶ n¨ng chèng chÞu s©u bÖnh. Trong ph¬ng ph¸p kh¶o nghiÖm gi¸ trÞ canh t¸c vµ sö dông cña gièng lóa  (10TCN 558:2002), 29 chØ tiªu chÝnh b¾t buéc ph¶i ®¸nh gi¸ bao gåm c¸c chØ tiªu vÒ bÖnh h¹i, trong ®ã cã 4 lo¹i bÖnh ®¹o «n, b¹c l¸, kh« v»n, ®èm n©u. Theo Ou (1985), nÊm Bipolaris oryzae truyÒn qua h¹t gièng ®· g©y nhiÒu t¸c h¹i trong qu¸ tr×nh n¶y mÇm. C¸c gièng lóa mÉn c¶m víi nÊm khi cÊy hoÆc gieo s¹ cã thÓ g©y thiÕu m¹ hoÆc mÊt kho¶ng. Kh¶ n¨ng tån t¹i vµ duy tr× søc sèng cña nguån bÖnh trªn h¹t gièng ®ãng vai trß quan träng truyÒn bÖnh qua c©y con sau khi h¹t gièng qua thêi gian b¶o qu¶n dµi ®îc gieo trång. 

ViÖc nghiªn cøu ¶nh hëng cña nÊm Bipolaris oryzae tíi tû lÖ n¶y mÇm cña h¹t gièng lóa sÏ lµm c¬ së cho viÖc ®¸nh gi¸ chÊt lîng gièng, gãp phÇn quan träng trong qu¶n lý chÊt lîng gièng c©y trång ë níc ta.


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


2.1. VËt liÖu nghiªn cøu


- Gièng lóa IRi 352, H¬ng th¬m sè 1, T¸m xoan thu thËp t¹i B¾c Giang, NghÖ An vµ Nam §Þnh.


- GiÊy n¶y mÇm, giÊy läc trßn, níc cÊt.


- KÝnh hiÓn vi soi næi, tñ ®Þnh «n, laminar.


- Phßng n¶y mÇm, 


- Phßng nu«i cÊy nÊm.


2.2. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu


- Thu thËp mÉu: Mçi gièng lóa IRi 352, H¬ng th¬m sè 1, T¸m xoan thu 10 mÉu h¹t s¶n xuÊt t¹i c¸c vïng cña B¾c Giang, NghÖ An, Nam §Þnh ®îc b¶o qu¶n trong tói ni lon ®Æt ë n¬i tho¸ng m¸t, §iÒu kiÖn nhiÖt ®é cña kho b¶o qu¶n lµ 250C, 3 th¸ng sau khi thu ho¹ch b¾t ®Çu kiÓm tra tû lÖ h¹t nhiÔm nÊm vµ tû lÖ n¶y mÇm, chän 3 mÉu cña mçi gièng cã c¸c tû lÖ h¹t nhiÔm kh¸c nhau ®Ó lµm thÝ nghiÖm, 3 mÉu nµy ®îc lu gi÷ vµ kiÓm tra tû lÖ h¹t nhiÔm nÊm vµ tû lÖ n¶y mÇm ë thêi ®iÓm 3, 6, 9 th¸ng sau khi thu ho¹ch.


- LÊy mÉu nghiªn cøu: Theo ph¬ng ph¸p cña HiÖp héi kiÓm nghiÖm h¹t gièng quèc tÕ (ISTA, 2003). Ph¬ng ph¸p chia mÉu b»ng th×a ®îc dïng ®Ó gi¶m mÉu trong phÐp thö bÖnh h¹t gièng. Sau khi trén s¬ bé, r¾c h¹t ®Òu lªn khay, kh«ng l¾c khay sau khi r¾c. Mét tay cÇm th×a, mét tay cÇm xÎng vµ dïng c¶ hai ®Ó lÊy tõng phÇn nhá h¹t gièng t¹i Ýt nhÊt 5 vÞ trÝ ngÉu nhiªn ë trªn khay. C¸c phÇn h¹t gièng ®îc lÊy võa ®ñ ®Ó lËp mÉu ph©n tÝch cã khèi lîng gÇn b»ng, nhng kh«ng ®îc Ýt h¬n khèi lîng yªu cÇu.

- §Æt n¶y mÇm: Theo ph¬ng ph¸p giÊy cuén (BP) cña ISTA (2003): H¹t ®îc ®Æt n¶y mÇm gi÷a 2 líp giÊy ®· thÊm ®ñ níc b»ng c¸ch ®Æt h¹t lªn bÒ mÆt cña mét líp giÊy thÊm vµ ®Ëy h¹t b»ng mét líp giÊy thÊm kh¸c, hoÆc ph¶i gÊp mÐp giÊy l¹i nh gÊp phong b×, hoÆc cuén giÊy l¹i råi cho vµo tói nilon vµ ®Æt vµo tñ n¶y mÇm hoÆc buång n¶y mÇm theo vÞ trÝ th¼ng ®øng. §Æt 4 lÇn nh¾c l¹i mçi lÇn 100 h¹t.


- KiÓm tra bÖnh trªn h¹t: Theo ph¬ng ph¸p giÊy thÊm (Blotter) cña ISTA (2003): §Ó h¹t lªn trªn 3 líp giÊy thÊm ®ñ níc trong hép petri, ®Æt trong phßng ®îc chiÕu s¸ng ë nhiÖt ®é 200C víi chu kú 12 giê s¸ng - 12 giê tèi b»ng ¸nh s¸ng gÇn cùc tÝm. §Æt 4 lÇn nh¾c l¹i mçi lÇn 100 h¹t.

- Ph¬ng ph¸p  gi¸m ®Þnh nÊm bÖnh trªn h¹t gièng lóa theo Mathur vµ Olga (2003).


- C¸c chØ tiªu theo dâi: Møc ®é nhiÔm bÖnh, tû lÖ n¶y mÇm.


Mçi gièng chän mÉu thÝ nghiÖm ë ba møc nhiÔm kh¸c nhau:


- Tû lÖ h¹t nhiÔm nÊm bÖnh (TLB) 0%: kh«ng nhiÔm bÖnh,


- TLB 4,5- 8 %: nhiÔm nhÑ,


- TLB 10- 28 %: nhiÔm trung b×nh,


- TLB 22,5- 50%: nhiÔm nÆng.

3. KÕT QU¶ NGHI£N CøU


3.1. Tû lÖ h¹t nhiÔm nÊm trªn h¹t gièng
       lóa qua c¸c thêi gian b¶o qu¶n


Trªn c¶ ba gièng thÝ nghiÖm, 3 th¸ng sau thu ho¹ch vµ b¶o qu¶n tû lÖ nhiÔm B.oryzae trªn hÇu hÕt c¸c mÉu h¹t gièng lóa kiÓm tra kh«ng cã thay ®æi ®¸ng kÓ, sau 6 th¸ng b¶o qu¶n tû lÖ nhiÔm bÖnh trªn gièng T¸m xoan nhãm nhiÔm nhÑ gi¶m tõ 4,5 % xuèng 3,5 %, trong khi ®ã c¸c mÉu h¹t gièng H¬ng th¬m sè 1 tØ lÖ nhiÔm bÖnh t¨ng tõ 10% lªn 14%, t¬ng tù trªn gièng IRi 352 t¨ng tõ 8% lªn 11,5%, trªn gièng T¸m xoan TLB t¨ng tõ 10% lªn 11,5% ë nhãm nhiÔm trung b×nh (B¶ng 1). 


B¶ng 1. Tû lÖ h¹t gièng lóa  nhiÔm B. oryzae qua c¸c giai ®o¹n b¶o qu¶n


		Tỷ lệ hạt nhiễm B. oryzae (%)



		Trước bảo quản

		Sau bảo quản  3 tháng

		Sau  bảo quản  6 tháng

		Sau bảo quản  9 tháng



		IRi 352

		Hương thơm
số 1

		Tám xoan

		IRi 352

		Hương thơm
số 1

		Tám xoan

		IRi 352

		Hương thơm
số 1

		Tám xoan

		IRi 352

		Hương thơm
số 1

		Tám xoan



		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		8,0

		5,5

		4,5

		8,0

		5,5

		4,5

		11,5

		5,5

		3,5

		9,5

		5,5

		1,5



		28,0

		12,5

		10,0

		28,0

		12,5

		10,0

		28,0

		14,5

		11,5

		27,0

		13,5

		3,5



		50,0

		45,0

		22,5

		50,0

		44,5

		23,0

		51,5

		44,0

		25,5

		53,0

		44,5

		17,0



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Trªn nhãm h¹t gièng nhiÔm cao TLB t¨ng trªn 2 gièng IRi352 vµ T¸m xoan vµ gi¶m nhÑ trªn gièng H¬ng th¬m sè 1. Tuy nhiªn sau  9 th¸ng b¶o qu¶n tû lÖ nhiÔm B. oryzae  gi¶m nhÑ so víi 6 th¸ng trªn c¶ 3 gièng lóa víi 3 møc nhiÔm bÖnh kh¸c nhau nhng TLB vÉn n»m trong c¸c møc ®é nhiÔm nÊm nh tríc b¶o qu¶n. 


Nh×n chung, sau 9 th¸ng b¶o qu¶n tû lÖ h¹t nhiÔm nÊm B. oryzae hÇu nh kh«ng thay ®æi ë c¶ 3 møc nhiÔm ®èi víi gièng IRi 352 vµ H¬ng th¬m sè 1, riªng gièng T¸m xoan cã sù thay ®æi TLB theo chiÒu híng gi¶m ë giai ®o¹n tõ 6 th¸ng lªn 9 th¸ng, sù thay ®æi nµy cÇn nghiªn cøu thªm trong c¸c thÝ nghiÖm s©u h¬n. 


3.2. Tû lÖ n¶y mÇm cña h¹t gièng lóa qua
       thêi gian b¶o qu¶n 


3.2.1. Gi¶i thÝch tõ ng÷ vµ ch÷ viÕt t¾t


( Tû lÖ MBT


Tû lÖ c©y mÇm b×nh thêng ®îc tÝnh lµ tû lÖ n¶y mÇm. C©y mÇm b×nh thêng lµ nh÷ng c©y mÇm cã kh¶ n¨ng tiÕp tôc ph¸t triÓn thµnh c©y b×nh thêng khi ®îc trång trong ®Êt cã chÊt lîng tèt vµ díi c¸c ®iÒu kiÖn thuËn lîi vÒ ®é Èm, nhiÖt ®é vµ ¸nh s¸ng. 


( Tû lÖ MKBT


Tû lÖ c©y mÇm kh«ng b×nh thêng lµ tû lÖ h¹t ®· n¶y mÇm nhng kh«ng ®îc tÝnh vµo tû lÖ n¶y mÇm. C©y mÇm kh«ng b×nh thêng lµ nh÷ng c©y mÇm kh«ng cã kh¶ n¨ng ph¸t triÓn thµnh c©y b×nh thêng khi ®îc trång trong ®Êt cã chÊt lîng tèt vµ díi c¸c ®iÒu kiÖn thuËn lîi vÒ ®é Èm, nhiÖt ®é vµ ¸nh s¸ng, bao gåm:


+ C©y mÇm bÞ háng lµ c©y mÇm cã bÊt kú mét bé phËn chÝnh bÞ mÊt hoÆc bÞ háng nÆng, kh«ng thÓ tiÕp tôc ph¸t triÓn c©n ®èi. 


+ C©y mÇm bÞ thèi lµ c©y mÇm cã mét bé phËn chÝnh bÞ bÖnh hoÆc bÞ thèi do nhiÔm bÖnh s¬ cÊp (bÖnh tõ h¹t gièng) g©y c¶n trë sù ph¸t triÓn b×nh thêng cña c©y mÇm.


+ C©y mÇm bÞ biÕn d¹ng hoÆc mÊt c©n ®èi lµ c©y mÇm ph¸t triÓn yÕu ít, hoÆc bÞ rèi lo¹n sinh lý, hoÆc c¸c bé phËn chÝnh bÞ biÕn d¹ng, mÊt c©n ®èi. 


C©y mÇm kh«ng b×nh thêng do nÊm bÖnh g©y ra thêng ë c¸c d¹ng khuyÕt tËt sau:


- C¸c khuyÕt tËt ë toµn bé c©y mÇm: biÕn d¹ng; bÞ ®øt g·y; c¸c l¸ mÇm tho¸t ra khái vá h¹t tríc rÔ s¬ cÊp; cã mµu vµng hoÆc mµu tr¾ng; m¶nh kh¶nh, trong suèt; bÞ thèi.


- C¸c khuyÕt tËt ë hÖ rÔ (rÔ s¬ cÊp, rÔ sinh s¶n): cßi cäc; chïn ng¾n; ph¸t triÓn chËm; bÞ mÊt; bÞ gÉy; bÞ xÎ tõ ®Ønh; bÞ kÑt ë trong vá h¹t; c»n cçi; m¶nh kh¶nh; trong suèt; bÞ thèi.


- C¸c khuyÕt tËt ë chåi mÇm (trô díi l¸ mÇm, trô trªn l¸ mÇm hoÆc trô gi÷a l¸ mÇm, chåi ®Ønh vµ c¸c m« xung quanh): bÞ nøt s©u hoÆc bÞ gÉy; bÞ thñng; bÞ mÊt; bÞ co th¾t; m¶nh kh¶nh, trong suèt; bÞ thèi; bÞ biÕn d¹ng; bÞ tæn th¬ng; bÞ mÊt; bÞ ho¹i tö.


- C¸c khuyÕt tËt cña l¸ mÇm vµ l¸ s¬ cÊp, bao l¸ mÇm vµ l¸ thø nhÊt ®îc tÝnh khi 50% diÖn tÝch l¸ bÞ khuyÕt tËt: bÞ phång hoÆc qu¨n; bÞ biÕn d¹ng; bÞ gÉy hoÆc bÞ háng; bÞ rêi ra hoÆc bÞ mÊt; bÞ biÕn mµu hoÆc bÞ ho¹i tö; trong suèt; bÞ thèi; kh«ng cã ®Ønh mÇm; bÞ t¸ch qu¸ 1/3 chiÒu dµi tõ ®Ønh bao l¸ mÇm; bÞ t¸ch ë gèc bao l¸ mÇm.


( Tû lÖ HC


Tû lÖ h¹t chÕt kh«ng n¶y mÇm v× c¸c nguyªn nh©n kh¸c nhau mµ kh«ng cã bÊt kú bé phËn nµo cña c©y mÇm, thêng mÒm, bÞ biÕn mµu, bÞ nÊm bao phñ vµ kh«ng cã bÊt kú dÊu hiÖu ph¸t triÓn nµo cña c©y mÇm.

3.2.2. Tû lÖ n¶y mÇm cña gièng IRi 352 nhiÔm
          B. oryzae qua b¶o qu¶n


§èi víi gièng IRi 352, tû lÖ n¶y mÇm (TLNM) cña c¸c mÉu tham gia thÝ nghiÖm ®Òu thÊp dÇn theo møc nhiÔm B. oryzae ngay 


sau 3 th¸ng b¶o qu¶n (B¶ng 2). 


KÕt qu¶ kiÓm tra cho thÊy, mÉu cã tû lÖ h¹t nhiÔm B. oryzae cao th× tû lÖ n¶y mÇm gi¶m ®¸ng kÓ sau thêi gian b¶o qu¶n, tû lÖ c©y mÇm kh«ng b×nh thêng (MKBT) vµ tû lÖ h¹t chÕt (HC) t¨ng cao. Tû lÖ c©y MBT gi¶m, tû lÖ c©y MKBT vµ tû lÖ HC t¨ng mét c¸ch cã ý nghÜa khi møc nhiÔm vµ thêi gian b¶o qu¶n t¨ng lªn. Sau 6 th¸ng lu gi÷ víi møc nhiÔm B. oryzae 28% h¹t gièng kh«ng cßn ®¸p øng tiªu chuÈn h¹t gièng cña Nhµ níc (chØ cßn 72%). ë møc nhiÔm 50% sè h¹t tû lÖ MBT chØ cã 61% vµ gi¶m xuèng cßn 24%, tû lÖ c©y MKBT t¨ng tõ 25% lªn 37%, tû lÖ h¹t chÕt t¨ng tõ 14% lªn 39% sau 9 th¸ng.


3.2.3. Tû lÖ n¶y mÇm cña gièng H¬ng th¬m
           sè 1 nhiÔm B. oryzae qua b¶o qu¶n


Xu híng t¬ng tù còng ghi nhËn ®îc trªn gièng H¬ng th¬m sè 1 (B¶ng 3).


B¶ng 2. Tû lÖ n¶y mÇm cña gièng IRi 352 nhiÔm B. oryzae qua b¶o qu¶n


§¬n vÞ tÝnh: % 


		Tỷ lệ hạt nhiễm B. oryzae


trước bảo quản

		Sau 3 tháng

		Sau 6 tháng

		Sau 9 tháng



		

		Tỷ lệ
MBT

		Tỷ lệ
MKBT

		Tỷ lệ


HC

		Tỷ lệ
MBT

		Tỷ lệ
MKBT

		Tỷ lệ
HC

		Tỷ lệ
MBT

		Tỷ lệ
MKBT

		Tỷ lệ
HC



		0

		88 a

		  6 a

		6 a

		 86 a

		7 a

		7 a

		84 a

		6 a

		10 b



		  8,0

		87 a

		  8 a

		5 a

		  83 ab

		9 a

		 8 ab

		77 b

		13 b

		10 b



		28,0

		80 a

		11 a

		9 a

		72 b

		  18 ab

		10 a

		56 c

		26 b

		18 b



		50,0

		61 a

		25 a

		14 a

		50 b

		 34 b

		16 a

		24 c

		37 b

		39 b





Ghi chú: Trong cùng một hàng, những giá trị trung bình không có chữ cái chung nhau, sai khác ở mức P(0,05


B¶ng 3. Tû lÖ n¶y mÇm cña gièng H¬ng th¬m sè 1 nhiÔm B. oryzae qua b¶o qu¶n

 §¬n vÞ tÝnh: % 

		Tỷ lệ hạt nhiễm B. oryzae


trước bảo quản

		Sau 3 tháng

		Sau 6 tháng

		Sau 9 tháng



		

		Tỷ lệ
MBT

		Tỷ lệ
MKBT

		Tỷ lệ
HC

		Tỷ lệ
MBT

		Tỷ lệ
MKBT

		Tỷ lệ
HC

		Tỷ lệ
MBT

		Tỷ lệ
MKBT

		Tỷ lệ
HC



		0

		87 a

		5 a

		6a

		84 ab

		7 ab

		9b

		82 b

		9 b

		10 b



		5,5

		87 a

		5 a

		8 a

		84 a

		7 ab

		9 a

		74 b

		11 b

		14 b



		12,5

		84 a

		7 a

		9 a

		78 ab

		11 b

		11 ab

		69 b

		17 c

		14 b



		45,0

		81 a

		14 a

		5 a

		70 b

		23 b

		7 a

		52 b

		32 c

		16 b





Ghi chú: Trong cùng một hàng, những giá trị trung bình không có chữ cái chung nhau, sai khác ở mức P(0,05


Sau 3 th¸ng lu gi÷, mÉu nhiÔm nhÑ cã TLNM ®· gi¶m nhng vÉn ®¹t tiªu chuÈn h¹t gièng (84%), mÉu nhiÔm trung b×nh vµ võa ®· gi¶m xuèng díi møc yªu cÇu lµ 80%. Sau 9 th¸ng TLNM tÊt c¶ c¸c mÉu ®Òu gi¶m xuèng díi 80%, ®¸ng kÓ nhÊt lµ ë møc nhiÔm nhiÒu, nh vËy kh«ng nªn sö dông cho viÖc gieo trång c¸c l« h¹t gièng nhiÔm bÖnh mµ ®· ®îc b¶o qu¶n thêi gian dµi.


3.2.4. Tû lÖ n¶y mÇm cña gièng T¸m xoan
           nhiÔm B. oryzae qua b¶o qu¶n


§èi víi gièng T¸m xoan cæ truyÒn (B¶ng 4) víi møc nhiÔm B.oryzae trung b×nh, TLNM cña h¹t gièng t¬ng ®èi æn ®Þnh trong suèt qu¸ tr×nh b¶o qu¶n. Sau 9 th¸ng víi møc nhiÔm 5,5% TLNM vÉn ®¶m b¶o tiªu chuÈn

h¹t gièng. Khi møc nhiÔm t¨ng ®Õn 20% trë lªn sau 9 th¸ng b¶o qu¶n th× TLNM míi gi¶m nhiÒu.


§¸nh gi¸ chung møc ®é gi¶m tû lÖ n¶y mÇm trªn 3 gièng lóa thÝ nghiÖm ë c¸c møc nhiÔm bÖnh kh¸c nhau cho thÊy, møc ®é ¶nh hëng cña B. oryzae ®Õn n¶y mÇm cña h¹t gièng trªn c¸c gièng lóa cã kh¸c nhau. TLNM bÞ gi¶m nhiÒu nhÊt lµ ë gièng IRi 352, sau ®Õn H¬ng th¬m sè 1 vµ T¸m xoan Ht gièng lóa nhiÔm B. oryzae ë møc nhiÔm võa lµm gi¶m ®¸ng kÓ TLNM cña h¹t gièng lóa  IRi 352 vµ gi¶m tíi 24% sau 6 th¸ng lu gi÷, ë møc nhiÔm nhiÒu th× gi¶m tíi 37% sau 9 th¸ng. §èi víi gièng H¬ng th¬m sè 1, TLNM còng gi¶m  tíi 29% ë møc nhiÔm nÊm B. oryzae cao.


B¶ng 4. Tû lÖ n¶y mÇm cña gièng T¸m xoan nhiÔm B. oryzae
qua c¸c giai ®o¹n lu gi÷

§¬n vÞ tÝnh: % 


		Tỷ lệ hạt nhiễm B. oryzae
trước bảo quản

		Sau 3 tháng

		Sau 6 tháng

		Sau 9 tháng



		

		Tỷ lệ
MBT

		Tỷ lệ
MKBT

		Tỷ lệ
HC

		Tỷ lệ
MBT

		Tỷ lệ
MKBT

		Tỷ lệ
HC

		Tỷ lệ
MBT

		Tỷ lệ
MKBT

		Tỷ lệ
HC



		0

		86 a

		7 a

		7 a

		85 a

		7 a

		8 a

		84 a

		7 a

		9 a



		4,5

		81 a

		7 a

		8 a

		82 a

		10 b

		7 a

		82 a

		8 ab

		9 a



		10,0

		79 a

		11 a

		7 a

		79 a

		13 ab

		6 a

		75 a

		10 a

		15 b



		22,5

		72 a

		18 a

		8 a

		67 ab

		20 a

		11 a

		60 b

		19 a

		18 b





Ghi chú: Trong cùng một hàng, những giá trị trung bình không có chữ cái chung nhau, sai khác ở mức P(0,05


B¶ng 5. Møc ®é gi¶m tû lÖ n¶y mÇm (% MBT) cña h¹t gièng IRi 352, 
H¬ng th¬m sè 1 vµ T¸m xoan ë c¸c møc nhiÔm B. oryzae qua b¶o qu¶n

§¬n vÞ tÝnh: % 


		Mức độ nhiễm B. oryzae

		IRi 352

		Hương thơm số 1

		Tám xoan



		

		3 tháng

		6 tháng

		9 tháng

		3 tháng

		6 tháng

		9 tháng

		3 tháng

		6 tháng

		9 tháng



		Không nhiễm

		-

		2

		4

		-

		3

		5

		-

		1

		2



		Nhiễm nhẹ

		-

		4

		10

		-

		3

		13

		-

		0

		2



		Nhiễm trung bình

		-

		8

		24

		-

		6

		15

		-

		0

		4



		Nhiễm nặng

		-

		11

		37

		-

		11

		29

		-

		5

		12





3.  KÕt luËn


Tû lÖ h¹t nhiÔm nÊm B. oryzae trªn c¸c mÉu h¹t gièng lóa IRi 352, H¬ng th¬m sè 1 vµ T¸m xoan ë c¸c møc ®é nhiÔm nÊm kh¸c nhau t¬ng ®èi æn ®Þnh trong suèt thêi gian lu gi÷ 9 th¸ng vµ lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n lµm gi¶m tû lÖ n¶y mÇm cña h¹t gièng trong b¶o qu¶n.


Møc ®é nhiÔm nÊm B. oryzae ¶nh hëng râ rÖt ®Õn sù n¶y mÇm cña h¹t lóa trªn c¶ 3 gièng IRi 352, H¬ng th¬m sè 1 vµ T¸m xoan, tû lÖ MKBT vµ h¹t chÕt t¨ng cao ë nh÷ng mÉu h¹t gièng nhiÔm nÆng vµ trung b×nh sau 6 vµ 9 th¸ng b¶o qu¶n vµ TLNM ®· gi¶m ngay sau 3 th¸ng vµ gi¶m rÊt nhanh sau 9 th¸ng lu gi÷. 
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