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TÓM TẮT 

Nhện lông nhung Eriophyes dimocarpi là môi giới lan truyền bệnh Chổi Rồng trên nhãn. Tác nhân gây bệnh Chổi 

Rồng phức tạp, rất khó quản lý nên biện pháp quản lý chủ yếu hiện nay là biện pháp giống và phòng trừ môi giới truyền 

bệnh. Nghiên cứu mức độ mẫn cảm đối với bệnh Chổi Rồng của các giống nhãn được thực hiện tại Viện Cây ăn quả 

miền Nam (VCAQMN) và các vườn nhãn nhiễm bệnh Chổi Rồng tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) từ 

4/2013 đến tháng 11/2014. Kết quả nhận thấy: Sau khi lây nhiễm bệnh Chổi Rồng cho các cây nhãn ghép của các 

giống nhãn khảo sát ghi nhận giống nhãn Tiêu da bò nhiễm bệnh Chổi Rồng nặng nhất, kế đến là các giống nhãn Edor, 

Vũng Tàu và Thạch kiệt được đánh giá là có tính “nhiễm”, tiếp theo là các giống nhãn Xuồng cơm trắng, Cùi, Lồng 

Hưng Yên và nhãn lai NL1-19 được đánh giá là có tính “nhiễm trung bình”. Giống nhãn Giồng, Sài Gòn và nhãn lai NL1-

23 được đánh giá là có tính “kháng trung bình”. Giống nhãn Xuồng cơm vàng, Long và Super chưa thể hiện triệu chứng 

bệnh Chổi Rồng, được đánh giá là có tính “kháng cao” đối với bệnh ở điều kiện ngoài vườn sau 11 tháng bố trí thí 

nghiệm. Trong 4 giống nhãn được trồng phổ biến tại tỉnh Tiền Giang, ghi nhận giống Xuồng cơm vàng có khả năng 

“kháng cao” đối với bệnh Chổi Rồng; giống nhãn Thạch kiệt khả năng “kháng trung bình”; giống nhãn Edor có tính 

“nhiễm” và giống nhãn Tiêu da bò có tính “nhiễm nặng” đối với bệnh Chổi Rồng ở thời điểm 9 tháng sau khi điều tra. Kết 

quả khảo sát 21 cá thể giống nhãn lai NL1-23 nhận thấy giống nhãn lai này có tỷ lệ nhiễm bệnh Chổi Rồng 7,0%, được 

đánh giá là có khả năng “kháng trung bình” đối với bệnh Chổi Rồng sau 12 tháng trồng ngoài vườn. 

Từ khóa: bệnh Chổi Rồng, giống cây nhãn, nhện lông nhung Eriophyes dimocarpi, vườn nhãn. 

Evaluation of Susceptibility to Witches’ Broom  
of Longan Varieties Grown in Mekong Delta 

ABSTRACT 

Longan gall mite, Eriophyes dimocarpi, is a vector of longan witches’ broom disease (LWBD). The causal agent of 

the disease is very intricate and difficult to control. Management of this disease includes a varietal selection and vector 

control. The study on management of longan gall mite and LWBD wás conducted at SOFRI and longan growing areas in 

the Mekong Delta from April 2013 to November 2014. The results showed that Tieu da bo variety of longan was highly 

susceptible while Edor, Vung Tau and Thach kiet varieties were susceptible and Xuong com trang, Cui, Long Hung Yen 

varieties and NL1-19 hybrid were moderately susceptible. Giong, Sai Gon and NL1-23 hybrid were moderately resistant. 

Meanwhile, Xuong com vang, Long and Super varieties were highly resistant to the disease after 11 months treatment. 

NL1-23 hybrid was moderately susceptible to this disease after 12months planting.  

Keywords: Longan gall mite Eriophyes dimocarpi, longan varieties, longan witches' broom disease. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Theo báo cáo cþa Feng và et al. (2005), triệu 

chứng cþa bệnh Chùi R÷ng là do nhện Eriophyes 

dimocarpi gåy ra. Ở Việt Nam, nhện E. 

dimocarpi cò liên quan đến Chùi R÷ng (Nguyễn 

Vën Hña và cs., 2008; Træn Thð Mỹ Hänh và cs., 

2012). Thuy et al. (2012) báo cáo rìng bìng kỹ 
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thuêt Nested PCR và sử dụng đoän m÷i chung 

cho phytoplasma kết quâ bước đæu cho thçy 

phytoplasma được xác đðnh trên méu nhãn 

nhiễm Chùi R÷ng täi Việt Nam, nhưng nếu là 

tác nhân này, cÿng khöng cò biện pháp quân lý 

hiệu quâ. Tuy nhiên, ngoài điều kiện thực tế 

bệnh Chùi R÷ng trên nhãn cò thể quân lý được 

thöng qua việc áp dụng nhiều biện pháp quân lý 

tùng hợp (Dennil, 1991) và biện pháp giøng 

(Chen et al., 1990; Visitpanich và et al., 1996). 

Sử dụng tính kháng cþa giøng cÿng được xem là 

biện pháp chiến lược trong quân lý bệnh Chùi 

R÷ng. Chen et al. (1998) kết luên cò sự khác 

nhau trong khâ nëng mén câm cþa các giøng 

nhãn và gợi ý cæn chõn täo giøng kháng để gòp 

phæn quân lý Chùi R÷ng. Do đò, việc đánh giá 

khâ nëng nhiễm bệnh Chùi R÷ng cþa các giøng 

nhãn hiện cò ở ĐBSCL là rçt cæn thiết nhìm 

phục vụ cöng tác tuyển chõn, lai täo giøng chøng 

chðu với bệnh Chùi R÷ng trên nhãn hiệu quâ và 

bền vững.  

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 

2.1. Vật liệu  

Cåy nhãn con 35 ngày, vườn nhãn Tiêu da 

bò, cây nhãn ghép cþa các giøng nhãn thu thêp 

được trong Träi thực nghiệm cþa VCAQMN bao 

g÷m: Tiêu da bñ (TDB), Vÿng Tàu (VT), Thäch 

kiệt (TK), Sài Gñn (SG), Edor, Xu÷ng cơm vàng 

(XCV), Xu÷ng cơm tríng (XCT), Super, Long, 

Cüi, L÷ng Hưng Yên (LHY), Gi÷ng, nhãn lai 

NL1-19, nhãn lai NL1-23, nhãn lai X148, nhãn 

lai T01; nhện löng nhung Eriophyes dimocarpi 

(Acari: Eriophyidae); týi nilon đựng méu, thước 

kẹp, đïa petri, kính lúp côn trùng MEIJI, máy 

chụp ânh kỹ thuêt sø và các vêt liệu cæn  

thiết khác. 

2.2. Phương pháp  

2.2.1. Đánh giá mức độ mẫn câm đối với 

bệnh Chổi Rồng của các giống nhãn täi 

ĐBSCL ở điều kiện ngoài vườn 

Thời gian: Từ tháng 12 nëm 2013 đến tháng 

11 nëm 2014  

Đða điểm: Thí nghiệm được thực hiện täi  

xã Long Hưng, huyện Chåu Thành, tînh  

Tiền Giang. 

Phương pháp: Thí nhiệm được bø trí theo 

kiểu khøi hoàn toàn ngéu nhiên g÷m 14 nghiệm 

thức (múi nghiệm thức là mût giøng nhãn: 

Xu÷ng cơm vàng, Xu÷ng cơm tríng, Sài Gñn, 

Vÿng Tàu, Edor, Cüi, L÷ng Hưng Yên, Long, 

Super, Gi÷ng, Thäch kiệt, Tiêu da bñ, nhãn lai 

NL1-19 và NL1-23) với 4 læn lặp läi, múi læn lặp 

läi mût cåy nhãn ghép. Tiến hành ghép 14 giøng 

nhãn lên gøc ghép nhãn Tiêu da bñ 6 tháng tuùi. 

Ch÷i ghép cþa 14 giøng nhãn được lçy từ cåy 

nhãn khóe täi Träi Thực nghiệm cþa VCAQMN, 

xã Long Đðnh, huyện Chåu Thành, tînh Tiền 

Giang và täi huyện Long H÷, tînh Vïnh Long, 

các ch÷i ghép khöng cò triệu chứng Chùi R÷ng, 

sử dụng phương pháp ghép treo bæu. Sau khi 

ghép xong các chêu nhãn ghép cþa 14 giøng 

nhãn được đặt xung quanh mût cây nhãn Tiêu 

da bñ nhiễm bệnh Chùi R÷ng nặng (100%). Từ 

đò theo dôi mức đû mén câm cþa các giøng nhãn 

với bệnh Chùi R÷ng. Thời gian theo dôi là 2 tuæn 

múi læn. 

Chî tiêu theo dôi: Tỷ lệ nhiễm Chùi R÷ng 

(%) tính bìng cöng thức:  

TLN (%) = (Sø lá kép nhiễm Chùi 

R÷ng/Tùng sø lá kép trên cåy) x 100 

Cçp bð häi bởi Chùi R÷ng được tính theo 

phương pháp (Croxall et al., 1952; Mustafa et 

al., 2015):  

Cấp bị hại Biểu hiện hại 

Cấp 0 Cây không có triệu chứng Chổi Rồng 

Cấp 1 
Cây có tỷ lệ thể hiện triệu chứng Chổi Rồng  
từ  > 1 - 5% 

Cấp 3 
Cây có tỷ lệ thể hiện triệu chứng Chổi Rồng 
 từ > 6 - 10% 

Cấp 5 
Cây có tỷ lệ thể hiện triệu chứng Chổi Rồng  
từ > 11 - 15% 

Cấp 7 
Cây có tỷ lệ thể hiện triệu chứng Chổi Rồng 
 từ > 16 - 25% 

Cấp 9 
Cây có tỷ lệ thể hiện triệu chứng Chổi Rồng 
 từ > 26 - 100% 
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Bâng 1. Bâng đánh giá mức độ mẫn câm 

của giống 

Cấp bị hại Tỷ lệ nhiễm (%) Đánh giá tính kháng 

0 0 Kháng cao 

1 1 - 5 Kháng 

3 6 - 10 Kháng trung bình 

5 11 - 15 Nhiễm trung bình 

7 16 - 25 Nhiễm 

9 26 - 100 Nhiễm nặng 

Đánh giá mức đû mén câm cþa giøng nhãn 

đøi với bệnh Chùi R÷ng: Đánh giá phân ứng cþa 

giøng đøi với Chùi R÷ng dựa vào cçp bð häi và tỷ 

lệ nhiễm bệnh trung bình cþa múi giøng theo 

phương pháp cþa Croxall et al. (1952) và 

Mustafa et al. (2015). 

2.2.2. Đánh giá mức độ mẫn câm với bệnh 

Chổi Rồng của các giống nhãn được trồng 

phổ biến täi Tiền Giang 

Thời gian: Từ tháng 10 nëm 2013 đến tháng 

6 nëm 2014 

Đða điểm: Xã Tån Phong, huyện Cai Lêy, 

tînh Tiền Giang 

Phương pháp: Tiến hành điều tra 4 giøng 

nhãn được tr÷ng phù biến (Tiêu da bñ, Xu÷ng 

cơm vàng, Edor, Thäch kiệt). Điều tra 3 

vườn/giøng. Trên múi vườn điều tra 5 điểm chéo 

gòc, múi điểm chéo gòc chõn 5 cåy, múi cåy điều 

tra 4 hướng, múi hướng chõn 1 cành, đếm sø 

ch÷i nhiễm trên toàn bû sø ch÷i trên múi cành 

và thu ngéu nhiên trên múi cành 10 lá chét. Lá 

chét thu được từ các méu điều tra được kiểm tra 

bìng kính lýp 2 mít soi nùi cön trüng 40 læn để 

xem cò sự xuçt hiện cþa nhện löng nhung, lá 

được thu vào buùi sáng. Thời gian theo dôi: đðnh 

kỳ 1 tháng/læn. 

Chî tiêu theo dôi: Tỷ lệ nhiễm Chùi R÷ng 

(%) được tính bìng cöng thức: 

TLN (%) = (Sø ch÷i nhiễm Chùi R÷ng/Tùng 

sø chùi điều tra)  100 

Cçp bð häi bởi Chùi R÷ng, đánh giá mức đû 

mén câm cþa giøng nhãn đøi với bệnh Chùi 

R÷ng theo phương pháp cþa Croxall et al. 

(1952); Mustafa et al. (2015). 

Theo dôi vð trí xuçt hiện, mức đû xuçt hiện 

cþa nhện löng nhung theo phương pháp cþa 

Nguyễn Cöng Thuêt (1997). 

Mêt sø nhện löng nhung = (Tùng sø nhện 

löng nhung/Tùng sø lá điều tra)  

2.2.3. Đánh giá mức độ mẫn câm với bệnh 

Chổi Rồng của giống nhãn lai NL1-23, 

giống nhãn Tiêu da bò và Xuồng cơm vàng 

Thời gian: Từ tháng 10 đến tháng 12 

nëm 2014 

Đða điểm: Träi Thực nghiệm-VCAQMN, xã 

Long Đðnh, huyện Chåu Thành, tînh Tiền Giang 

Phương pháp: Tiến hành đánh giá tình hình 

nhiễm Chùi R÷ng cþa giøng nhãn lai NL1-23 

sau 12 tháng tr÷ng ngoài vườn, đánh gia từng cá 

thể cþa giøng lai (21 cá thể), giøng mẹ là Tiêu da 

bñ (5 cá thể), giøng bø là Xu÷ng cơm vàng (5 cá 

thể). Đếm toàn bû sø ch÷i cþa cåy nhãn.  

Thời gian theo dôi: Sau khi giøng nhãn lai 

NL1-23 và giøng bø mẹ được tr÷ng ra vườn 12 

tháng tuùi. 

Chî tiêu theo dôi: Tỷ lệ nhiễm Chùi R÷ng 

(%) được tính bìng cöng thức: 

TLN (%) = (Sø ch÷i nhiễm Chùi R÷ng/Tùng 

sø chùi trên cåy)  100 

Cçp bð häi bởi Chùi R÷ng; Đánh giá mức đû 

mén câm cþa giøng nhãn đøi với bệnh Chùi 

R÷ng theo phương pháp cþa Croxall et al. 

(1952); Mustafa et al. (2015). 

3. KẾT QUÂ VÀ THÂO LUẬN 

3.1. Mức độ mẫn câm đối với bệnh Chổi 

Rồng của các giống nhãn täi ĐBSCL ở điều 

kiện ngoài vườn 

Kết quâ khâo sát khâ nëng chøng chðu Chùi 

R÷ng cþa các giøng nhãn nhên thçy khi đặt các 

cây nhãn ghép vào vườn nhãn Tiêu da bñ nhiễm 

bệnh nặng cho thçy tỷ lệ nhiễm bệnh Chùi R÷ng 

trên cåy ghép cþa các giøng nhãn ở thời điểm 1 

tháng sau khi bø trí, chưa cò giøng nhãn nào 

nhiễm bệnh Chùi R÷ng. Hai tháng sau khi bø trí 
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thí nghiệm, tỷ lệ nhiễm bệnh Chùi R÷ng trên 

giøng nhãn Tiêu da bñ và Xu÷ng cơm tríng cao 

khác biệt cò ý nghïa thøng kê so với các giøng 

khác. 3 và 4 tháng sau bø trí thí nghiệm, giøng 

nhãn Tiêu da bñ nhiễm bệnh Chùi R÷ng nhiều 

nhçt (41,12% và 48,41%), kế đến giøng nhãn 

Edor (19,39% và 21,83%), khác biệt cò ý nghïa 

thøng kê so với tçt câ các giøng cñn läi. Ở thời 

điểm 2 tháng sau bø trí, hæu hết các giøng nhãn 

khâo sát đã nhiễm bệnh Chùi R÷ng, chî cò các 

giøng nhãn Xu÷ng cơm vàng, Sài Gñn, Long, 

Super và nhãn lai NL1-23 là chưa nhiễm bệnh. 

Đến thời điểm 5 tháng sau khi bø trí, giøng 

nhãn Tiêu da bñ vén nhiễm bệnh nặng nhçt 

(60,47%). Tiếp theo là giøng nhãn Vÿng Tàu, 

Edor và Thäch Kiệt cò tỷ lệ nhiễm bệnh cao læn 

lượt là 20,28%, 19,88% và 16,03%, khác biệt rçt 

cò ý nghïa về mặt thøng kê so với các nghiệm 

thức cñn läi, ngoäi trừ nghiệm thức nhãn lai 

NL1-19. Ở thời điểm 6 tháng sau khi bø trí, 

giøng nhãn Tiêu da bñ nhiễm bệnh nhiều nhçt 

(61,61%), kế đến là 2 giøng nhãn Edor (24,24%) 

và giøng nhãn Vÿng Tàu (22,44%) cò tỷ lệ bệnh 

cao hơn các giøng nhãn cñn läi, khác biệt rçt cò 

ý nghïa về mặt thøng kê. Ở thời điểm này giøng 

nhãn lai NL1-23 bít đæu nhiễm bệnh. Đến thời 

điểm 11 tháng sau khi bø trí, giøng Tiêu da bò 

vén cò tỷ lệ nhiễm bệnh cao nhçt (82,92%), kế 

đến là giøng Edor cò tỷ lệ nhiễm bệnh là 24,43% 

cao hơn so với các giøng khác và khác biệt cò ý 

nghïa về mặt thøng kê. Ở thời điểm này giøng 

nhãn Sài Gñn đã nhiễm bệnh Chùi R÷ng täi điều 

kiện ngoài vườn nhãn (Bâng 2).  

Kết quâ thí nghiệm cho thçy các giøng nhãn 

Xu÷ng cơm vàng, Long và Super chưa nhiễm 

Chùi R÷ng sau 11 tháng bø trí thí nghiệm, nên 

được đánh giá là cò tính “kháng cao” đøi với 

bệnh Chùi R÷ng. Kế đến là giøng nhãn Sài Gòn, 

Gi÷ng và nhãn lai NL1-23 cò tỷ lệ nhiễm bệnh 

thçp nên được đánh giá là giøng cò tính “kháng 

trung bình” đøi với bệnh Chùi R÷ng trong khi 

giøng nhãn Xu÷ng cơm tríng, Cüi, L÷ng Hưng 

Yên và nhãn lai NL1-19 được cho là có tính 

“Nhiễm trung bình” đøi với bệnh. Giøng nhãn 

Vÿng Tàu, Edor và Thäch Kiệt được đánh giá là 

cò tính “Nhiễm” đøi với bệnh Chùi R÷ng. Giøng 

nhãn Tiêu da bò vén cò tỷ lệ nhiễm bệnh cao 

nhçt và được đánh giá là giøng “nhiễm nặng” 

đøi với bệnh Chùi R÷ng trong điều kiện ngoài 

vườn (Bâng 3). Kết quâ này phü hợp với kết quâ 

từ nhiều tác giâ, ghi nhên cò sự khác nhau 

trong khâ nëng mén câm cþa các giøng nhãn với 

bệnh Chùi R÷ng. Các giøng nhãn Ledongben và 

Shuinan No.1 được đánh giá là cò tính kháng, 

trong khi Pumingyan, Youtanben và Honghezgi 

nhiễm bệnh hơn (Chen et al., 1998). Ở Thái Lan, 

giøng nhãn Biew Kiew, Deang Klom và Ma 

Teen Klong nhiễm bệnh nghiêm trõng trong khi 

giøng Edor và Heaw thì nhiễm nhẹ đøi với bệnh 

Chùi R÷ng (Visitpanich et al., 1996; Ungasit et 

al., 1999). Tuy nhiên, các giøng nhãn được đánh 

giá là “kháng cao”, “kháng”, “kháng trung bình”, 

“nhiễm trung bình”, “nhiễm” và “nhiễm nặng” 

thì dựa vào sự phát triển triệu chứng đặc trưng 

trên ch÷i non và lá non cþa các giøng nhãn. 

3.2. Mức độ mẫn câm với bệnh Chổi Rồng 

của các giống nhãn được trồng phổ biến täi 

Tiền Giang 

Qua quá trình khâo sát tình hình bệnh 

Chùi R÷ng täi tînh Tiền Giang, ghi nhên được 4 

giøng nhãn được tr÷ng phù biến täi đåy là giøng 

nhãn Tiêu da bñ, Xu÷ng cơm vàng, Thäch kiệt 

và Edor với các sø liệu được tùng kết trình bày 

læn lượt trong các bâng 4. 

Bâng 4 cho thçy là mêt đû nhện löng nhung 

cao nhçt trên nghiệm thức giøng nhãn Tiêu da 

bò læn lượt là 52,06; 64,31 và 66,38 (con/lá chét) 

täi thời điểm tháng 10, 12/2013 và 1/2014, khác 

biệt rçt cò ý nghïa về mặt thøng kê so với các 

nghiệm thức khác. Täi thời điểm tháng 2/2014, 

ghi nhên mêt đû nhện löng nhung cÿng cao nhçt 

trên giøng nhãn Tiêu da bñ, khác biệt rçt cò ý 

nghïa so với giøng Thäch kiệt và Edor, nhưng 

khöng khác biệt so với giøng nhãn Xu÷ng cơm 

vàng. Täi thời điểm tháng 3/2014, mêt đû nhện 

löng nhung ở nghiệm thức giøng nhãn Tiêu da 

bñ vén cao nhçt và khác biệt rçt cò ý nghïa về 

mặt thøng kê so với các nghiệm thức giøng cñn 

läi. Täi thời điểm tháng 4 và 5/2014, mêt sø 

nhện löng nhung vén cao nhçt ở nghiệm thức 

giøng nhãn Tiêu da bñ, khác biệt rçt cò ý nghïa 

về mặt thøng kê so với nghiệm thức giøng nhãn 

Xu÷ng cơm vàng và Edor, nhưng läi khöng cò sự 

khác biệt so với giøng nhãn Thäch kiệt. Täi thời  
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Bâng 2. Tỷ lệ nhiễm bệnh Chổi Rồng trên cây ghép của các giống nhãn ở điều kiện ngoài vườn nhãn 

täi Tiền Giang giai đoän 2013-2014 (%) 

Giống 1 TSBT 2 TSBT 3 TSBT 4 TSBT 5 TSBT 6 TSBT 7 TSBT 8 TSBT 9 TSBT 10 TSBT 11 TSBT 

TDB+XCV 0,00 0,00 b 0,00 e 0,00 g 0,00 f 0,00 i 0,00 g 0,00 i 0,00 i 0,00 i 0,00 i 

TDB+XCT 0,00 6,51 a 6,81 c 14,67 c 11,17 cde 12,68 de 11,31 e 14,25defg 14,84 de 9,55 efg 12,40 cdef 

TDB+SG 0,00 0,00 b 0,00 e 0,00 g 0,00 f 0,00 i 0,00 g 0,00 i 0,00 i 0,00 i 7,85 fg 

TDB+VT 0,00 0,00 b 11,61 c 15,12 c 20,28 b 22,44 b 24,02 b 22,32 bc 20,18 c 20,09 c 17,52 c 

TDB+Edor 0,00 0,00 b 19,39 b 21,83 b 19,88 b 24,24 b 26,99 b 26,32 b 28,66 b 27,37 b 24,43 b 

TDB+Cùi 0,00 1,79 b 4,44 d 9,08 de 10,44 cde 9,67 ef 16,89 cd 17,96 cd 14,76 de 15,10 cde 11,60 def 

TDB+LHY 0,00 0,00 b 9,35 c 14,49 c 11,12 cde 11,34 def 11,29 e 11,41 fg 10,50 fg 10,39 ef 12,70 cde 

TDB+Long 0,00 0,00 b 0,00 e 0,00 g 0,00 f 0,00 i 0,00 g 0,00 i 0,00 i 0,00 i 0,00 i 

TDB+Super 0,00 0,00 b 0,00 e 0,00 g 0,00 f 0,00 i 0,00 g 0,00 i 0,00 i 0,00 i 0,00 i 

TDB+Giồng 0,00 0,00 b 5,57 cd 5,11 e 7,52 e 14,50 cd 10,83 e 11,02 g 11,61 ef 10,41 ef 9,76 efg 

TDB+TK 0,00 0,00 b 7,87 c 14,35 c 16,03 b 17,88 c 17,14 c 15,53 def 17,54 cd 18,26 cd 16,89 cd 

TDB+NL1-23 0,00 0,00 b 0,00 e 0,00 g 0,00 f 4,47 h 4,10 f 3,85 h 6,67 h 5,48 g 7,85 fg 

TDB+NL1-19 0,00 0,00 b 9,42 c 11,88 cd 13,69 bcd 17,25 c 19,00 c 15,93 de 16,50 cd 14,97 cde 15,54 cd 

TDB+TDB 0,00 18,69 a 41,12 a 48,41 a 60,47 a 61,61 a 67,78 a 73,38 a 78,79 a 83,73 a 82,92 a 

CV (%) 0,00 123,89 28,71 17,79 13,23 7,61 8,13 8,39 6,54 14,27 13,15 

Mức ý nghĩa Ns * * * ** ** ** ** ** * * 

Ghi chú: TDB: Tiêu da bò; XCV: Xuồng cơm vàng; XCT: Xuồng cơm trắng; SG: Sài Gòn; VT: Vũng Tàu; LHY: Lồng Hưng Yên; TK: Thạch kiệt; TSBT: tháng sau bố trí; ns: không 

khác biệt; *: khác biệt thống kê ở mức 5%; **: khác biệt thống kê ở mức 1%. Số liệu đã được chuyển đổi sang arcsin (x)1/2 trước khi thống kê. Số liệu cùng một cột có chung chữ cái 

theo sau thì sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê theo phép thử Duncan 



Kết quả đánh giá mức độ mẫn cảm với bệnh chổi rồng của các giống nhãn tại Đồng bằng sông Cửu Long 

848 

Bâng 3. Tính mẫn câm của một số giống nhãn với bệnh Chổi Rồng  

ở điều kiện ngoài vườn nhãn täi Tiền Giang giai đoän 2013-2014 

Giống nhãn 
Tỷ lệ nhiễm/ cây  

(%)(*) 
Đánh giá Giống nhãn 

Tỷ lệ nhiễm/cây  
(%)(*) 

Đánh giá 

TDB+XCV 0,00 Kháng cao TDB+Long 0,00 Kháng cao 

TDB+XCT 12,40 Nhiễm trung bình TDB+Super 0,00 Kháng cao 

TDB+SG 7,85 Kháng trung bình TDB+Giồng 9,76 Kháng trung bình 

TDB+VT 17,52 Nhiễm TDB+TK 16,89 Nhiễm  

TDB+Edor 24,43 Nhiễm  TDB+NL1-23 7,85 Kháng trung bình 

TDB+Cùi 11,60 Nhiễm trung bình TDB+NL1-19 15,54 Nhiễm trung bình 

TDB+LHY 12,70 Nhiễm trung bình TDB+TDB 82,92 Nhiễm nặng 

Ghi chú: TDB: Tiêu da bò; XCV: Xuồng cơm vàng; XCT: Xuồng cơm trắng; SG: Sài Gòn; VT: Vũng Tàu; LHY: Lồng Hưng Yên; 

TK: Thạch kiệt; *: sau 11 tháng bố trí. 

Bâng 4. Tỷ lệ nhiễm bệnh Chổi Rồng trên cây của các giống nhãn trồng phổ biến  

täi tỉnh Tiền Giang giai đoän 2013-2014(%) 

Nghiệm thức 
Tháng 

10/2013 
Tháng 

11/2013 
Tháng 

12/2013 
Tháng 
1/2014 

Tháng 
2/2014 

Tháng 
3/2014 

Tháng 
4/2014 

Tháng 
5/2014 

Tháng 
6/2014 

XCV 0,00 b 0,00 b 0,00 c 0,00 c 0,00 c 0,00 d 0,00 d 0,00 d 0,00 d 

Thạch kiệt 0,95 b 1,61 b 2,22 bc 2,36 c 4,80 c 6,03 c 7,03 c 7,86 c 7,43 c 

Edor 2,67 b 3,44 b 5,34 b 8,96 b 12,76 b 14,90 b 20,18 b 18,30 b 17,01 b 

Tiêu da bò 67,56 a 71,22 a 74,88 a 77,51 a 80,96 a 81,29 a 81,93 a 82,83 a 82,64 a 

CV (%) 36,13 47,72 39,64 38,70 32,97 32,45 30,95 28,03 25,52 

Mức ý nghĩa ** ** ** ** ** ** ** ** ** 

Ghi chú: XCV: Xuồng cơm vàng; **: khác biệt rất có ý nghĩa thống kê ở mức 1%. Số liệu được chuyển đổi sang (x+0,5)1/2 trước 

khi xử lý thống kê. Số liệu cùng một cột có chung chữ cái theo sau thì sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê theo phép thử 

Duncan. 

Bâng 5. Mật số nhện lông nhung Eriophyes dimocarpi hiện diện trên các giống nhãn  

trồng phổ biến täi tỉnh Tiền Giang giai đoän 2013-2014 (con/ lá chét) 

Nghiệm thức 
Tháng 

10/2013 
Tháng 

11/2013 
Tháng 

12/2013 
Tháng 
1/2014 

Tháng 
2/2014 

Tháng 
3/2014 

Tháng 
4/2014 

Tháng 
5/2014 

Tháng 
6/2014 

XCV 1,74 b 29,21 ab 32,70 b 12,87 b 30,53 ab 8,61 c 17,35 b 17,63 b 6,27 b 

Thạch kiệt 0,39 b 6,39 b 13,36 b 20,03 b 24,40 b 29,81 b 34,31 ab 38,92 ab 32,52 ab 

Edor 20,97 b 22,52 ab 23,34 b 21,22 b 23,53 b 27,38 b 30,67 b 28,55 b 25,79 ab 

Tiêu da bò 52,06 a  63,70 a 64,31 a 66,38 a 67,46 a 69,22 a 72,02 a 70,98 a 65,83 a 

CV (%) 57,31 37,60 25,33 21,24 29,29 14,50 28,70 21,44 34,16 

Mức ý nghĩa ** ** ** ** ** ** ** ** ** 

Ghi chú: XCV: Xuồng cơm vàng; **: khác biệt rất có ý nghĩa thống kê ở mức 1%. Số liệu được chuyển đổi sang arcsin (x)1/2 trước 

khi xử lý thống kê. Số liệu cùng một cột có chung chữ cái theo sau thì sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê theo phép thử 

Duncan.
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điểm tháng 6/2014, mêt sø nhện löng nhung đät 

cao ở giøng nhãn Tiêu da bñ, khác biệt rçt cò ý 

nghïa về mặt thøng kê so với nghiệm thức giøng 

nhãn Xu÷ng cơm vàng và khöng cò sự khác biệt về 

thøng kê so với giøng nhãn Thäch kiệt và Edor. 

Bâng 5 cho thçy, trong 9 tháng theo dõi (từ 

tháng 10/2013 đến tháng 6/2014), tỷ lệ nhiễm 

bệnh Chùi R÷ng ở giøng nhãn Tiêu da bò khác 

biệt rçt có ý nghïa về mặt thøng kê so với các 

giøng nhãn còn läi. Thời điểm tháng 10 và 

11/2013 tỷ lệ nhiễm bệnh Chùi R÷ng ở 3 giøng 

nhãn Xu÷ng cơm vàng, Thäch kiệt và Edor 

không khác biệt nhau thøng kê. Vào thời điểm 

tháng 12/2013, tỷ lệ nhiễm bệnh Chùi R÷ng ở 

giøng nhãn Edor (5,34%) khác biệt có ý nghïa về 

mặt thøng kê so với giøng nhãn Xu÷ng cơm vàng 

không nhiễm bệnh Chùi R÷ng. Thời điểm tháng 

1 và 2/2014 tỷ lệ nhiễm Chùi R÷ng ở giøng nhãn 

Edor đät læn lượt 8,96 và 12,76%, cao hơn so với 

giøng nhãn Thäch kiệt trong khi Xu÷ng cơm 

vàng. Täi thời điểm tháng 3, 4, 5 và 6/2014 ghi 

nhên tỷ lệ nhiễm bệnh Chùi R÷ng cao nhçt trên 

giøng nhãn Tiêu da bò, kế đến là giøng Edor, 

tiếp theo là giøng nhãn Thäch kiệt và giøng 

nhãn Xu÷ng cơm vàng vén chưa bð nhiễm Chùi 

R÷ng. Như vêy sau 9 tháng theo dõi, mêt sø 

nhện lông nhung và tỷ lệ nhiễm Chùi R÷ng cþa 

4 giøng nhãn ở tînh Tiền Giang được ghi nhên 

với mût sø kết quâ như sau: Về trung bình mêt 

sø nhện lông nhung, kết quâ cho thçy giøng 

nhãn Tiêu da bò có mêt sø cao nhçt và cao gçp 

nhiều læn so với các giøng nhãn còn läi. Mêt sø 

nhện lông nhung tëng từ tháng 10 đến thời 

điểm tháng 4 nëm sau cho thçy nhện lông 

nhung thích hợp phát triển mêt sø vào giai đoän 

ít mưa và thời tiết khô. Ngược läi, mêt sø nhện 

lông nhung bít đæu giâm vào thời điểm tháng 5-

6/2014, khi thời tiết bít đæu có mưa nhiều và đû 

èm trong không khí tëng cao, đåy có thể là điều 

kiện không thuên lợi cho nhện lông nhung phát 

triển. Kết quâ thí nghiệm còn ghi nhên tỷ lệ 

nhiễm Chùi R÷ng ở giøng nhãn Tiêu da bò cao 

nhçt so với 3 giøng nhãn còn läi. Kết quâ còn 

nhên thçy mặc dù trung bình mêt sø nhện lông 

nhung trên giøng nhãn Xu÷ng cơm vàng là 

17,44 (con/lá chét) nhưng tỷ lệ nhiễm Chùi R÷ng 

là 0%. Điều này cho thçy giøng nhãn Xu÷ng cơm 

vàng là giøng có khâ nëng chøng chðu tøt đøi với 

bệnh Chùi R÷ng gây häi trên nhãn. Dựa vào tỷ lệ 

nhiễm bệnh Chùi R÷ng trên vườn, trong 4 giøng 

nhãn đã khâo sát, chî có giøng Xu÷ng cơm vàng 

là chưa có triệu chứng bệnh. Ba giøng còn läi đều 

thể hiện triệu chứng bệnh Chùi R÷ng, trong đò 

giøng Tiêu da bò có tỷ lệ nhiễm bệnh Chùi R÷ng 

trên vườn cao nhçt (82,64%), kế đến là giøng 

Edor (17,01%), cuøi cùng là giøng Thäch kiệt 

(7,43%) ở thời điểm sau 9 tháng điều tra.  

Tỷ lệ nhiễm và cçp bð häi bởi Chùi R÷ng 

được sử dụng để đánh giá khâ nëng nhiễm bệnh 

cþa các giøng nhãn. Kết quâ đánh giá các giøng 

nhãn tr÷ng phù biến ở Tiền Giang nói riêng và ở 

các tînh ĐBSCL nói chung cho thçy giøng nhãn 

Xu÷ng cơm vàng chưa có nhiễm bệnh Chùi R÷ng 

được đánh giá là giøng “kháng cao”, kế đến là 

giøng nhãn Thäch kiệt được đánh giá là “kháng 

trung bình”, tiếp theo là giøng nhãn Edor được 

đánh giá ở mức đû là “nhiễm” và giøng nhãn 

Tiêu da bñ đước đánh giá là “nhiễm nặng” đøi 

với bệnh Chùi R÷ng (Bâng 6). Hiện nay giøng 

nhãn Edor có chçt lượng tøt được nhiều nhà 

vườn quan tâm và đang thay thế dæn giøng 

nhãn Tiêu da bò chçt lượng trung bình và 

nhiễm nặng với bệnh Chùi R÷ng. Tuy nhiên, 

điều cæn quan tâm là nếu chuyển đùi nhiều sẽ 

täo ra áp lực cþa bệnh Chùi R÷ng đøi với giøng 

nhãn này. Vì thực tế, giøng này cÿng có tính 

“nhiễm” đøi với bệnh Chùi R÷ng. Do đò, nên có 

chiến lược cơ cçu giøng phù hợp hơn để đâm bâo 

sân xuçt nhãn bền vững ở các tînh ĐBSCL.  

3.3. Mức độ mẫn câm với bệnh Chổi Rồng 

của giống nhãn lai NL1-23, giống nhãn 

Tiêu da bò và Xuồng cơm vàng 

Kết quâ khâo sát 21 cá thể giøng nhãn lai 

NL1-23, 5 cá thể giøng nhãn Tiêu da bñ và 5 cá 

thể giøng nhãn Xu÷ng cơm vàng sau 12 tháng 

tuùi nhên thçy rìng giøng nhãn lai NL1-23 có 

tỷ lệ nhiễm bệnh Chùi R÷ng trên cåy thçp đät 

7,0%, được đánh giá là “kháng trung bình” đøi 

với bệnh Chùi R÷ng. Trong khi, giøng nhãn mẹ 

Tiêu da bñ cò tỷ lệ nhiễm bệnh rçt cao 71,0% và 

cò mức đû “nhiễm nặng”. Tuy nhiên, giøng bø 

Xu÷ng cơm vàng chưa ghi nhên thể hiện bệnh 

Chùi R÷ng trên cåy sau 12 tháng tr÷ng ngoài 

vườn được đánh giá cò tính “kháng cao” đøi với 

bệnh Chùi R÷ng (Bâng 7). 
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Bâng 6. Tính mẫn câm của một số giống nhãn trồng phổ biến  

täi tỉnh Tiền Giang với bệnh Chổi Rồng giai đoän 2013-2014 

Giống nhãn Tỷ lệ nhiễm/cây (%) (*) Đánh giá 

Xuồng cơm vàng 0,00 Kháng cao 

Thạch kiệt 7,43 Kháng trung bình 

Edor  17,01 Nhiễm 

Tiêu da bò 82,64 Nhiễm nặng 

Ghi chú: *: sau 9 tháng điều tra. 

Bâng 7. Tính mẫn câm của giống nhãn lai NL1-23 và giống nhãn bố mẹ  

với bệnh Chổi Rồng ở điều kiện ngoài vườn nhãn täi Tiền Giang năm 2014 

Giống nhãn Tỷ lệ chồi chiễm/cây (%) Đánh giá 

NL1-23 7 Kháng trung bình 

Tiêu da bò 71 Nhiễm nặng 

Xuồng cơm vàng 0 Kháng cao 

   

4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 

4.1. Kết luận 

Giøng nhãn Tiêu da bñ nhiễm bệnh Chùi 

R÷ng nặng nhçt được đánh giá là cò tính “nhiễm 

nặng”, kế đến là các giøng nhãn Edor, Vÿng Tàu 

và Thäch kiệt được đánh giá là cò tính “nhiễm”, 

tiếp theo là các giøng nhãn Xu÷ng cơm tríng, 

Cüi, L÷ng Hưng Yên và nhãn lai NL1-19 được 

đánh giá là cò tính “nhiễm trung bình” đøi với 

bệnh Chùi R÷ng. Giøng nhãn Gi÷ng, Sài Gñn và 

nhãn lai NL1-23 được đánh giá là có tính 

“kháng trung bình”. Giøng nhãn Xu÷ng cơm 

vàng, Long và Super chưa thể hiện triệu chứng 

bệnh Chùi R÷ng ở điều kiện ngoài vườn sau 11 

tháng bø trí thí nghiệm.  

Trong 4 giøng nhãn được tr÷ng phù biến täi 

tînh Tiền Giang ghi nhên là giøng Xu÷ng cơm 

vàng được đánh giá là cò khâ nëng “kháng cao” 

đøi với bệnh Chùi R÷ng. Giøng nhãn Thäch kiệt 

được đánh giá là cò khâ nëng “kháng trung 

bình”. Trong khi giøng nhãn Edor được đánh giá 

là cò tính “nhiễm” và giøng nhãn Tiêu da bñ 

được đánh giá là cò tính “nhiễm nặng” đøi với 

bệnh Chùi R÷ng ở thời điểm 9 tháng sau khi 

điều tra.  

Kết quâ khâo sát 21 cá thể giøng nhãn lai 

NL1-23 nhên đánh giá là cò khâ nëng “kháng 

trung bình” đøi với bệnh Chùi R÷ng sau 12 

tháng tr÷ng ngoài vườn. 

4.2. Đề nghị 

Nên chõn các giøng nhãn ít mén câm với 

bệnh Chùi R÷ng như giøng Xu÷ng cơm vàng và 

nhãn lai NL1-23 để thay thế mût sø vüng tr÷ng 

nhãn Tiêu da bñ bð nhiễm bệnh rçt nặng. Chõn 

các giøng nhãn Xu÷ng cơm vàng, nhãn Long và 

nhãn Super để làm vêt liệu lai täo ra giøng 

nhãn mới chøng chðu tøt với bệnh Chùi R÷ng, có 

nëng suçt và chçt lượng cao phục vụ sân xuçt.  
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