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TÓM TẮT 

 Trong nghiên cứu này, để phục vụ lập bản đồ gen kháng bệnh xanh lùn ở bông cỏ lưỡng bội 
châu Á, chúng tôi đã tiến hành đánh giá di truyền tính kháng bệnh của các quần thể giữa dòng 
bông cỏ kháng xanh lùn KXL002 (được chọn lọc từ giống bông cỏ Nghệ An) và các giống bông cỏ 
Ấn Độ nhiễm bệnh B10, BC03 và BC81, dựa trên lây nhiễm nhân tạo bằng vectơ truyền bệnh là rệp 
bông Aphis Gossypii trong nhà lưới. Kết quả đánh giá phân ly tính kháng ở các quần thể được 
phân tích, so sánh với tỷ lệ phân ly di truyền lý thuyết bằng phép thử χ2. Kết quả nghiên cứu cho 
thấy di truyền tính kháng bệnh xanh lùn ở dòng bông cỏ KXL002 được quy định bởi một gen trội, 
củng cố cho nghiên cứu sơ bộ trước đó về tính kháng bệnh xanh lùn của giống bông cỏ Nghệ An. 
Những quần thể đã được đánh giá tính kháng bệnh được lưu giữ để sử dụng cho những nghiên 
cứu tiếp theo nhằm lập bản đồ gen kháng và ứng dụng trong chọn giống bông vải kháng bệnh xanh 
lùn của Việt Nam. 

Từ khóa: Aphis gossypii, bệnh xanh lùn, đặc điểm di truyền, Gossypium arborium, tính kháng. 

SUMMARY 
The characterization of resistance to blue disease (CBD) in cotton was performed using different 

mapping populations derived from crosses between a resistant line KXL002 (originated from Asiatic 
diploid variety Nghe An) and varieties B10, BC03 and BC81 (originated from India). The evaluation of 
resistance to the disease was conducted under the green house condition. The virus was artificially 
inoculated using transmission vector Aphis gossypii. The results of CBD screening in populations 
were tested using chi-square test in each population. Analyses revealed that cotton blue disease 
resistance is controlled by a single dominant gene in KXL002 line, which supported initial hypothesis 
of CBD inheritance in Nghe An variety reported previous researches. The F2 populations developed in 
this study can be used for mapping of resistance gene to blue disease toward marker assisted 
selection in  cotton breeding program in Vietnam.  

Key words: Aphis gossypii, cotton blue disease, Gossypium arborium, inheritance of  
resistance.
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1. §ÆT VÊN §Ò 
Trong c¸c lo¹i bÖnh h¹i b«ng, bÖnh xanh 

lïn (cotton blue disease) (CBD) hay cßn gäi 
lμ bÖnh xanh l¸ lμ lo¹i bÖnh g©y h¹i quan 
träng ë c©y b«ng v¶i (Gossypium L.). §©y lμ 
bÖnh g©y thiÖt h¹i kinh tÕ nghiªm träng ë 
hÇu hÕt c¸c vïng nguyªn liÖu b«ng cña c¸c 
n−íc trång b«ng trªn thÕ giíi n»m trong 
vïng nhiÖt ®íi vμ ¸ nhiÖt ®íi ë ch©u Phi, 

ch©u ¸, Trung Phi vμ Nam Mü (Cauquil, 
1977; Correa vμ cs., 2005, Junior vμ cs., 
2008). BÖnh cã c¸c triÖu chøng ®iÓn h×nh 
kh¶m g©n l¸ cña virut, l¸ chuyÓn xanh sÉm, 
kh« vμ r×a l¸ cong cuèn phÝa d−íi. BÖnh h¹i ë 
giai ®o¹n sím g©y lïn c©y, cßi cäc ¶nh h−ëng 
®Õn ra hoa, t¹o qu¶. GÇn ®©y, nguyªn nh©n 
g©y bÖnh b−íc ®Çu ®−îc chÈn ®o¸n ph©n tö 
cã liªn quan ®Õn virut lïn xo¨n l¸ b«ng 
(Cotton leafroll dwarf virus - CLRDV) thuéc 
chi Polerovirus, hä Luteoviridae (Correa vμ 
cs., 2005; Silva vμ cs., 2008). Tuy nhiªn, mét 
lo¹i virut míi thuéc chi Polerovirus, hä 
Luteoviridae còng ®−îc ph¸t hiÖn g©y ra 
nh÷ng triÖu chøng tiÕn triÓn kh«ng ®iÓn 
h×nh cña bÖnh xanh lïn: l¸ kh« vμ hãa ®á 
trªn bÒ mÆt. V× thÕ, nh÷ng nghiªn cøu tiÕp 
theo ®Ó x¸c ®Þnh vμ ph©n lËp virut g©y bÖnh 
vÉn ®ang ®−îc tiÕn hμnh (Silva vμ cs., 2008). 

BÖnh ®−îc truyÒn bëi rÖp b«ng Aphis 
gossypii Glover, lμ mét lo¹i c«n trïng ®a 
thùc vμ sèng trªn loμi c©y ký chñ, theo 
ph−¬ng thøc truyÒn bÒn v÷ng, mÇm bÖnh 
tån t¹i l©u h¬n 4 ngμy trong rÖp sau khi 
chÝch hót c©y bÞ bÖnh (NguyÔn ThÞ Thanh 
B×nh, 1999). BÖnh th−êng biÓu hiÖn triÖu 
chøng tõ 7 ®Õn 18 ngμy sau khi l©y nhiÔm vμ 
g©y h¹i nghiªm träng cho c©y b«ng trong giai 
®o¹n tr−íc 50 ngμy tuæi (NguyÔn ThÞ Thanh 
B×nh, 1999).  

ë n−íc ta, bÖnh xanh lïn ®−îc ph¸t hiÖn 
tõ nh÷ng n¨m 1980. KÓ tõ ®ã ®Õn nay, bÖnh 
xanh lïn ®· trë thμnh lo¹i bÖnh g©y h¹i 
nghiªm träng nhÊt trªn c©y b«ng v¶i (Thai 
Tan vμ Bin Kun, 2001) vμ lμ trë ng¹i chÝnh 
trong viÖc “t¨ng tèc” b»ng viÖc më réng diÖn 

tÝch vμ n©ng cao n¨ng suÊt cña ngμnh b«ng 
ViÖt Nam. Con ®−êng lan truyÒn cña bÖnh 
trong tù nhiªn nhê c«n trïng m«i giíi lμ rÖp 
b«ng (Aphis gossypii) mμ viÖc phßng trõ, tiªu 
diÖt mÊt nhiÒu chi phÝ vμ g©y tæn h¹i m«i 
tr−êng l©u dμi (NguyÔn ThÞ Thanh B×nh, 
1999). Do vËy, viÖc sö dông gièng kh¸ng lμ 
lùa chän tèi −u nhÊt trong c«ng t¸c qu¶n lý 
bÖnh còng nh− gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò liªn 
quan ®Õn m«i tr−êng.  

HiÖn nay, c¸c gièng b«ng ®ang trång phæ 
biÕn ë c¸c vïng trång b«ng n−íc ta ®Òu 
nhiÔm bÖnh xanh lïn, c¸c gièng kh¸ng nhËp 
néi khi ®−îc kh¶o s¸t t¹i Nha Hè còng ®Òu 
nhiÔm bÖnh (B¸o c¸o tæng kÕt ®Ò tμi nghiªn 
cøu khoa häc, 2007, ViÖn nghiªn cøu b«ng vμ 
PTNN Nha Hè). Nh÷ng nghiªn cøu ®¸nh gi¸ 
nguån gen kh¸ng bÖnh xanh lïn gÇn ®©y ®· 
ph¸t hiÖn mét sè dßng b«ng ®−îc chän läc tõ 
gièng b«ng cá NghÖ An l−ìng béi cã kh¶ 
n¨ng kh¸ng bÖnh vμ tÝnh kh¸ng ®−îc quy 
®Þnh bëi ®¬n gen tréi (§Æng Minh T©m, 
2006). §©y lμ nh÷ng nguån gen kh¸ng quý 
cÇn ®−îc ®¸nh gi¸ chi tiÕt vμ khai th¸c.  

§¸nh gi¸ th«ng tin vÒ ®Æc ®iÓm di 
truyÒn tÝnh kh¸ng bÖnh lμ c«ng viÖc quan 
träng, gióp ®Þnh h−íng cho c«ng t¸c lËp b¶n 
®å gen kh¸ng vμ c«ng t¸c chän gièng b«ng 
v¶i kh¸ng bÖnh xanh lïn. V× thÕ, ®Ó phôc vô 
c«ng t¸c lËp b¶n ®å gen kh¸ng bÖnh xanh 
lïn ë dßng b«ng cá KXL002, nghiªn cøu 
"Ph©n tÝch di truyÒn tÝnh kh¸ng bÖnh xanh 
lïn h¹i b«ng cña dßng b«ng v¶i KXL002" ®· 
®−îc tiÕn hμnh. 

2. VËT LIÖU Vμ PH¦¥NG PH¸P 
2.1. VËt liÖu 

Dßng b«ng cá KXL002 kh¸ng bÖnh xanh 
lïn ®−îc chän läc tõ gièng b«ng cá NghÖ An 
(NguyÔn ThÞ Minh NguyÖt vμ cs., 2009), c¸c 

gièng b«ng cá Ên §é B10 (BC75), BC03, 
BC81 vμ c¸c quÇn thÓ thÕ hÖ F1, F2, BC1F1 

cu¶ c¸c cÆp lai (KXL002 x B10); (KXL002 x 
BC03); (KXL002 x BC81). 
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Nguån rÖp b«ng Aphis gossypii mang 
mÇm bÖnh ®−îc l−u gi÷ t¹i ViÖn Nghiªn cøu 
b«ng & PTNT Nha Hè, Ninh ThuËn. 

2.2. Ph−¬ng ph¸p 

- T¹o nguån rÖp l©y nhiÔm:  
ThÝ nghiÖm ®−îc bè trÝ trong lång l−íi 

chèng rÖp. §Ó chuÈn bÞ ®Çy ®ñ nguån rÖp l©y 
nhiÔm, chóng t«i ®· tiÕn hμnh th¶ vμ nh©n 
nu«i rÖp trªn c©y b«ng D16-2 nhiÔm bÖnh cã 
triÖu chøng bÖnh xanh lïn ®iÓn h×nh. RÖp 
sinh sèng trªn c©y b«ng bÞ bÖnh tiÕp tôc ®−îc 
truyÒn lªn c©y b«ng nhiÔm chuÈn D16-2 s¹ch 
bÖnh ë giai ®o¹n 10-15 ngμy tuæi. RÖp tr−ëng 
thμnh mμu vμng ch−a cã c¸nh sinh sèng trªn 
c©y b«ng bÞ bÖnh cã c¸c triÖu chøng ®iÓn 
h×nh ®−îc sö dông ®Ó l©y nhiÔm. ThÝ nghiÖm 
nμy ®¶m b¶o rÖp ®−îc dïng ®Ó truyÒn bÖnh 
cã thêi gian chÝch hót trªn c©y bÖnh Ýt nhÊt 
hai ngμy. MÇm bÖnh tån t¹i trong rÖp l©u 
h¬n 4 ngμy sau khi t¸ch khái nguån c©y bÞ 
bÖnh (NguyÔn ThÞ Thanh B×nh, 1999). 

- L©y nhiÔm bÖnh xanh lïn cho quÇn thÓ 
b»ng ph−¬ng ph¸p l©y nhiÔm bÖnh nh©n t¹o 
2 lÇn:  

+ LÇn 1: Giai ®o¹n c©y con 10 - 15 ngμy 
tuæi (giai ®o¹n c©y con cã 2-3 l¸ thËt), truyÒn 
b»ng rÖp mang mÇm bÖnh ë tuæi tr−ëng 
thμnh ch−a cã c¸nh ®−îc lÊy tõ c©y nhiÔm 
chuÈn (gièng b«ng D16-2) sau h¬n 2 ngμy 
chÝch hót víi mËt ®é 15 - 25 con/c©y. Phun 
thuèc diÖt rÖp sau 48 giê l©y nhiÔm. 

+ LÇn 2: Giai ®o¹n c©y con 40 - 50 ngμy 
tuæi, l©y nhiÔm lÇn 2 cho c¸c c©y ch−a bÞ 
bÖnh. 

- KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ ®−îc ghi nhËn sau 35 
- 40 ngμy l©y nhiÔm. Ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ 
bÖnh ®−îc tiÕn hμnh dùa trªn møc ®é biÓu 
hiÖn bÖnh xanh lïn theo 4 cÊp cña Junior vμ 
cs. (2008): 

CÊp 1: Kh«ng nhiÔm bÖnh.  
CÊp 2: Mμu l¸ b×nh th−êng nh−ng l¸ bÞ 

biÕn d¹ng nhÑ. 
CÊp 3: L¸ cã mμu ®Ëm vμ bÞ biÕn d¹ng 

dÔ nhËn thÊy. 

CÊp 4: L¸ cã mμu xanh nh¹t, bÞ biÕn 
d¹ng nhiÒu vμ g©n l¸ vμng. 

C¸ch tÝnh ®iÓm kh¸ng/nhiÔm: C©y cã 
cÊp bÖnh 1: ®−îc ®¸nh gi¸ kh¸ng. C©y cã cÊp 
bÖnh 2 - 4: ®−îc ®¸nh gi¸ nhiÔm.  

- ThÝ nghiÖm ®¸nh gi¸ tÝnh kh¸ng ®−îc 
bè trÝ ngÉu nhiªn trong nhμ l−íi chèng rÖp. 

- Sè liÖu ®¸nh gi¸ tÝnh kh¸ng bÖnh ®−îc 
xö lý thèng kª b»ng ch−¬ng tr×nh Excel. 
Ph©n ly di truyÒn tÝnh kh¸ng ®−îc kiÓm tra 
b»ng phÐp thö χ2. 

3. KÕT QU¶ Vμ TH¶O LUËN 

 Trong nghiªn cøu, dßng b«ng cá 
KXL002 ®−îc sö dông lμm bè ®Ó t¹o lËp c¸c 
quÇn thÓ F1, F2, BC1F1 víi c¸c gièng b«ng cá 
nhiÔm bÖnh ®Ó ®¸nh gi¸ tÝnh kh¸ng bÖnh 
xanh lïn. §©y lμ dßng b«ng kh¸ng bÖnh 
xanh lïn ®−îc chän läc tõ gièng b«ng cá 
NghÖ An (NguyÔn ThÞ Minh NguyÖt vμ cs., 
2009). Nghiªn cøu ®Æc ®iÓm di truyÒn tÝnh 
kh¸ng tr−íc ®ã cña §Æng Minh T©m (2006) 
trªn quÇn thÓ dßng b«ng cá K00-3 (®−îc 
chän läc tõ gièng b«ng cá NghÖ An) vμ gièng 
b«ng cá N03-3 ®· cho thÊy kh«ng cã hiÖu 
qu¶ dßng mÑ trong lai thuËn nghÞch ®èi víi 
tÝnh kh¸ng bÖnh xanh lïn ë gièng b«ng cá 
NghÖ An vμ di truyÒn tÝnh kh¸ng ®−îc quy 
®Þnh bëi ®¬n gen tréi. Tuy ®· cã nh÷ng kÕt 
luËn s¬ bé vÒ ®Æc ®iÓm di truyÒn tÝnh kh¸ng 
bÖnh xanh lïn cña gièng b«ng cá NghÖ An 
gióp ®Þnh h−íng mét phÇn trong nghiªn cøu 
lËp b¶n ®å gen kh¸ng, nh−ng ®Ó x¸c ®Þnh vÞ 
trÝ gen kh¸ng trªn b¶n ®å nhiÔm s¾c thÓ, 
c«ng t¸c ph©n tÝch di truyÒn tÝnh kh¸ng cña 
c¸c quÇn thÓ nghiªn cøu ®ãng vai trß rÊt 
quan träng.  

§Ó ®¸nh gi¸ tÝnh kh¸ng bÖnh, c¸c gièng 
bè mÑ cïng víi 51, 54, 62 c©y F1;  192, 166 vμ 
146 c¸ thÓ F2 tõ mét c©y F1; 192, 227 vμ 207 
c©y BC1F1 cña lÇn l−ît c¸c quÇn thÓ (KXL002 
x B10), (KXL002 x BC03), (KXL002 x BC81) 
®−îc gieo trång trong nhμ l−íi, l©y nhiÔm vμ 
®¸nh gi¸ theo thang ®iÓm 4 cÊp cña Junior 
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vμ cs. (2008) (H×nh 1). Mçi c¸ thÓ F2 vμ 
BC1F1 cña tõng quÇn thÓ ®−îc ®¸nh dÊu vμ 
®eo thÎ sè cho ®Õn khi kÕt thóc thÝ nghiÖm. 
KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ kh¸ng/nhiÔm ®−îc ghi 
nhËn sau 30 - 45 ngμy l©y nhiÔm (B¶ng 1). 
KÕt qu¶ cho thÊy, ®èi víi dßng kh¸ng (gièng 
bè) KXL002, trªn tæng sè 127 c©y theo dâi, 
hoμn toμn kh«ng cã c©y cã biÓu hiÖn triÖu 
chøng bÖnh (cÊp bÖnh=1), c©y vÉn sinh 
tr−ëng, ph¸t triÓn b×nh th−êng. Ng−îc l¹i, 
®èi víi c¸c gièng B10, BC03, BC81 (gièng mÑ) 
nhiÔm bÖnh hoμn toμn, ®¹t 100% trªn tæng sè  

c©y ®−îc ®¸nh gi¸. PhÇn lín c¸c c©y B10, 
BC03, BC81 cã cÊp bÖnh ®−îc ghi nhËn ë cÊp 
3 vμ 4, rÊt Ýt c©y ®−îc ghi nhËn ë cÊp 2; 
kh«ng cã c©y nμo ®−îc ghi nhËn ë cÊp 1 
(kh«ng bÞ bÖnh). C¸c c©y nμy sau khi l©y nhiÔm 
®Òu hiÖn bÖnh xanh lïn ë møc ®é nÆng, c©y 
rôt l¹i vμ sinh tr−ëng ph¸t triÓn kh«ng b×nh 
th−êng (H×nh 2). §©y lμ triÖu chøng bÖnh 
nÆng ®iÓn h×nh khi c©y bÞ bÖnh h¹i ë giai 
®o¹n sím tr−íc 50 ngμy tuæi. §iÒu nμy cho 
thÊy ®©y lμ thêi gian ®Ó l©y nhiÔm vμ ®¸nh 
gi¸ bÖnh thÝch hîp. 

 

H×nh 1. C¸c cÊp ®¸nh gi¸ bÖnh xanh lïn ë c©y b«ng cá 

 Cấp 1: Không nhiễm bệnh; Cấp 2: Màu lá bình thường nhưng lá bị biến dạng nhẹ; Cấp 3: Lá có màu 
                  đậm và bị biến dạng dễ nhận thấy; Cấp 4: Lá có màu xanh đậm, bị biến dạng nhiều và gân lá vàng 

B¶ng 1. KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ tû lÖ nhiÔm bÖnh xanh lïn cña c¸c thÕ hÖ cña quÇn thÓ 

Số cây kháng 
(cây) 

Số cây nhiễm 
(cây) Công thức Số cây 

Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 Tổng số 
cây nhiễm 

Tỷ lệ bệnh* 
(%) 

Thế hệ bố mẹ        
KXL002 127 127 0 0 0 0 0,0 
B10 121 0 1 3 117 121 100,0 
BC03 96 0 3 5 88 96 100,0 
BC81 107 0 4 11 92 107 100,0 

Thế hệ F1        
KXL002 x B10 51 51 0 0 0 0 0,0 
KXL002 x BC03 54 54 0 0 0 0 0,0 
KXL002 x BC81 62 62 0 0 0 0 0,0 

Thế hệ BC1F1        
KXL002 x B10 141 75 16 19 31 66 46,8 
KXL002 x BC03 129 58 14 22 35 71 55,0 
KXL002 x BC81 135 73 11 23 28 62 45,9 

Thế hệ F2        
KXL002 x B10 271 192 9 5 65 79 41,1 
KXL002 x BC03 227 166 12 24 25 61 26,9 
KXL002 x BC81 207 146 13 21 27 61 29,5 

* Tỷ lệ bệnh = Tổng số cây nhiễm (cấp 2 + 3 + 4) / Tổng số cây đánh giá × 100 
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H×nh 2. C¸c c©y bè mÑ KXL002 (Ký hiÖu KXL-02) vμ B10 (Ký hiÖu BC75) 

sau khi l©y nhiÔm bÖnh xanh lïn 

Tû lÖ kh¸ng theo dâi ®−îc ë c©y F1 cña 
c¶ 3 quÇn thÓ lμ 100%. Sau hai lÇn l©y 
nhiÔm, kh«ng ghi nhËn ®−îc c©y F1 cña 
quÇn thÓ nμo cã biÓu hiÖn bÖnh trªn tæng sè 
c©y F1 cña 3 quÇn thÓ theo dâi. KÕt qu¶ nμy 
cho thÊy, cã kh¶ n¨ng tÝnh kh¸ng bÖnh 
xanh lïn ®−îc ®iÒu khiÓn bëi mét gen tréi. 

NÕu tÝnh tr¹ng kh¸ng bÖnh xanh lïn 
®−îc ®iÒu khiÓn bëi mét gen tréi, theo 
Mendel, quÇn thÓ BC1F1 sÏ ph©n ly theo tû 
lÖ 1 kh¸ng: 1 nhiÔm vμ F2 sÏ ph©n ly theo tû 
lÖ 3 kh¸ng: 1 nhiÔm. Do ®ã, sè liÖu thu ®−îc 
vÒ tû lÖ tÝnh kh¸ng/nhiÔm cña c¸c c¸ thÓ 
trong quÇn thÓ BC1F1 vμ F2 ®−îc kiÓm tra 
b»ng phÐp thö χ2 ®Ó so s¸nh tû lÖ c©y 
kh¸ng/nhiÔm quan s¸t víi tû lÖ ph©n ly lý 
thuyÕt 1:1 ë BC1F1 vμ 3:1 ë F2. Theo phÐp 
thö nμy, tû lÖ ph©n ly gi¶ thuyÕt ®óng khi 
χ2 thùc nghiÖm thu ®−îc dùa trªn tû lÖ ®¸nh 
gi¸ kh¸ng/nhiÔm cña c¸c c¸ thÓ ë quÇn thÓ 
BC1F1 , F2 víi x¸c suÊt P>5%. 

KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ kh¸ng/nhiÔm bÖnh 
xanh lïn ë quÇn thÓ BC1 F1 vμ F2 cho thÊy, 
cã ph©n ly kh¸ng/nhiÔm râ rÖt (H×nh 3, 4). 
C¸c c©y nhiÔm ®−îc ®¸nh gi¸ ë cÊp bÖnh tõ 2 
®Õn 4 vμ biÓu hiÖn triÖu chøng ®iÓn h×nh cña 
bÖnh xanh lïn, tuy nhiªn, sè c©y ®−îc ®¸nh 
gi¸ nhiÔm bÖnh nhÑ ë cÊp 2 kh«ng nhiÒu, ®a 

sè c©y nhiÔm cã ®iÓm cÊp 3 vμ cÊp 4. 
KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ tû lÖ bÖnh lÇn l−ît ë 3 

quÇn thÓ  BC1 F1 cña dßng b«ng kh¸ng víi 3 
gièng b«ng nhiÔm B10, BC03, BC81 lμ 
41,1%; 26,9% vμ 29,5% (B¶ng 1). Tû lÖ 
kh¸ng/nhiÔm ®¹t ®−îc ë 3 quÇn thÓ lμ 
192/79; 61/166; 61/146, t−¬ng ®−¬ng víi tû 
lÖ ph©n ly lý thuyÕt 1:1 trong tr−êng hîp 
®¬n gen tréi hoμn toμn quy ®Þnh tÝnh tr¹ng 
kh¸ng bÖnh xanh lïn víi χ2

tn lÇn l−ît lμ 
2.49, 0,42; 2,21 víi gi¸ trÞ P ®¸ng tin cËy 
(11,45%, 51,47; 13,76) (B¶ng 2).  

ë c¸c quÇn thÓ F2, tû lÖ bÖnh thu ®−îc 
lÇn l−ît ë 3 quÇn thÓ F2 nghiªn cøu ®¹t 
41,1%; 26,9% vμ 29,5% (B¶ng 1). Tû lÖ 
kh¸ng/nhiÔm ë quÇn thÓ F2 lμ 192/79; 
61/166; 61/146 lÇn l−ît cña quÇn thÓ F2 
(KXL002 x B10) (KXL002 x BC03 vμ 
(KXL002 x BC81). C¸c tû lÖ nμy ®Òu t−¬ng 
®−¬ng víi tû lÖ ph©n ly lý thuyÕt 3:1 trong 
tr−êng hîp ®¬n gen tréi hoμn toμn quy ®Þnh 
tÝnh tr¹ng kh¸ng bÖnh xanh lïn víi χ2

tn  lÇn 
l−ît lμ 2.49, 0,42; 2,21 víi gi¸ trÞ P ®¸ng tin 
cËy (11,45%, 51,47; 13,76) (B¶ng 2). C¸c c¸ 
thÓ cña c¸c quÇn thÓ F2 sÏ ®−îc l−u gi÷ 
cïng víi d÷ liÖu ®¸nh gi¸ tÝnh kh¸ng cho 
nh÷ng nghiªn cøu lËp b¶n ®å gen kh¸ng 
tiÕp theo. 
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H×nh 3. Ph©n ly kiÓu h×nh kh¸ng/nhiÔm bÖnh xanh lïn ë quÇn thÓ F2 (KXL002 x B10) 

 

H×nh 4. C©y F2 (KXL002 x B10) nhiÔm bÖnh xanh lïn cã triÖu chøng ®iÓn h×nh 

B¶ng 2. Ph©n ly tÝnh kh¸ng bÖnh xanh lïn ë c¸c thÕ hÖ cña cÆp lai (KXL002 x B10) 
vμ kÕt qu¶ phÐp thö χ2 ®èi víi tÝnh di truyÒn tÝnh kh¸ng bÖnh xanh lïn h¹i b«ng

Thực nghiệm 
(cây) 

Lý thuyết 
(cây) 

Tỷ lệ 
lý thuyết Thế hệ Số 

cây 
Kháng Nhiễm Kháng Nhiễm (K:N) 

χ2
tn

P 
(%) 

Bố mẹ         
KLX002 127 127 0 127,0 0 1:0   
B10 121 0 121 0 121,0 0:1   
BC03 96 0 96 0 96,0 0:1   
BC81 107 0 107 0 107,0 0:1   

Thế hệ F1         
KXL002 x B10 51 51 0 51 0 1:0   
KXL002 x BC03 54 54 0 54 0 1:0   
KXL002 x BC81 62 62 0 62 0 1:0   

Thế hệ BC1F1         
KXL002 x B10 141 75 66 70,5 70,5 1:1 0,57 44,8 
KXL002 x BC03 129 58 71 64,5 64,5 1:1 1,31 25,24 
KXL002 x BC81 135 73 62 67,5 67,5 1:1 0,9 34,38 

Thế hệ F2         
KXL002 x B10 271 192 79 203,25 67,75 3:1 2,49 11,45 
KXL002 x BC03 227 166 61 170,25 56,75 3:1 0,42 51,47 
KXL002 x BC81 207 146 61 155,25 51,75 3:1 2,21 13,76 
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Nh− vËy, kÕt qu¶ nghiªn cøu di truyÒn 
tÝnh kh¸ng bÖnh xanh lïn dùa trªn ph©n ly 
tÝnh kh¸ng ë BC1F1 vμ F2 ë c¶ 3 quÇn thÓ cho 
thÊy tÝnh kh¸ng bÖnh xanh lïn ë dßng 
KXL002 cña gièng b«ng cá NghÖ An ®−îc 
ph©n ly lÇn l−ît theo tû lÖ 1:1 vμ 3:1, t−¬ng 
®−¬ng víi tû lÖ lý thuyÕt trong tr−êng hîp 
®¬n gen tréi hoμn toμn quy ®Þnh tÝnh tr¹ng 
kh¸ng bÖnh xanh lïn. KÕt qu¶ nμy cñng cè 
cho gi¶ thuyÕt tr−íc ®ã cña t¸c gi¶ §Æng 
Minh T©m (2006): tÝnh kh¸ng bÖnh xanh lïn 
ë gièng b«ng cá NghÖ An ®−îc qui ®Þnh bëi 
®¬n gen tréi, khi nghiªn cøu ®Æc ®iÓm di 
truyÒn tÝnh kh¸ng bÖnh cña dßng b«ng cá 
K00-3. KÕt qu¶ nμy còng phï hîp víi nghiªn 
cøu gÇn ®©y vÒ di truyÒn tÝnh kh¸ng ®èi víi 
bÖnh xanh lïn ë c©y b«ng luåi tø béi cña 
Junior vμ cs. (2008) ë Brazil. Trong nghiªn 
cøu nμy, c¸c c©y bè, mÑ vμ c¸ thÓ cña c¸c 
quÇn thÓ F1, F2, BC1F1,2 gi÷a hai gièng b«ng 
luåi kh¸ng bÖnh xanh lïn CD401, Dela Opal 
víi c¸c gièng nhiÔm FM966, M¸kina vμ 
CNPAITA90 ®−îc l©y nhiÔm nh©n t¹o b»ng 
rÖp mang mÇm bÖnh tõ c©y b«ng cã triÖu 
chøng ®iÓn h×nh cña bÖnh xanh lïn. L©y 
nhiÔm ®−îc tiÕn hμnh mét lÇn ë giai ®o¹n 
c©y míi cã l¸ thËt 10 - 12 ngμy tuæi; hoÆc hai 
lÇn ë c©y tr−ëng thμnh: giai ®o¹n c©y 30 
ngμy tuæi vμ lÆp l¹i ë giai ®o¹n 45 - 60 ngμy 
tuæi. BÖnh ®−îc ®¸nh gi¸ theo thang ®iÓm 4 
cÊp. Nh÷ng ph©n tÝch di truyÒn tÝnh kh¸ng 
bÖnh xanh lïn ë c¸c quÇn thÓ b«ng luåi 
nghiªn cøu cña nhãm t¸c gi¶ cho thÊy tÝnh 
kh¸ng bÖnh xanh lïn ®−îc chi phèi bëi ®¬n 
gen tréi. Tuy nhiªn, nhãm t¸c gi¶ ch−a ®−a 
ra kÕt luËn vÒ gen kh¸ng ë hai gièng b«ng 
luåi nghiªn cøu lμ cïng mét gen hay lμ hai 
gen riªng rÏ.  

Di truyÒn ®¬n gen tréi còng ®· ®−îc x¸c 
®Þnh lμ kiÓu di truyÒn ®èi víi nhiÒu tÝnh 
tr¹ng kh¸ng bÖnh quan träng kh¸c ë c©y 
b«ng nh−: bÖnh nÊm Colletotrichum 
(Zandona vμ cs., 2006), bÖnh ®èm gãc l¸ g©y 
ra do vi khuÈn Xanthomonas axonopodis  
(Zandon¸ vμ cs., 2005; Metha vμ Arias 

(2001), bÖnh tuyÕn trïng nèt sÇn rÔ 
(Mcpherson, 2004). 

Junior vμ cs. (2008) ®· ®Æt tªn cho gen 
kh¸ng ph¸t hiÖn ë hai gièng b«ng luåi CD 
401 vμ Delta Opal lμ Rgh1 (Resistance to 
Gossypium hirsutum Virus 1). Tuy nhiªn, ®Ó 
kÕt luËn gen kh¸ng t×m thÊy ë dßng b«ng cá 
KXL002 vμ gen kh¸ng ë hai gièng b«ng luåi 
trªn cã trïng lÆp hay kh«ng th× cÇn ph¶i cã 
c¸c nghiªn cøu tiÕp theo.  

4. KÕT LUËN Vμ §Ò NGHÞ 
Nghiªn cøu ®· x¸c ®Þnh ®−îc di truyÒn 

tÝnh kh¸ng bÖnh xanh lïn ë dßng  b«ng cá 
KXL002 ®−îc ®iÒu khiÓn bëi mét gen tréi. 
TÝnh kh¸ng trong quÇn thÓ F2 gi÷a dßng 
b«ng cá KXL002 vμ c¸c gièng b«ng B10, 
BC03, BC81 ph©n ly theo tû lÖ 3:1.  

§Ò nghÞ tiÕp tôc nghiªn cøu c¸c quÇn thÓ 
®· ®−îc ®¸nh gi¸ ®Ó sö dông cho nghiªn cøu 
x¸c ®Þnh gen kh¸ng bÖnh xanh lïn ë c©y b«ng 
cá ViÖt Nam KXL002 vμ øng dông trong chän 
gièng b«ng v¶i kh¸ng bÖnh xanh lïn. 
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TÓM TẮT


 Trong nghiên cứu này, để phục vụ lập bản đồ gen kháng bệnh xanh lùn ở bông cỏ lưỡng bội châu Á, chúng tôi đã tiến hành đánh giá di truyền tính kháng bệnh của các quần thể giữa dòng bông cỏ kháng xanh lùn KXL002 (được chọn lọc từ giống bông cỏ Nghệ An) và các giống bông cỏ Ấn Độ nhiễm bệnh B10, BC03 và BC81, dựa trên lây nhiễm nhân tạo bằng vectơ truyền bệnh là rệp bông Aphis Gossypii trong nhà lưới. Kết quả đánh giá phân ly tính kháng ở các quần thể được phân tích, so sánh với tỷ lệ phân ly di truyền lý thuyết bằng phép thử χ2. Kết quả nghiên cứu cho thấy di truyền tính kháng bệnh xanh lùn ở dòng bông cỏ KXL002 được quy định bởi một gen trội, củng cố cho nghiên cứu sơ bộ trước đó về tính kháng bệnh xanh lùn của giống bông cỏ Nghệ An. Những quần thể đã được đánh giá tính kháng bệnh được lưu giữ để sử dụng cho những nghiên cứu tiếp theo nhằm lập bản đồ gen kháng và ứng dụng trong chọn giống bông vải kháng bệnh xanh lùn của Việt Nam.


Từ khóa: Aphis gossypii, bệnh xanh lùn, đặc điểm di truyền, Gossypium arborium, tính kháng.

SUMMARY


The characterization of resistance to blue disease (CBD) in cotton was performed using different mapping populations derived from crosses between a resistant line KXL002 (originated from Asiatic diploid variety Nghe An) and varieties B10, BC03 and BC81 (originated from India). The evaluation of resistance to the disease was conducted under the green house condition. The virus was artificially inoculated using transmission vector Aphis gossypii. The results of CBD screening in populations were tested using chi-square test in each population. Analyses revealed that cotton blue disease resistance is controlled by a single dominant gene in KXL002 line, which supported initial hypothesis of CBD inheritance in Nghe An variety reported previous researches. The F2 populations developed in this study can be used for mapping of resistance gene to blue disease toward marker assisted selection in  cotton breeding program in Vietnam. 


Key words: Aphis gossypii, cotton blue disease, Gossypium arborium, inheritance of  resistance.

1. §ÆT VÊN §Ò


Trong c¸c lo¹i bÖnh h¹i b«ng, bÖnh xanh lïn (cotton blue disease) (CBD) hay cßn gäi lµ bÖnh xanh l¸ lµ lo¹i bÖnh g©y h¹i quan träng ë c©y b«ng v¶i (Gossypium L.). §©y lµ bÖnh g©y thiÖt h¹i kinh tÕ nghiªm träng ë hÇu hÕt c¸c vïng nguyªn liÖu b«ng cña c¸c níc trång b«ng trªn thÕ giíi n»m trong vïng nhiÖt ®íi vµ ¸ nhiÖt ®íi ë ch©u Phi, ch©u ¸, Trung Phi vµ Nam Mü (Cauquil, 1977; Correa vµ cs., 2005, Junior vµ cs., 2008). BÖnh cã c¸c triÖu chøng ®iÓn h×nh kh¶m g©n l¸ cña virut, l¸ chuyÓn xanh sÉm, kh« vµ r×a l¸ cong cuèn phÝa díi. BÖnh h¹i ë giai ®o¹n sím g©y lïn c©y, cßi cäc ¶nh hëng ®Õn ra hoa, t¹o qu¶. GÇn ®©y, nguyªn nh©n g©y bÖnh bíc ®Çu ®îc chÈn ®o¸n ph©n tö cã liªn quan ®Õn virut lïn xo¨n l¸ b«ng (Cotton leafroll dwarf virus - CLRDV) thuéc chi Polerovirus, hä Luteoviridae (Correa vµ cs., 2005; Silva vµ cs., 2008). Tuy nhiªn, mét lo¹i virut míi thuéc chi Polerovirus, hä Luteoviridae còng ®îc ph¸t hiÖn g©y ra nh÷ng triÖu chøng tiÕn triÓn kh«ng ®iÓn h×nh cña bÖnh xanh lïn: l¸ kh« vµ hãa ®á trªn bÒ mÆt. V× thÕ, nh÷ng nghiªn cøu tiÕp theo ®Ó x¸c ®Þnh vµ ph©n lËp virut g©y bÖnh vÉn ®ang ®îc tiÕn hµnh (Silva vµ cs., 2008).


BÖnh ®îc truyÒn bëi rÖp b«ng Aphis gossypii Glover, lµ mét lo¹i c«n trïng ®a thùc vµ sèng trªn loµi c©y ký chñ, theo ph¬ng thøc truyÒn bÒn v÷ng, mÇm bÖnh tån t¹i l©u h¬n 4 ngµy trong rÖp sau khi chÝch hót c©y bÞ bÖnh (NguyÔn ThÞ Thanh B×nh, 1999). BÖnh thêng biÓu hiÖn triÖu chøng tõ 7 ®Õn 18 ngµy sau khi l©y nhiÔm vµ g©y h¹i nghiªm träng cho c©y b«ng trong giai ®o¹n tríc 50 ngµy tuæi (NguyÔn ThÞ Thanh B×nh, 1999). 


ë níc ta, bÖnh xanh lïn ®îc ph¸t hiÖn tõ nh÷ng n¨m 1980. KÓ tõ ®ã ®Õn nay, bÖnh xanh lïn ®· trë thµnh lo¹i bÖnh g©y h¹i nghiªm träng nhÊt trªn c©y b«ng v¶i (Thai Tan vµ Bin Kun, 2001) vµ lµ trë ng¹i chÝnh trong viÖc “t¨ng tèc” b»ng viÖc më réng diÖn tÝch vµ n©ng cao n¨ng suÊt cña ngµnh b«ng ViÖt Nam. Con ®êng lan truyÒn cña bÖnh trong tù nhiªn nhê c«n trïng m«i giíi lµ rÖp b«ng (Aphis gossypii) mµ viÖc phßng trõ, tiªu diÖt mÊt nhiÒu chi phÝ vµ g©y tæn h¹i m«i trêng l©u dµi (NguyÔn ThÞ Thanh B×nh, 1999). Do vËy, viÖc sö dông gièng kh¸ng lµ lùa chän tèi u nhÊt trong c«ng t¸c qu¶n lý bÖnh còng nh gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn m«i trêng. 


HiÖn nay, c¸c gièng b«ng ®ang trång phæ biÕn ë c¸c vïng trång b«ng níc ta ®Òu nhiÔm bÖnh xanh lïn, c¸c gièng kh¸ng nhËp néi khi ®îc kh¶o s¸t t¹i Nha Hè còng ®Òu nhiÔm bÖnh (B¸o c¸o tæng kÕt ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc, 2007, ViÖn nghiªn cøu b«ng vµ PTNN Nha Hè). Nh÷ng nghiªn cøu ®¸nh gi¸ nguån gen kh¸ng bÖnh xanh lïn gÇn ®©y ®· ph¸t hiÖn mét sè dßng b«ng ®îc chän läc tõ gièng b«ng cá NghÖ An lìng béi cã kh¶ n¨ng kh¸ng bÖnh vµ tÝnh kh¸ng ®îc quy ®Þnh bëi ®¬n gen tréi (§Æng Minh T©m, 2006). §©y lµ nh÷ng nguån gen kh¸ng quý cÇn ®îc ®¸nh gi¸ chi tiÕt vµ khai th¸c. 


§¸nh gi¸ th«ng tin vÒ ®Æc ®iÓm di truyÒn tÝnh kh¸ng bÖnh lµ c«ng viÖc quan träng, gióp ®Þnh híng cho c«ng t¸c lËp b¶n ®å gen kh¸ng vµ c«ng t¸c chän gièng b«ng v¶i kh¸ng bÖnh xanh lïn. V× thÕ, ®Ó phôc vô c«ng t¸c lËp b¶n ®å gen kh¸ng bÖnh xanh lïn ë dßng b«ng cá KXL002, nghiªn cøu "Ph©n tÝch di truyÒn tÝnh kh¸ng bÖnh xanh lïn h¹i b«ng cña dßng b«ng v¶i KXL002" ®· ®îc tiÕn hµnh.


2. VËT LIÖU Vµ PH¦¥NG PH¸P


2.1. VËt liÖu


Dßng b«ng cá KXL002 kh¸ng bÖnh xanh lïn ®îc chän läc tõ gièng b«ng cá NghÖ An (NguyÔn ThÞ Minh NguyÖt vµ cs., 2009), c¸c gièng b«ng cá Ên §é B10 (BC75), BC03, BC81 vµ c¸c quÇn thÓ thÕ hÖ F1, F2, BC1F1 cu¶ c¸c cÆp lai (KXL002 x B10); (KXL002 x BC03); (KXL002 x BC81).


Nguån rÖp b«ng Aphis gossypii mang mÇm bÖnh ®îc lu gi÷ t¹i ViÖn Nghiªn cøu b«ng & PTNT Nha Hè, Ninh ThuËn.


2.2. Ph¬ng ph¸p


- T¹o nguån rÖp l©y nhiÔm: 


ThÝ nghiÖm ®îc bè trÝ trong lång líi chèng rÖp. §Ó chuÈn bÞ ®Çy ®ñ nguån rÖp l©y nhiÔm, chóng t«i ®· tiÕn hµnh th¶ vµ nh©n nu«i rÖp trªn c©y b«ng D16-2 nhiÔm bÖnh cã triÖu chøng bÖnh xanh lïn ®iÓn h×nh. RÖp sinh sèng trªn c©y b«ng bÞ bÖnh tiÕp tôc ®îc truyÒn lªn c©y b«ng nhiÔm chuÈn D16-2 s¹ch bÖnh ë giai ®o¹n 10-15 ngµy tuæi. RÖp trëng thµnh mµu vµng cha cã c¸nh sinh sèng trªn c©y b«ng bÞ bÖnh cã c¸c triÖu chøng ®iÓn h×nh ®îc sö dông ®Ó l©y nhiÔm. ThÝ nghiÖm nµy ®¶m b¶o rÖp ®îc dïng ®Ó truyÒn bÖnh cã thêi gian chÝch hót trªn c©y bÖnh Ýt nhÊt hai ngµy. MÇm bÖnh tån t¹i trong rÖp l©u h¬n 4 ngµy sau khi t¸ch khái nguån c©y bÞ bÖnh (NguyÔn ThÞ Thanh B×nh, 1999).


- L©y nhiÔm bÖnh xanh lïn cho quÇn thÓ b»ng ph¬ng ph¸p l©y nhiÔm bÖnh nh©n t¹o 2 lÇn: 


+ LÇn 1: Giai ®o¹n c©y con 10 - 15 ngµy tuæi (giai ®o¹n c©y con cã 2-3 l¸ thËt), truyÒn b»ng rÖp mang mÇm bÖnh ë tuæi trëng thµnh cha cã c¸nh ®îc lÊy tõ c©y nhiÔm chuÈn (gièng b«ng D16-2) sau h¬n 2 ngµy chÝch hót víi mËt ®é 15 - 25 con/c©y. Phun thuèc diÖt rÖp sau 48 giê l©y nhiÔm.


+ LÇn 2: Giai ®o¹n c©y con 40 - 50 ngµy tuæi, l©y nhiÔm lÇn 2 cho c¸c c©y cha bÞ bÖnh.


- KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ ®îc ghi nhËn sau 35 - 40 ngµy l©y nhiÔm. Ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ bÖnh ®îc tiÕn hµnh dùa trªn møc ®é biÓu hiÖn bÖnh xanh lïn theo 4 cÊp cña Junior vµ cs. (2008):


CÊp 1: Kh«ng nhiÔm bÖnh. 


CÊp 2: Mµu l¸ b×nh thêng nhng l¸ bÞ biÕn d¹ng nhÑ.


CÊp 3: L¸ cã mµu ®Ëm vµ bÞ biÕn d¹ng dÔ nhËn thÊy.


CÊp 4: L¸ cã mµu xanh nh¹t, bÞ biÕn d¹ng nhiÒu vµ g©n l¸ vµng.


C¸ch tÝnh ®iÓm kh¸ng/nhiÔm: C©y cã cÊp bÖnh 1: ®îc ®¸nh gi¸ kh¸ng. C©y cã cÊp bÖnh 2 - 4: ®îc ®¸nh gi¸ nhiÔm. 


- ThÝ nghiÖm ®¸nh gi¸ tÝnh kh¸ng ®îc bè trÝ ngÉu nhiªn trong nhµ líi chèng rÖp.


- Sè liÖu ®¸nh gi¸ tÝnh kh¸ng bÖnh ®îc xö lý thèng kª b»ng ch¬ng tr×nh Excel. Ph©n ly di truyÒn tÝnh kh¸ng ®îc kiÓm tra b»ng phÐp thö (2.

3. KÕT QU¶ Vµ TH¶O LUËN


 Trong nghiªn cøu, dßng b«ng cá KXL002 ®îc sö dông lµm bè ®Ó t¹o lËp c¸c quÇn thÓ F1, F2, BC1F1 víi c¸c gièng b«ng cá nhiÔm bÖnh ®Ó ®¸nh gi¸ tÝnh kh¸ng bÖnh xanh lïn. §©y lµ dßng b«ng kh¸ng bÖnh xanh lïn ®îc chän läc tõ gièng b«ng cá NghÖ An (NguyÔn ThÞ Minh NguyÖt vµ cs., 2009). Nghiªn cøu ®Æc ®iÓm di truyÒn tÝnh kh¸ng tríc ®ã cña §Æng Minh T©m (2006) trªn quÇn thÓ dßng b«ng cá K00-3 (®îc chän läc tõ gièng b«ng cá NghÖ An) vµ gièng b«ng cá N03-3 ®· cho thÊy kh«ng cã hiÖu qu¶ dßng mÑ trong lai thuËn nghÞch ®èi víi tÝnh kh¸ng bÖnh xanh lïn ë gièng b«ng cá NghÖ An vµ di truyÒn tÝnh kh¸ng ®îc quy ®Þnh bëi ®¬n gen tréi. Tuy ®· cã nh÷ng kÕt luËn s¬ bé vÒ ®Æc ®iÓm di truyÒn tÝnh kh¸ng bÖnh xanh lïn cña gièng b«ng cá NghÖ An gióp ®Þnh híng mét phÇn trong nghiªn cøu lËp b¶n ®å gen kh¸ng, nhng ®Ó x¸c ®Þnh vÞ trÝ gen kh¸ng trªn b¶n ®å nhiÔm s¾c thÓ, c«ng t¸c ph©n tÝch di truyÒn tÝnh kh¸ng cña c¸c quÇn thÓ nghiªn cøu ®ãng vai trß rÊt quan träng. 


§Ó ®¸nh gi¸ tÝnh kh¸ng bÖnh, c¸c gièng bè mÑ cïng víi 51, 54, 62 c©y F1;  192, 166 vµ 146 c¸ thÓ F2 tõ mét c©y F1; 192, 227 vµ 207 c©y BC1F1 cña lÇn lît c¸c quÇn thÓ (KXL002 x B10), (KXL002 x BC03), (KXL002 x BC81) ®îc gieo trång trong nhµ líi, l©y nhiÔm vµ ®¸nh gi¸ theo thang ®iÓm 4 cÊp cña Junior vµ cs. (2008) (H×nh 1). Mçi c¸ thÓ F2 vµ BC1F1 cña tõng quÇn thÓ ®îc ®¸nh dÊu vµ ®eo thÎ sè cho ®Õn khi kÕt thóc thÝ nghiÖm. KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ kh¸ng/nhiÔm ®îc ghi nhËn sau 30 - 45 ngµy l©y nhiÔm (B¶ng 1). KÕt qu¶ cho thÊy, ®èi víi dßng kh¸ng (gièng bè) KXL002, trªn tæng sè 127 c©y theo dâi, hoµn toµn kh«ng cã c©y cã biÓu hiÖn triÖu chøng bÖnh (cÊp bÖnh=1), c©y vÉn sinh trëng, ph¸t triÓn b×nh thêng. Ngîc l¹i, ®èi víi c¸c gièng B10, BC03, BC81 (gièng mÑ) nhiÔm bÖnh hoµn toµn, ®¹t 100% trªn tæng sè 


c©y ®îc ®¸nh gi¸. PhÇn lín c¸c c©y B10, BC03, BC81 cã cÊp bÖnh ®îc ghi nhËn ë cÊp 3 vµ 4, rÊt Ýt c©y ®îc ghi nhËn ë cÊp 2; kh«ng cã c©y nµo ®îc ghi nhËn ë cÊp 1 (kh«ng bÞ bÖnh). C¸c c©y nµy sau khi l©y nhiÔm ®Òu hiÖn bÖnh xanh lïn ë møc ®é nÆng, c©y rôt l¹i vµ sinh trëng ph¸t triÓn kh«ng b×nh thêng (H×nh 2). §©y lµ triÖu chøng bÖnh nÆng ®iÓn h×nh khi c©y bÞ bÖnh h¹i ë giai ®o¹n sím tríc 50 ngµy tuæi. §iÒu nµy cho thÊy ®©y lµ thêi gian ®Ó l©y nhiÔm vµ ®¸nh gi¸ bÖnh thÝch hîp.



H×nh 1. C¸c cÊp ®¸nh gi¸ bÖnh xanh lïn ë c©y b«ng cá


Cấp 1: Không nhiễm bệnh; Cấp 2: Màu lá bình thường nhưng lá bị biến dạng nhẹ; Cấp 3: Lá có màu
                  đậm và bị biến dạng dễ nhận thấy; Cấp 4: Lá có màu xanh đậm, bị biến dạng nhiều và gân lá vàng


B¶ng 1. KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ tû lÖ nhiÔm bÖnh xanh lïn cña c¸c thÕ hÖ cña quÇn thÓ 


		Công thức

		Số cây

		Số cây kháng (cây)

		Số cây nhiễm
(cây)

		Tỷ lệ bệnh*


(%)



		

		

		Cấp 1

		Cấp 2

		Cấp 3

		Cấp 4

		Tổng số
cây nhiễm

		



		Thế hệ bố mẹ

		

		

		

		

		

		

		



		KXL002

		127

		127

		0

		0

		0

		0

		0,0



		B10

		121

		0

		1

		3

		117

		121

		100,0



		BC03

		96

		0

		3

		5

		88

		96

		100,0



		BC81

		107

		0

		4

		11

		92

		107

		100,0



		Thế hệ F1

		

		

		

		

		

		

		



		KXL002 x B10

		51

		51

		0

		0

		0

		0

		0,0



		KXL002 x BC03

		54

		54

		0

		0

		0

		0

		0,0



		KXL002 x BC81

		62

		62

		0

		0

		0

		0

		0,0



		Thế hệ BC1F1

		

		

		

		

		

		

		



		KXL002 x B10

		141

		75

		16

		19

		31

		66

		46,8



		KXL002 x BC03

		129

		58

		14

		22

		35

		71

		55,0



		KXL002 x BC81

		135

		73

		11

		23

		28

		62

		45,9



		Thế hệ F2

		

		

		

		

		

		

		



		KXL002 x B10

		271

		192

		9

		5

		65

		79

		41,1



		KXL002 x BC03

		227

		166

		12

		24

		25

		61

		26,9



		KXL002 x BC81

		207

		146

		13

		21

		27

		61

		29,5





* Tỷ lệ bệnh = Tổng số cây nhiễm (cấp 2 + 3 + 4) / Tổng số cây đánh giá ( 100




H×nh 2. C¸c c©y bè mÑ KXL002 (Ký hiÖu KXL-02) vµ B10 (Ký hiÖu BC75)
sau khi l©y nhiÔm bÖnh xanh lïn

Tû lÖ kh¸ng theo dâi ®îc ë c©y F1 cña c¶ 3 quÇn thÓ lµ 100%. Sau hai lÇn l©y nhiÔm, kh«ng ghi nhËn ®îc c©y F1 cña quÇn thÓ nµo cã biÓu hiÖn bÖnh trªn tæng sè c©y F1 cña 3 quÇn thÓ theo dâi. KÕt qu¶ nµy cho thÊy, cã kh¶ n¨ng tÝnh kh¸ng bÖnh xanh lïn ®îc ®iÒu khiÓn bëi mét gen tréi.

NÕu tÝnh tr¹ng kh¸ng bÖnh xanh lïn ®îc ®iÒu khiÓn bëi mét gen tréi, theo Mendel, quÇn thÓ BC1F1 sÏ ph©n ly theo tû lÖ 1 kh¸ng: 1 nhiÔm vµ F2 sÏ ph©n ly theo tû lÖ 3 kh¸ng: 1 nhiÔm. Do ®ã, sè liÖu thu ®îc vÒ tû lÖ tÝnh kh¸ng/nhiÔm cña c¸c c¸ thÓ trong quÇn thÓ BC1F1 vµ F2 ®îc kiÓm tra b»ng phÐp thö (2 ®Ó so s¸nh tû lÖ c©y kh¸ng/nhiÔm quan s¸t víi tû lÖ ph©n ly lý thuyÕt 1:1 ë BC1F1 vµ 3:1 ë F2. Theo phÐp thö nµy, tû lÖ ph©n ly gi¶ thuyÕt ®óng khi (2 thùc nghiÖm thu ®îc dùa trªn tû lÖ ®¸nh gi¸ kh¸ng/nhiÔm cña c¸c c¸ thÓ ë quÇn thÓ BC1F1 , F2 víi x¸c suÊt P>5%.

KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ kh¸ng/nhiÔm bÖnh xanh lïn ë quÇn thÓ BC1 F1 vµ F2 cho thÊy, cã ph©n ly kh¸ng/nhiÔm râ rÖt (H×nh 3, 4). C¸c c©y nhiÔm ®îc ®¸nh gi¸ ë cÊp bÖnh tõ 2 ®Õn 4 vµ biÓu hiÖn triÖu chøng ®iÓn h×nh cña bÖnh xanh lïn, tuy nhiªn, sè c©y ®îc ®¸nh gi¸ nhiÔm bÖnh nhÑ ë cÊp 2 kh«ng nhiÒu, ®a

sè c©y nhiÔm cã ®iÓm cÊp 3 vµ cÊp 4.


KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ tû lÖ bÖnh lÇn lît ë 3 quÇn thÓ  BC1 F1 cña dßng b«ng kh¸ng víi 3 gièng b«ng nhiÔm B10, BC03, BC81 lµ 41,1%; 26,9% vµ 29,5% (B¶ng 1). Tû lÖ kh¸ng/nhiÔm ®¹t ®îc ë 3 quÇn thÓ lµ 192/79; 61/166; 61/146, t¬ng ®¬ng víi tû lÖ ph©n ly lý thuyÕt 1:1 trong trêng hîp ®¬n gen tréi hoµn toµn quy ®Þnh tÝnh tr¹ng kh¸ng bÖnh xanh lïn víi (2tn lÇn lît lµ 2.49, 0,42; 2,21 víi gi¸ trÞ P ®¸ng tin cËy (11,45%, 51,47; 13,76) (B¶ng 2). 


ë c¸c quÇn thÓ F2, tû lÖ bÖnh thu ®îc lÇn lît ë 3 quÇn thÓ F2 nghiªn cøu ®¹t 41,1%; 26,9% vµ 29,5% (B¶ng 1). Tû lÖ kh¸ng/nhiÔm ë quÇn thÓ F2 lµ 192/79; 61/166; 61/146 lÇn lît cña quÇn thÓ F2 (KXL002 x B10) (KXL002 x BC03 vµ (KXL002 x BC81). C¸c tû lÖ nµy ®Òu t¬ng ®¬ng víi tû lÖ ph©n ly lý thuyÕt 3:1 trong trêng hîp ®¬n gen tréi hoµn toµn quy ®Þnh tÝnh tr¹ng kh¸ng bÖnh xanh lïn víi (2tn  lÇn lît lµ 2.49, 0,42; 2,21 víi gi¸ trÞ P ®¸ng tin cËy (11,45%, 51,47; 13,76) (B¶ng 2). C¸c c¸ thÓ cña c¸c quÇn thÓ F2 sÏ ®îc lu gi÷ cïng víi d÷ liÖu ®¸nh gi¸ tÝnh kh¸ng cho nh÷ng nghiªn cøu lËp b¶n ®å gen kh¸ng tiÕp theo.




H×nh 3. Ph©n ly kiÓu h×nh kh¸ng/nhiÔm bÖnh xanh lïn ë quÇn thÓ F2 (KXL002 x B10)




H×nh 4. C©y F2 (KXL002 x B10) nhiÔm bÖnh xanh lïn cã triÖu chøng ®iÓn h×nh


		B¶ng 2. Ph©n ly tÝnh kh¸ng bÖnh xanh lïn ë c¸c thÕ hÖ cña cÆp lai (KXL002 x B10) vµ kÕt qu¶ phÐp thö (2 ®èi víi tÝnh di truyÒn tÝnh kh¸ng bÖnh xanh lïn h¹i b«ng


Thế hệ

		Số cây

		Thực nghiệm
(cây)

		Lý thuyết
(cây)

		Tỷ lệ
lý thuyết

		(2tn

		P
(%)



		

		

		Kháng

		Nhiễm

		Kháng

		Nhiễm

		(K:N)

		

		



		Bố mẹ

		

		

		

		

		

		

		

		



		KLX002

		127

		127

		0

		127,0

		0

		1:0

		

		



		B10

		121

		0

		121

		0

		121,0

		0:1

		

		



		BC03

		96

		0

		96

		0

		96,0

		0:1

		

		



		BC81

		107

		0

		107

		0

		107,0

		0:1

		

		



		Thế hệ F1

		

		

		

		

		

		

		

		



		KXL002 x B10

		51

		51

		0

		51

		0

		1:0

		

		



		KXL002 x BC03

		54

		54

		0

		54

		0

		1:0

		

		



		KXL002 x BC81

		62

		62

		0

		62

		0

		1:0

		

		



		Thế hệ BC1F1

		

		

		

		

		

		

		

		



		KXL002 x B10

		141

		75

		66

		70,5

		70,5

		1:1

		0,57

		44,8



		KXL002 x BC03

		129

		58

		71

		64,5

		64,5

		1:1

		1,31

		25,24



		KXL002 x BC81

		135

		73

		62

		67,5

		67,5

		1:1

		0,9

		34,38



		Thế hệ F2

		

		

		

		

		

		

		

		



		KXL002 x B10

		271

		192

		79

		203,25

		67,75

		3:1

		2,49

		11,45



		KXL002 x BC03

		227

		166

		61

		170,25

		56,75

		3:1

		0,42

		51,47



		KXL002 x BC81

		207

		146

		61

		155,25

		51,75

		3:1

		2,21

		13,76





Nh vËy, kÕt qu¶ nghiªn cøu di truyÒn tÝnh kh¸ng bÖnh xanh lïn dùa trªn ph©n ly tÝnh kh¸ng ë BC1F1 vµ F2 ë c¶ 3 quÇn thÓ cho thÊy tÝnh kh¸ng bÖnh xanh lïn ë dßng KXL002 cña gièng b«ng cá NghÖ An ®îc ph©n ly lÇn lît theo tû lÖ 1:1 vµ 3:1, t¬ng ®¬ng víi tû lÖ lý thuyÕt trong trêng hîp ®¬n gen tréi hoµn toµn quy ®Þnh tÝnh tr¹ng kh¸ng bÖnh xanh lïn. KÕt qu¶ nµy cñng cè cho gi¶ thuyÕt tríc ®ã cña t¸c gi¶ §Æng Minh T©m (2006): tÝnh kh¸ng bÖnh xanh lïn ë gièng b«ng cá NghÖ An ®îc qui ®Þnh bëi ®¬n gen tréi, khi nghiªn cøu ®Æc ®iÓm di truyÒn tÝnh kh¸ng bÖnh cña dßng b«ng cá K00-3. KÕt qu¶ nµy còng phï hîp víi nghiªn cøu gÇn ®©y vÒ di truyÒn tÝnh kh¸ng ®èi víi bÖnh xanh lïn ë c©y b«ng luåi tø béi cña Junior vµ cs. (2008) ë Brazil. Trong nghiªn cøu nµy, c¸c c©y bè, mÑ vµ c¸ thÓ cña c¸c quÇn thÓ F1, F2, BC1F1,2 gi÷a hai gièng b«ng luåi kh¸ng bÖnh xanh lïn CD401, Dela Opal víi c¸c gièng nhiÔm FM966, M¸kina vµ CNPAITA90 ®îc l©y nhiÔm nh©n t¹o b»ng rÖp mang mÇm bÖnh tõ c©y b«ng cã triÖu chøng ®iÓn h×nh cña bÖnh xanh lïn. L©y nhiÔm ®îc tiÕn hµnh mét lÇn ë giai ®o¹n c©y míi cã l¸ thËt 10 - 12 ngµy tuæi; hoÆc hai lÇn ë c©y trëng thµnh: giai ®o¹n c©y 30 ngµy tuæi vµ lÆp l¹i ë giai ®o¹n 45 - 60 ngµy tuæi. BÖnh ®îc ®¸nh gi¸ theo thang ®iÓm 4 cÊp. Nh÷ng ph©n tÝch di truyÒn tÝnh kh¸ng bÖnh xanh lïn ë c¸c quÇn thÓ b«ng luåi nghiªn cøu cña nhãm t¸c gi¶ cho thÊy tÝnh kh¸ng bÖnh xanh lïn ®îc chi phèi bëi ®¬n gen tréi. Tuy nhiªn, nhãm t¸c gi¶ cha ®a ra kÕt luËn vÒ gen kh¸ng ë hai gièng b«ng luåi nghiªn cøu lµ cïng mét gen hay lµ hai gen riªng rÏ. 


Di truyÒn ®¬n gen tréi còng ®· ®îc x¸c ®Þnh lµ kiÓu di truyÒn ®èi víi nhiÒu tÝnh tr¹ng kh¸ng bÖnh quan träng kh¸c ë c©y b«ng nh: bÖnh nÊm Colletotrichum (Zandona vµ cs., 2006), bÖnh ®èm gãc l¸ g©y ra do vi khuÈn Xanthomonas axonopodis  (Zandon¸ vµ cs., 2005; Metha vµ Arias (2001), bÖnh tuyÕn trïng nèt sÇn rÔ (Mcpherson, 2004).


Junior vµ cs. (2008) ®· ®Æt tªn cho gen kh¸ng ph¸t hiÖn ë hai gièng b«ng luåi CD 401 vµ Delta Opal lµ Rgh1 (Resistance to Gossypium hirsutum Virus 1). Tuy nhiªn, ®Ó kÕt luËn gen kh¸ng t×m thÊy ë dßng b«ng cá KXL002 vµ gen kh¸ng ë hai gièng b«ng luåi trªn cã trïng lÆp hay kh«ng th× cÇn ph¶i cã c¸c nghiªn cøu tiÕp theo. 


4. KÕT LUËN Vµ §Ò NGHÞ

Nghiªn cøu ®· x¸c ®Þnh ®îc di truyÒn tÝnh kh¸ng bÖnh xanh lïn ë dßng  b«ng cá KXL002 ®îc ®iÒu khiÓn bëi mét gen tréi. TÝnh kh¸ng trong quÇn thÓ F2 gi÷a dßng b«ng cá KXL002 vµ c¸c gièng b«ng B10, BC03, BC81 ph©n ly theo tû lÖ 3:1. 


§Ò nghÞ tiÕp tôc nghiªn cøu c¸c quÇn thÓ ®· ®îc ®¸nh gi¸ ®Ó sö dông cho nghiªn cøu x¸c ®Þnh gen kh¸ng bÖnh xanh lïn ë c©y b«ng cá ViÖt Nam KXL002 vµ øng dông trong chän gièng b«ng v¶i kh¸ng bÖnh xanh lïn.


Lêi c¶m ¬n


C«ng tr×nh nµy lµ kÕt qu¶ cña ®Ò tµi cÊp Nhµ níc “Chän gièng b«ng v¶i kh¸ng bÖnh xanh lïn b»ng chØ thÞ ph©n tö” thuéc ch¬ng tr×nh “øng dông c«ng nghÖ sinh häc trong lÜnh vùc n«ng nghiÖp vµ PTNT” vµ cña ®Ò tµi hç trî nghiªn cøu sinh “Ph©n tÝch di truyÒn tÝnh kh¸ng bÖnh xanh lïn h¹i b«ng cña dßng b«ng v¶i KXL002” thuéc ch¬ng tr×nh Nghiªn cøu khoa häc cÊp trêng, Trêng §¹i häc N«ng nghiÖp Hµ Néi. 
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