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TÓM TẮT 
Nghiên cứu được tiến hành nhằm nâng cao hiệu quả phòng trừ bệnh héo xanh vi khuẩn Ralstonia 

solanacearum Smith, bệnh gây hại phổ biến trên cây lạc. Bệnh héo xanh vi khuẩn đã được điều tra, thu 
thập, xác định và các biện pháp phòng trừ chúng đã được thử nghiệm trên các giống lạc L14, đỏ Bắc 
Giang, sen lai trồng ở ở Hà Nội và các vùng phụ cận vụ hè thu năm 2008 và vụ xuân hè năm 2009. Kết quả 
cho thấy rằng các isolate vi khuẩn gây bệnh héo xanh phân lập trên các giống lạc khác nhau giữa các 
vùng khác nhau đều có khả năng lây bệnh héo; chế phẩm vi sinh vật đối kháng Bacillus subtilis sử dụng 
kết hợp với thuốc hóa học để phòng trừ bệnh HXVK hại cây lạc cho hiệu quả cao. Chế phẩm này được 
dùng xử lý đất trước khi trồng lạc có tác dụng hạn chế khả năng xâm nhiễm, phát sinh, phát triển của 
bệnh HXVK. Các loại thuốc hóa học và kháng sinh được dùng phòng trừ bệnh HXVK có khả năng ức chế 
sự phát sinh gây hại của bệnh. Trong đó thuốc Steptomycine có hiệu lực cao nhất với tỷ lệ bệnh sau 15 
ngày theo dõi là 24,3%, tiếp đến là thuốc Cloramphenicol 0,4% (tỷ lệ bệnh là 27,3%) và thấp nhất là thuốc 
Validamycin 1% (tỷ lệ bệnh là 30,7%). 

Từ khoá: Bệnh héo xanh vi khuẩn hại lạc, biện pháp sinh học, biện pháp hóa học, Ralstonia 
solanacearum Smith. 

SUMMARY  
The study was conducted to improve the efficiency of control of bacterial wilt (Ralstonia 

solanacearum Smith), a common disease of peanut. The disease was investigated, and the samples 
were collected and identified. The control measures were performed on cultivars L14, Bac Giang red 
and hybrids grown at Hanoi and surrounding areas in the summer-fall 2008 and the spring-summer 
2009. The results showed that the bacterial isolates isolated from different cultivars in different 
regions were all pathogenic. The disease can be controlled effectively using a bacterial antagonist 
(Bacillus subtilis) in combination with bacteriocides. The soil treatment with Bacillus subtilis before 
planting restricted the development of the bacterial wilt disease. Bacteriocides also showed to inhibit 
the development of the disease. Among tested chemicals, Steptomycine showed highest efficacy of 
control with incidence of 24.3% after 15 days of treatment. The next was Chloramphenicol 0.4% 
showing an incidence of 27.3%. Validamycin 1% showed lowest efficacy with incidence of only 30.7%. 

Key words: Bacterial wilt of grounut, biological control, chemical control, Ralstonia solanacearum.  

1. §ÆT VÊN §Ò 
C¸c bÖnh h¹i c©y trång cã nguån gèc 

trong ®Êt, trong ®ã vi khuÈn Ralstonia 
solanacearum Smith (R. solanacearum Smith) 
g©y bÖnh hÐo xanh phæ biÕn vμ nguy hiÓm 

®· g©y tæn thÊt nghiªm träng trong s¶n xuÊt 
n«ng nghiÖp, nhÊt lμ c¸c c©y trång cã ý nghÜa 
kinh tÕ nh− l¹c, cμ chua, khoai t©y lμm gi¶m 
®¸ng kÓ ®Õn n¨ng suÊt vμ chÊt l−îng cña 
n«ng s¶n phÈm. 
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ë ViÖt Nam, vi khuÈn R. solanacearum 
g©y h¹i trªn nhiÒu lo¹i c©y trång. BÖnh hÐo 
xanh vi khuÈn (hxvk) lμ mét trong nh÷ng 
lo¹i bÖnh phæ biÕn, g©y h¹i kh¸ nghiªm 
träng trªn mét sè c©y trång nh− cμ chua, cμ, 
l¹c, khoai t©y, thuèc l¸ ë vïng Hμ Néi vμ phô 
cËn. LÇn ®Çu tiªn bÖnh hxvk ®−îc ph¸t 
hiÖn  trªn c©y d©u t»m (§ç TÊn Dòng, 1998).  

NguyÔn Xu©n Hång vμ cs. (1993) cho 
biÕt: bÖnh hxvk h¹i l¹c xuÊt hiÖn phæ biÕn 
ë hÇu hÕt c¸c vïng, møc ®é bÞ bÖnh cã sù 
thay ®æi gi÷a c¸c vïng sinh th¸i. BÖnh h¹i 
nghiªm träng ë mét sè vïng träng ®iÓm cña 
tØnh NghÖ An vμ Thanh Ho¸ víi tû lÖ bÖnh 
tõ 15 - 35%; ë c¸c vïng trång l¹c tØnh Long 
an vμ T©y Ninh lμ 20 - 30%. C¸c t¸c gi¶ ®· 
sö dông ph−¬ng ph¸p l©y bÖnh nh©n t¹o 
b»ng s¸t th−¬ng rÔ trªn c©y l¹c 2 tuÇn tuæi 
®Ó ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng kh¸ng bÖnh cña c¸c 
dßng, gièng l¹c. 

NguyÔn ThÞ Ly vμ cs. (1991) trong kÕt 
qu¶ nghiªn cøu vÒ bÖnh hxvk h¹i c©y l¹c ë 
Hμ Néi, B¾c Giang vμ NghÖ An cho r»ng, 
bÖnh hxvk h¹i nÆng ë mét sè ®iÓm ®iÒu tra 
cña tØnh NghÖ An víi tû lÖ cao, dao ®éng 
trong kho¶ng 15 - 40%, trong khi ®ã ë ViÖt 
Yªn (B¾c Giang) tû lÖ bÖnh trung b×nh chØ tõ 
10 - 15%. 

Trong thùc tÕ s¶n xuÊt, phßng chèng 
bÖnh hÐo xanh vi khuÈn lμ vÊn ®Ò rÊt khã 
kh¨n. Vi khuÈn g©y bÖnh R. solanacearum 
lμ loμi cã nhiÒu chñng sinh lý vμ nßi sinh häc 
kh¸c nhau, ph©n bè ký chñ réng, tån t¹i l©u 
trong tμn d− thùc vËt vμ trong ®Êt. C¸c bÖnh 
nμy rÊt khã phßng trõ b»ng thuèc hãa häc 
nªn cμng dÔ bÞ l¹m dông, g©y ¶nh h−ëng xÊu 
®Õn søc kháe con ng−êi, ®Êt, n−íc, m«i 
tr−êng sinh th¸i. MÆt kh¸c, hiÖn nay ë n−íc 
ta nh÷ng nghiªn cøu vÒ chÕ phÈm sinh häc 
®Ó phßng trõ c¸c t¸c nh©n g©y bÖnh cã nguån 
gèc trong ®Êt h¹i c©y trång ch−a ®−îc øng 
dông nhiÒu trong s¶n xuÊt. Theo nh÷ng kÕt 
qu¶ nghiªn cøu ®· c«ng bè cña c¸c t¸c gi¶ 
trong vμ ngoμi n−íc cho thÊy, kh«ng cã mét 
biÖn ph¸p riªng rÏ nμo phßng chèng bÖnh 
HXVK hiÖu qu¶. VÊn ®Ò ®−îc ®Æt ra lμ cÇn 
kÕt hîp ®ång thêi c¸c biÖn ph¸p phßng trõ 

tæng hîp nh−: biÖn ph¸p phßng trõ sinh häc, 
biÖn ph¸p canh t¸c, v.v... (French, 1998; 
Kelman, 1997). 

V× vËy nghiªn cøu ®Ò xuÊt quy tr×nh 
phßng trõ tæng hîp, trong ®ã chó träng biÖn 
ph¸p canh t¸c, chän läc sö dông gièng chèng 
bÖnh, biÖn ph¸p sinh häc,… mét c¸ch tæng 
hîp ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ phßng trõ bÖnh 
hÐo xanh trªn mét sè c©y trång c¹n lμ ®iÒu 
cÊp thiÕt hiÖn nay.  

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

- MÉu bÖnh HXVK h¹i trªn mét sè c©y 
ký chñ nh− l¹c, khoai t©y,… vμ mÉu c¸c h¹t 
gièng l¹c. 

- M«i tr−êng nh©n t¹o dïng ®Ó ph©n lËp, 
nu«i cÊy vμ thÝ nghiÖm víi vi khuÈn R. 
solanacearum: TZC, SPA, PGA, King B, 
Wakimoto. 

- ChÕ phÈm sinh häc: Bacillus subtilis 
d¹ng bét, nång ®é dung dÞch vi khuÈn B. 
subtilis dïng trong thÝ nghiÖm lμ 108 cfu/1 ml. 

- Thuèc kh¸ng sinh, hãa häc: Steptomycin, 
cloramphenicol, carbendazim, validamycin. 

- Mét sè hãa chÊt vμ vËt t− thiÕt yÕu kh¸c. 
- §Êt trång c©y: §Êt phï sa ®−îc hÊp 

khö trïng ë ®iÒu kiÖn 1210C; 1,5 atm trong 
thêi gian 45 phót. 

§Ò tμi ®−îc thùc hiÖn t¹i Bé m«n BÖnh 
c©y, Khoa N«ng häc, Tr−êng §¹i häc N«ng 
nghiÖp Hμ Néi vμ mét sè hîp t¸c x· vïng Hμ 
Néi - phô cËn, n¨m 2008 - 2009. 

2.2. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu 

2.2.1. Ph−¬ng ph¸p ®iÒu tra thu thËp mÉu 
bÖnh, ph©n lËp vμ nu«i cÊy vi khuÈn    
R. solanacearum Smith 

§iÒu tra t×nh h×nh bÖnh HXVK ë ngoμi 
®ång ruéng theo ph−¬ng ph¸p ®iÒu tra cña 
Côc B¶o vÖ thùc vËt (1995) vμ ViÖn B¶o vÖ 
thùc vËt (1997). T¹i c¸c ruéng, c¸c ®iÓm ®−îc 
chän, ®iÒu tra mçi ®iÓm 75 c©y. §iÒu tra 
®Þnh kú 7 ngμy mét lÇn theo dâi c©y bÞ bÖnh 
vμ tÝnh tû lÖ bÖnh (%).  
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Thu thËp mÉu bÖnh, ph©n lËp vμ nu«i 
cÊy vi khuÈn R. solanacearum Smith theo 
ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu ®−îc tr×nh bμy 
trong c¸c c«ng tr×nh cña Tiªu chuÈn ngμnh 
n«ng nghiÖp ViÖt Nam (TCN 224-2003); Lª 
L−¬ng TÒ (1997); Hayward (1991). Nh÷ng 
c©y bÖnh cã triÖu chøng ®iÓn h×nh ®−îc thu 
thËp trong ruéng l¹c bÞ bÖnh HXVK, mÉu 
bÖnh röa s¹ch b»ng n−íc cÊt v« trïng vμ 
thÊm kh« b»ng giÊy thÊm v« trïng. TiÕn 
hμnh ph©n lËp vi khuÈn: Dïng que cÊy vi 
khuÈn ®· khö trïng trªn ngän löa ®Ìn cån, 
lÊy mét vßng dÞch trªn bÒ mÆt c¾t cña th©n 
c©y bÖnh cÊy trªn m«i tr−êng SPA. Nu«i cÊy 
trong ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é 300C, theo dâi sù 
ph¸t triÓn cña vi khuÈn sau 24, 48 giê, c¸c 
khuÈn l¹c riªng rÏ h×nh kh«ng ®Òu, r×a nhÇy 
tr¾ng s÷a, ë gi÷a cã phít hång nh¹t. CÊy 
truyÒn vi khuÈn trªn m«i tr−êng SPA, theo 
dâi sù ph¸t triÓn cña vi khuÈn trªn m«i 
tr−êng: KhuÈn l¹c cã mμu tr¾ng kem, bÒ mÆt 
−ít ®ã lμ vi khuÈn R. solanacearum Smith 
thuÇn khiÕt. 

2.2.2. Nghiªn cøu ®Æc ®iÓm h×nh th¸i, ®Æc 
           tÝnh sinh häc cña c¸c isolates vi 
            khuÈn R. solanacearum Smith. 

Quan s¸t sù ph¸t triÓn cña khuÈn l¹c vi 
khuÈn, mμu s¾c bÒ mÆt khuÈn l¹c, tèc ®é 
ph¸t triÓn cña vi khuÈn sau 24, 48 vμ 72 giê 
nu«i cÊy (Kelman, 1997) trªn m«i tr−êng: 
TZC, SPA, Kings’B, ®Æt trong ®iÒu kiÖn 
nhiÖt ®é thÝch hîp 300C. Nhuém vμ quan s¸t 
tÕ bμo vi khuÈn theo ph−¬ng ph¸p nghiªn 
cøu cña Schaad, 1980. 

2.2.3. Nghiªn cøu tÝnh g©y bÖnh cña c¸c 
            isolate vi khuÈn g©y bÖnh hÐo xanh  
           (trong ®iÒu kiÖn chËu v¹i) trªn c©y l¹c  
           vïng Hμ Néi vμ phô cËn vô hÌ thu 
           2008, vô xu©n hÌ 2009 

L©y bÖnh nh©n t¹o theo ph−¬ng ph¸p 
cña Hayward (1991), ViÖn B¶o vÖ thùc vËt 
(1997). C©y l©y bÖnh ®−îc chuÈn bÞ tõ chän 
h¹t gièng cña c©y kháe, ®Êt phï sa ®−îc khö 
trïng ë ®iÒu kiÖn 1210C; 1,5 atm trong 45 
phót. Nguån vi khuÈn R. solanacearum g©y 
bÖnh hÐo xanh trªn c©y l¹c vïng Hμ Néi vμ 

phô cËn ®· ®−îc ph©n lËp, nu«i cÊy thuÇn 
®em l©y nhiÔm nh©n t¹o trªn c©y ký chñ l¹c 
trong ®iÒu kiÖn chËu v¹i. Nguån vi khuÈn 
®−îc pha trong n−íc v« trïng víi nång ®é bμo 
tö 108 cfu/1 ml, tiÕn hμnh s¸t th−¬ng nhÑ ®Ó 
l©y nhiÔm nh©n t¹o. Sau gieo 20 ngμy, tiÕn 
hμnh l©y nhiÔm nh©n t¹o b»ng ph−¬ng ph¸p 
s¸t th−¬ng rÔ (c¸ch th©n c©y l¹c 1 cm, s©u 2 
cm, dμi 3 cm), sau ®ã t−íi 10 ml dÞch vi khuÈn 
nång ®é 108 cfu/ml. Mçi c«ng thøc nh¾c l¹i 3 
lÇn, mçi lÇn nh¾c l¹i 30 c©y. Theo dâi sè c©y 
bÞ bÖnh ë tõng c«ng thøc sau 7 ngμy, 14 ngμy, 
21 ngμy, 28 ngμy sau l©y nhiÔm. TÝnh tû lÖ 
bÖnh (%). 

• Kh¶o s¸t kh¶ n¨ng phßng trõ bÖnh 
HXVK h¹i l¹c b»ng vi sinh vËt ®èi kh¸ng B. 
subtilis trong ®iÒu kiÖn chËu v¹i 

ThÝ nghiÖm ®−îc bè trÝ gåm 4 c«ng thøc 
trªn gièng l¹c sen lai khi c©y l¹c ®−îc 20 
ngμy tuæi, sö dông ph−¬ng thøc l©y nhiÔm 
s¸t th−¬ng rÔ. Mçi c«ng thøc nh¾c l¹i 3 lÇn, 
mçi lÇn nh¾c l¹i 30 c©y.  

CT1: §èi chøng (s¸t th−¬ng rÔ vμ xö lý 
10 ml dung dÞch vi khuÈn R. solanacearum 
khi c©y l¹c ®−îc 20 ngμy tuæi).  

CT2: S¸t th−¬ng rÔ sau ®ã xö lý (t−íi 
dÞch) cïng lóc 10 ml dung dÞch vi khuÈn R. 
solanacearum + 10 ml dung dÞch vi khuÈn 
®èi kh¸ng B. subtilis. 

CT3: Xö lý (t−íi dÞch) 10 ml dung dÞch vi 
khuÈn B. subtilis khi c©y l¹c ®−îc 18 ngμy 
tuæi; khi c©y l¹c ®−îc 20 ngμy tuæi tiÕn hμnh 
s¸t th−¬ng rÔ vμ xö lý 10 ml dung dÞch vi 
khuÈn R. solanacearum. 

CT4: S¸t th−¬ng rÔ vμ xö lý (t−íi dÞch) 
10 ml dung dÞch vi khuÈn R. solanacearum 
khi c©y l¹c ®−îc 18 ngμy tuæi; Khi c©y l¹c 
®−îc 20 ngμy tuæi tiÕn xö lý 10 ml dung dÞch 
vi khuÈn B. subtilis. Nång ®é dung dÞch vi 
khuÈn R. solanacearum vμ B. subtilis dïng 
trong thÝ nghiÖm lμ 108 cfu/1 ml. 

ChØ tiªu theo dâi: Theo dâi sè c©y bÞ bÖnh ë 
tõng c«ng thøc sau 7 ngμy, 14 ngμy, 21 ngμy, 
28 ngμy sau l©y nhiÔm. TÝnh tû lÖ bÖnh (%). 

• Kh¶o s¸t kh¶ n¨ng phßng trõ bÖnh 
HXVK h¹i l¹c b»ng thuèc kh¸ng sinh vμ 
thuèc hãa häc trong ®iÒu kiÖn chËu v¹i  
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ThÝ nghiÖm ®−îc bè trÝ gåm 5 c«ng thøc 
trªn gièng l¹c sen lai, sö dông ph−¬ng thøc 
ng©m h¹t l¹c trong dung dÞch thuèc ®· ®−îc 
pha theo nång ®é khuyÕn c¸o trong kho¶ng 
thêi gian 10 phót. Mçi c«ng thøc nh¾c l¹i 3 
lÇn, mçi lÇn nh¾c l¹i 30 c©y.  

3.1. §iÒu tra thùc tr¹ng bÖnh HXVK h¹i 
       c©y l¹c vïng Hμ Néi vμ phô cËn vô 
       hÌ thu 2008, vô xu©n hÌ n¨m 2009 

T¸c h¹i chñ yÕu cña bÖnh trªn c©y l¹c 
lμm l¸ ngän hÐo rò cã mμu xanh t¸i, mÆt l¸ 
phÝa d−íi vμ ë c¸c cμnh còng bÞ hÐo dÇn vμ 
chÕt nhanh. Ban ®Çu l¸ hÐo vμo ban ngμy, 
ban ®ªm l¹i phôc håi, nh−ng chØ sau vμi 
ngμy c©y l¹c hÐo rò h¼n vμ kh«ng phôc håi 
®−îc. Chãp rÔ c©y bÖnh bÞ thèi nhòn, mμu 
n©u ®en. C¾t gèc th©n cã thÓ thÊy bã m¹ch 
mÇu n©u sÉm kÐo dμi lªn phÝa trªn. Dïng 
tay bãp nhÑ chç c¾t ngang cã dÞch nhÇy 
tr¾ng nh− s÷a ch¶y ra. 

ChØ tiªu theo dâi: Theo dâi sè c©y bÞ bÖnh ë 
tõng c«ng thøc sau 7 ngμy, 14 ngμy, 21 ngμy, 
28 ngμy sau l©y nhiÔm. TÝnh tû lÖ bÖnh (%). 

Ph−¬ng ph¸p tÝnh to¸n vμ xö lý sè liÖu 
Tû lÖ bÖnh (TLB%):                                        

A 
TLB (%) = 

B 
x 100 

Trong ®ã: A- sè c©y bÞ bÖnh hÐo xanh;  
KÕt qu¶ ®iÒu tra cho thÊy, bÖnh HXVK 

h¹i l¹c phæ biÕn cã mÆt ë tÊt c¶ c¸c vïng 

®iÒu tra. ë c¸c giai ®o¹n sinh tr−ëng kh¸c 
nhau cña c©y l¹c, bÖnh HXVK g©y h¹i còng 
kh¸c nhau. BÖnh HXVK chñ yÕu g©y h¹i vμo 
giai ®o¹n tr−íc khi ra hoa cho ®Õn ra hoa - 

®©m tia. ë giai ®o¹n l¹c cñ non, sù g©y h¹i 
cña bÖnh HXVK gi¶m dÇn. Khi c©y l¹c ë giai 
®o¹n cñ giμ, hÇu nh− kh«ng thÊy sù xuÊt 
hiÖn vμ g©y h¹i cña bÖnh HXVK (B¶ng 1 vμ 
B¶ng 2). Tû lÖ bÖnh HXVK gi÷a c¸c vïng 
®iÒu tra vμ ë thêi vô kh¸c nhau lμ kh¸c 
nhau, tû lÖ bÖnh trung b×nh cao nhÊt ë Yªn 

§ång  - ý Yªn - Nam §Þnh (trªn gièng sen lai 
lμ 0,89% - 1,28%) vμ thÊp nhÊt ë An Hμ - 
L¹ng Giang - B¾c Giang (trªn gièng L14 lμ 
0,19% - 0,36). 

                 B- tæng sè c©y ®iÒu tra. 
HiÖu lùc phßng trõ cña vi sinh vËt ®èi 

kh¸ng, thuèc kh¸ng sinh vμ thuèc hãa häc 
trong ®iÒu kiÖn chËu v¹i ®−îc tÝnh theo c«ng 
thøc Abbott: 

C - T 
HLPT (%) = 

C 
x 100 

Trong ®ã: C: sè c©y chÕt ë c«ng thøc ®èi 
chøng (kh«ng xö lý vi sinh vËt ®èi kh¸ng B. 
subtilis, thuèc kh¸ng sinh vμ thuèc hãa häc); 

T: sè c©y chÕt ë c«ng thøc thÝ nghiÖm (xö 
lý vi sinh vËt ®èi kh¸ng B. subtilis, thuèc 
kh¸ng sinh vμ thuèc hãa häc). 

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

B¶ng 1. T×nh h×nh bÖnh HXVK h¹i l¹c (R. solanacearum) 
vô hÌ thu 2008 ë vïng Hμ Néi vμ phô cËn

Tỷ lệ bệnh qua các thời kỳ 
sinh trưởng của cây (%) 

STT Địa điểm điều tra 
Giống 

lạc Trước khi 
ra hoa 

Ra hoa - 
Đâm tia Củ non Củ già 

Tỷ lệ bệnh 
trung bình

(%) 

1 Cổ Loa - Đông Anh - Hà Nội L14 0,21 0,37 0,53 0,00 0,28 

2 Phủ Lỗ - Sóc Sơn - Hà Nội Sen Lai 0,34 0,85 1,2 0,00 0,6 

3 Cao Xá - Tân Yên - Bắc Giang Đỏ BG 0,45 1,15 1,81 0,00 0,85 

4 An Hà - Lạng Giang - Bắc Giang L14 0,14 0,35 0,96 0,00 0,36 

5 Yên Đồng - Ý Yên - Nam Định Sen Lai 1,20 1,84 2,08 0,00 1,28 

6 Trình Xuyên - Vụ Bản - Nam Định Đỏ BG 0,32 0,53 0,93 0,00 0,45 
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B¶ng 2. T×nh h×nh bÖnh HXVK h¹i l¹c (R.  solanacearum) 
vô xu©n hÌ 2009 ë vïng Hμ Néi vμ phô cËn

Tỷ lệ bệnh qua các thời kỳ 
sinh trưởng của cây (%) 

STT Địa điểm điều tra Giống 
lạc Trước khi 

ra hoa 
Ra hoa - 
Đâm tia Củ non Củ già 

Tỷ lệ bệnh
trung bình

(%) 

1 Cổ Loa - Đông Anh - Hà Nội L14 0,13 0,26 0,37 0,00 0,19 

2 Phủ Lỗ - Sóc Sơn - Hà Nội Sen Lai 0,21 0,70 0,91 0,00 0,46 

3 Cao Xá  - Tân Yên - Bắc Giang Đỏ BG 0,19 0,85 1,44 0,00 0,62 

4 An Hà - Lạng Giang - Bắc Giang L14 0,00 0,23 0,56 0,00 0,19 

5 Yên Đồng  - Ý Yên - Nam Định Sen Lai 0, 8 1,2 1,57 0,00 0,89 

6 Trình Xuyên - Vụ Bản - Nam Định Đỏ BG 0,26 0,32 0,72 0,00 0,32 

 
Nh− vËy, ®èi víi c¸c gièng l¹c kh¸c nhau 

vμ ®−îc trång ë c¸c vïng kh¸c nhau th× tû lÖ 
bÖnh HXVK h¹i l¹c còng kh¸c nhau. Ngoμi ra, 
®iÒu tra cßn cho thÊy, lu©n canh víi lóa n−íc 
gãp phÇn h¹n chÕ ®¸ng kÓ t¸c h¹i cña bÖnh 
HXVK h¹i l¹c ë vïng Hμ Néi vμ phô cËn. 

3.2. Mét sè ®Æc ®iÓm h×nh th¸i, ®Æc tÝnh 
        sinh häc cña c¸c isolates vi khuÈn 
        R. solanacearum Smith 

Quan s¸t c¸c dßng vi khuÈn ph©n lËp 
®−îc trªn c¸c gièng l¹c ®−îc trång ë vïng Hμ 
Néi vμ phô cËn nhiÔm bÖnh, khi nu«i cÊy vi 
khuÈn trªn m«i tr−êng nh©n t¹o TZC, SPA, 
Kings’B; nhuém l«ng roi vμ gram vi khuÈn 
®· cho thÊy r»ng 3 dßng vi khuÈn g©y bÖnh 
hÐo xanh h¹i l¹c ë gièng L14, ®á B¾c Giang, 
sen lai trªn m«i tr−êng SPA cã ®Æc ®iÓm lμ 
nhÇy, r×a nh½n, mμu tr¾ng kem (Kelman, 
1954). KÕt qu¶ trªn ®· x¸c ®Þnh loμi R. 
solanacearum cã d¹ng h×nh gËy, hai ®Çu h¬i 
trßn, cã tõ 1 - 4 l«ng roi ë ®Çu. C¸c isolate cña 
vi khuÈn ®Òu nhuém gram ©m. 

 
 

3.3. §Æc tÝnh g©y bÖnh cña c¸c isolate vi  
        khuÈn g©y bÖnh hÐo xanh vi khuÈn 
        (trong ®iÒu kiÖn chËu v¹i) trªn c©y l¹c  
         vïng Hμ Néi vμ phô cËn vô hÌ thu  
        2008, xu©n hÌ 2009 

Nghiªn cøu tÝnh g©y bÖnh cña c¸c 
isolate vi khuÈn R. solanacearum trªn l¹c 
nh»m x¸c ®Þnh ph¹m vi ký chñ, x¸c ®Þnh ®éc 
tÝnh vμ kh¶ n¨ng g©y bÖnh cña c¸c isolate vi 
khuÈn ph©n lËp. KÕt qu¶ thÝ nghiÖm cho 
thÊy, c¸c isolate vi khuÈn ph©n lËp trªn c©y 
l¹c ë vïng Hμ Néi vμ phô cËn ®Òu cã kh¶ 
n¨ng g©y bÖnh trªn gièng l¹c L14, ®á B¾c 
Giang, sen lai. Isolate vi khuÈn R. 
solanacearum ph©n lËp tõ gièng l¹c sen lai 
(Tiªn D−¬ng - §«ng Anh - Hμ Néi) sau 10 
ngμy l©y nhiÔm cã tû lÖ bÖnh cao nhÊt lμ 
46,7% - 48,9% vμ thÊp nhÊt lμ isolate vi 
khuÈn ph©n lËp trªn gièng l¹c L14 (Cao X¸ - 
T©n Yªn - B¾c Giang) tû lÖ bÖnh lμ 12,2% - 
13,3% (B¶ng 3 vμ B¶ng 4). 

B¶ng 3. TÝnh g©y bÖnh cña c¸c isolate vi khuÈn R. solanacearum 
ph©n lËp trªn c©y l¹c vô hÌ thu 2008 ë vïng Hμ Néi vμ phô cËn

Tỷ lệ bệnh HXVK (%) trên các giống lạc 
STT Isolate vi khuẩn phân lập 

L14 Đỏ Bắc Giang Sen lai 

1 Tiên Dương - Đông Anh - Hà Nội 14,4 27,8 48,9 

2 Đông Xuân - Sóc Sơn - Hà Nội 20,0 28,9 46,7 

3 Cao Xá - Tân Yên - Bắc Giang 13,3 30,0 43,3 

4 An Hà - Lạng Giang - Bắc Giang 15,6 21,1 35,6 

5 Yên Đồng - Ý Yên - Nam Định 15,6 22,2 44,4 

6 Trình Xuyên - Vụ Bản - Nam Định 20,0 28,9 45,6 
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B¶ng 4. TÝnh g©y bÖnh cña c¸c isolate vi khuÈn R. solanacearum Smith 
ph©n lËp trªn c©y l¹c vô xu©n hÌ 2009 ë vïng Hμ Néi vμ phô cËn

Tỷ lệ bệnh HXVK (%) trên các giống lạc 
STT Isolate vi khuẩn phân lập 

L14 Đỏ Bắc Giang Sen lai 

1 Tiên Dương - Đông Anh - Hà Nội 13,3 26,7 46,7 

2 Đông Xuân - Sóc Sơn - Hà Nội 17,8 26,7 44,4 

3 Cao Xá - Tân Yên - Bắc Giang 12,2 28,9 42,2 

4 An Hà - Lạng Giang - Bắc Giang 13,3 19,0 34,4 

5 Yên Đồng - Ý Yên - Nam Định 15,6 21,1 42,2 

6 Trình Xuyên - Vụ Bản - Nam Định 18,9 26,7 44,4 

 

C¸c isolate vi khuÈn ph©n lËp tõ c©y 
l¹c ë c¸c vïng kh¸c nhau thÓ hiÖn tÝnh ®éc 
vμ tÝnh g©y bÖnh ë møc ®é kh¸c nhau trªn c¸c 
gièng l¹c. Isolate vi khuÈn gièng l¹c sen lai 
cã møc ®é chèng chÞu víi bÖnh hÐo xanh lμ 
thÊp nhÊt vμ thÓ hiÖn ®éc tÝnh cao nhÊt,  cßn 
isolate vi khuÈn gièng l¹c L14 cã møc ®é 
chèng chÞu víi bÖnh hÐo xanh lμ cao nhÊt vμ 
thÓ hiÖn ®éc tÝnh thÊp nhÊt. 

Kh¶o s¸t hiÖu qu¶ phßng trõ cña vi 
khuÈn ®èi kh¸ng B. subtilis trong phßng 
chèng bÖnh HXVK h¹i l¹c. 

Qua 2 vô thÝ nghiÖm, ë tÊt c¶ c¸c c«ng 
thøc thÝ nghiÖm tû lÖ bÖnh HXVK ®Òu t¨ng 
dÇn sau c¸c ngμy theo dâi vμ t¨ng nhanh 
nhÊt ë CT1 tõ 94,4% - 95,6% (kh«ng cã mÆt 
cña B. subtilis) vμ chËm h¬n ë c¸c c«ng thøc 
cã xö lý vi khuÈn ®èi kh¸ng B. subtilis  (CT2, 

CT3, CT4). C¸c c«ng thøc trong thÝ nghiÖm 

cã sù kh¸c nhau vÒ tû lÖ c©y hÐo. ë c«ng thøc 
®èi chøng kh«ng cã mÆt cña vi khuÈn ®èi 
kh¸ng B. subtillis tû lÖ bÖnh cao nhÊt (94,4% 
- 95,6%), cßn ë c¸c c«ng thøc kh¸c cã mÆt cña 
vi khuÈn ®èi kh¸ng B. subtillis tû lÖ bÖnh ë 
møc thÊp h¬n rÊt nhiÒu so víi ®èi chøng. Tû 
lÖ bÖnh thÊp nhÊt ë hai c«ng thøc thÝ nghiÖm 
lμ CT2 (25,6% - 26,7%)  vμ CT3 t−¬ng øng lμ 

20,0% - 21,1%. ë CT4 tû lÖ bÖnh sau 28 ngμy 
theo dâi ë møc kh¸ cao 57,8% - 58,9% mÆc 
dï còng ®−îc xö lý vi khuÈn ®èi kh¸ng B. 
subtillis (B¶ng 5). Nh− vËy, vi khuÈn B. 
subtillis cã thÓ sö dông ®−îc ®Ó xö lý ®Êt 
tr−íc khi trång cã t¸c dông h¹n chÕ kh¶ 
n¨ng x©m nhiÔm, ph¸t sinh ph¸t triÓn cña 
bÖnh HXVK.  

B¶ng 5. Kh¶o s¸t kh¶ n¨ng phßng trõ bÖnh hÐo xanh vi khuÈn h¹i l¹c 
cña chÕ phÈm B. subtilis trong ®iÒu kiÖn chËu v¹i 

vô hÌ thu n¨m 2008 vμ vô xu©n hÌ n¨m 2009

Chỉ tiêu theo dõi 
ở các công thức 

Tỷ lệ cây héo do vi khuẩn R. solanacearum 
(%) trong vụ hè thu 2008 

Tỷ lệ cây héo do vi khuẩn R. solanacearum 
(%) trong vụ xuân hè năm 2009 

Ngày theo dõi  
sau lây nhiễm CT1 CT2 CT3 CT4 CT1 CT2 CT3 CT4 

7 22,2d 15,6b 10,0a 18,9c 21,1d 13,4b 8,9a 17,8c 

14 82,2d 22,2b 13,3a 30,0c 80,0d 20,0b 11,1a 28,9c 

21 92,2d 24,4b 17,7a 56,7c 91,1d 23,3b 16,7a 54,4c 

28 95,6d 26,7b 21,1a 58,9c 94,4d 25,6b 20,0a 57,8c 
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B¶ng 6. Kh¶o s¸t kh¶ n¨ng phßng trõ bÖnh hÐo xanh vi khuÈn h¹i l¹c  
cña thuèc kh¸ng sinh, hãa häc trong ®iÒu kiÖn chËu v¹i 

vô hÌ thu n¨m 2008 vμ vô xu©n hÌ n¨m 2009

Chỉ tiêu theo dõi ở 
các công thức 

Tỷ lệ cây héo do vi khuẩn R. solanacearum 
(%) trong vụ hè thu 2008 

Tỷ lệ cây héo do vi khuẩn R. solanacearum 
(%) trong vụ xuân hè năm 2009 

Ngày theo 
dõi sau xử lý CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 

7 22,2d 13,3a 15,6b 16,7c 16,7c 21,1c 12,3a 14,4b 15,6c 15,7c 

14 83,3d 18,9a 22,2b 26,6c 27,8c 82,3d 17,8a 21,1b 24,4c 26,7c 

21 91,1d 24,5a 27,8b 32,2c 33,3c 90,0d 23,3a 26,7b 30,0c 31,1c 

28 95,6d 27,8a 30,0b 35,6c 36,7c 94,4d 26,7a 28,9b 33,3c 34,4c 

Chú thích: Công thức 1: Đối chứng, không xử lý thuốc. Công thức 2: Xử lý thuốc steptomycin (nồng độ 0,5%).  
                          Công thức 3: Xử lý thuốc cloramphenicol (nồng độ 0,4%). Công thức 4:  Xử lý thuốc carbendazim  
                          (nồng độ 1%). Công thức 5: Xử lý thuốc validamycin (nồng độ 1%). 

Kh¶o s¸t kh¶ n¨ng phßng trõ bÖnh 
HXVK h¹i l¹c b»ng thuèc kh¸ng sinh, thuèc 
hãa häc trong ®iÒu kiÖn chËu v¹i 

Mét sè thuèc kh¸ng sinh, thuèc hãa häc: 
steptomycin, cloramphenicol, carbendazim, 
validamycin ®· ®−îc sö dông ®Ó kh¶o s¸t 
hiÖu lùc phßng trõ bÖnh HXVK cña  h¹i l¹c 
trong ®iÒu kiÖn chËu v¹i (B¶ng 6). KÕt qu¶ 
nghiªn cøu cho thÊy c¶ 4 lo¹i thuèc thÝ 
nghiÖm ®Òu cã kh¶ n¨ng øc chÕ sù ph¸t triÓn 
vμ g©y h¹i cña bÖnh HXVK so víi c«ng thøc 
®èi chøng ë c¶ 2 vô. Trong ®ã, thuèc 
steptomycine cã hiÖu lùc cao nhÊt víi tû lÖ 
bÖnh sau 28 ngμy theo dâi lμ 26,7% - 27,8%. 
TiÕp ®Õn lμ thuèc cloramphenicol (tû lÖ bÖnh 
lμ 28,9% - 30,0%). HiÖu lùc thÊp nhÊt lμ 
thuèc validamycin (tû lÖ bÖnh lμ 34,4% - 
36,7%). 

4. KÕT LUËN 
BÖnh hÐo xanh vi khuÈn R. solanacearum 

Smith lμ mét bÖnh g©y h¹i phæ biÕn trªn c©y 
l¹c ë vïng Hμ Néi vμ phô cËn vô hÌ thu 
2008, xu©n hÌ n¨m 2009.  

C¸c isolate vi khuÈn g©y bÖnh hÐo xanh 
ph©n lËp trªn c©y ký chñ gi÷a gièng l¹c L14, 
®á B¾c Giang, sen lai trång ë c¸c vïng kh¸c 
nhau ®Òu cã kh¶ n¨ng l©y bÖnh chÐo.  

Cã thÓ sö dông chÕ phÈm vi sinh vËt ®èi 
kh¸ng B. subtilis kÕt hîp víi thuèc kh¸ng 
sinh, thuèc hãa häc ®Ó phßng trõ bÖnh 
HXVK h¹i c©y l¹c cho hiÖu qu¶ cao. Sö dông 
chÕ phÈm vi sinh vËt ®èi kh¸ng B. subtilis 
xö lý ®Êt tr−íc khi trång l¹c cã t¸c dông h¹n 
chÕ kh¶ n¨ng x©m nhiÔm, ph¸t sinh, ph¸t 
triÓn cña bÖnh HXVK.  

Sö dông c¸c lo¹i thuèc kh¸ng sinh, thuèc 
ho¸ häc trong phßng trõ bÖnh HXVK cã kh¶ 
n¨ng øc chÕ sù ph¸t sinh g©y h¹i cña bÖnh. 
Trong ®ã, thuèc kh¸ng sinh streptomycine cã 
hiÖu lùc cao nhÊt víi tû lÖ bÖnh sau 28 ngμy 
theo dâi lμ 26,7% - 27,8%. TiÕp ®Õn lμ thuèc 
cloramphenicol (tû lÖ bÖnh lμ 28,9% - 30,0%). 
Thuèc validacin cã hiÖu lùc thÊp nhÊt (tû lÖ 
bÖnh lμ 34,4% - 36,7%). 
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TÓM TẮT

Nghiên cứu được tiến hành nhằm nâng cao hiệu quả phòng trừ bệnh héo xanh vi khuẩn Ralstonia solanacearum Smith, bệnh gây hại phổ biến trên cây lạc. Bệnh héo xanh vi khuẩn đã được điều tra, thu thập, xác định và các biện pháp phòng trừ chúng đã được thử nghiệm trên các giống lạc L14, đỏ Bắc Giang, sen lai trồng ở ở Hà Nội và các vùng phụ cận vụ hè thu năm 2008 và vụ xuân hè năm 2009. Kết quả cho thấy rằng các isolate vi khuẩn gây bệnh héo xanh phân lập trên các giống lạc khác nhau giữa các vùng khác nhau đều có khả năng lây bệnh héo; chế phẩm vi sinh vật đối kháng Bacillus subtilis sử dụng kết hợp với thuốc hóa học để phòng trừ bệnh HXVK hại cây lạc cho hiệu quả cao. Chế phẩm này được dùng xử lý đất trước khi trồng lạc có tác dụng hạn chế khả năng xâm nhiễm, phát sinh, phát triển của bệnh HXVK. Các loại thuốc hóa học và kháng sinh được dùng phòng trừ bệnh HXVK có khả năng ức chế sự phát sinh gây hại của bệnh. Trong đó thuốc Steptomycine có hiệu lực cao nhất với tỷ lệ bệnh sau 15 ngày theo dõi là 24,3%, tiếp đến là thuốc Cloramphenicol 0,4% (tỷ lệ bệnh là 27,3%) và thấp nhất là thuốc Validamycin 1% (tỷ lệ bệnh là 30,7%).


Từ khoá: Bệnh héo xanh vi khuẩn hại lạc, biện pháp sinh học, biện pháp hóa học, Ralstonia solanacearum Smith.


SUMMARY 


The study was conducted to improve the efficiency of control of bacterial wilt (Ralstonia solanacearum Smith), a common disease of peanut. The disease was investigated, and the samples were collected and identified. The control measures were performed on cultivars L14, Bac Giang red and hybrids grown at Hanoi and surrounding areas in the summer-fall 2008 and the spring-summer 2009. The results showed that the bacterial isolates isolated from different cultivars in different regions were all pathogenic. The disease can be controlled effectively using a bacterial antagonist (Bacillus subtilis) in combination with bacteriocides. The soil treatment with Bacillus subtilis before planting restricted the development of the bacterial wilt disease. Bacteriocides also showed to inhibit the development of the disease. Among tested chemicals, Steptomycine showed highest efficacy of control with incidence of 24.3% after 15 days of treatment. The next was Chloramphenicol 0.4% showing an incidence of 27.3%. Validamycin 1% showed lowest efficacy with incidence of only 30.7%.


Key words: Bacterial wilt of grounut, biological control, chemical control, Ralstonia solanacearum. 


1. §ÆT VÊN §Ò


C¸c bÖnh h¹i c©y trång cã nguån gèc trong ®Êt, trong ®ã vi khuÈn Ralstonia solanacearum Smith (R. solanacearum Smith) g©y bÖnh hÐo xanh phæ biÕn vµ nguy hiÓm ®· g©y tæn thÊt nghiªm träng trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, nhÊt lµ c¸c c©y trång cã ý nghÜa kinh tÕ nh l¹c, cµ chua, khoai t©y lµm gi¶m ®¸ng kÓ ®Õn n¨ng suÊt vµ chÊt lîng cña n«ng s¶n phÈm.


ë ViÖt Nam, vi khuÈn R. solanacearum g©y h¹i trªn nhiÒu lo¹i c©y trång. BÖnh hÐo xanh vi khuÈn (hxvk) lµ mét trong nh÷ng lo¹i bÖnh phæ biÕn, g©y h¹i kh¸ nghiªm träng trªn mét sè c©y trång nh cµ chua, cµ, l¹c, khoai t©y, thuèc l¸ ë vïng Hµ Néi vµ phô cËn. LÇn ®Çu tiªn bÖnh hxvk ®îc ph¸t hiÖn  trªn c©y d©u t»m (§ç TÊn Dòng, 1998). 


NguyÔn Xu©n Hång vµ cs. (1993) cho biÕt: bÖnh hxvk h¹i l¹c xuÊt hiÖn phæ biÕn ë hÇu hÕt c¸c vïng, møc ®é bÞ bÖnh cã sù thay ®æi gi÷a c¸c vïng sinh th¸i. BÖnh h¹i nghiªm träng ë mét sè vïng träng ®iÓm cña tØnh NghÖ An vµ Thanh Ho¸ víi tû lÖ bÖnh tõ 15 - 35%; ë c¸c vïng trång l¹c tØnh Long an vµ T©y Ninh lµ 20 - 30%. C¸c t¸c gi¶ ®· sö dông ph¬ng ph¸p l©y bÖnh nh©n t¹o b»ng s¸t th¬ng rÔ trªn c©y l¹c 2 tuÇn tuæi ®Ó ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng kh¸ng bÖnh cña c¸c dßng, gièng l¹c.


NguyÔn ThÞ Ly vµ cs. (1991) trong kÕt qu¶ nghiªn cøu vÒ bÖnh hxvk h¹i c©y l¹c ë Hµ Néi, B¾c Giang vµ NghÖ An cho r»ng, bÖnh hxvk h¹i nÆng ë mét sè ®iÓm ®iÒu tra cña tØnh NghÖ An víi tû lÖ cao, dao ®éng trong kho¶ng 15 - 40%, trong khi ®ã ë ViÖt Yªn (B¾c Giang) tû lÖ bÖnh trung b×nh chØ tõ 10 - 15%.


Trong thùc tÕ s¶n xuÊt, phßng chèng bÖnh hÐo xanh vi khuÈn lµ vÊn ®Ò rÊt khã kh¨n. Vi khuÈn g©y bÖnh R. solanacearum lµ loµi cã nhiÒu chñng sinh lý vµ nßi sinh häc kh¸c nhau, ph©n bè ký chñ réng, tån t¹i l©u trong tµn d thùc vËt vµ trong ®Êt. C¸c bÖnh nµy rÊt khã phßng trõ b»ng thuèc hãa häc nªn cµng dÔ bÞ l¹m dông, g©y ¶nh hëng xÊu ®Õn søc kháe con ngêi, ®Êt, níc, m«i trêng sinh th¸i. MÆt kh¸c, hiÖn nay ë níc ta nh÷ng nghiªn cøu vÒ chÕ phÈm sinh häc ®Ó phßng trõ c¸c t¸c nh©n g©y bÖnh cã nguån gèc trong ®Êt h¹i c©y trång cha ®îc øng dông nhiÒu trong s¶n xuÊt. Theo nh÷ng kÕt qu¶ nghiªn cøu ®· c«ng bè cña c¸c t¸c gi¶ trong vµ ngoµi níc cho thÊy, kh«ng cã mét biÖn ph¸p riªng rÏ nµo phßng chèng bÖnh HXVK hiÖu qu¶. VÊn ®Ò ®îc ®Æt ra lµ cÇn kÕt hîp ®ång thêi c¸c biÖn ph¸p phßng trõ tæng hîp nh: biÖn ph¸p phßng trõ sinh häc, biÖn ph¸p canh t¸c, v.v... (French, 1998; Kelman, 1997).


V× vËy nghiªn cøu ®Ò xuÊt quy tr×nh phßng trõ tæng hîp, trong ®ã chó träng biÖn ph¸p canh t¸c, chän läc sö dông gièng chèng bÖnh, biÖn ph¸p sinh häc,… mét c¸ch tæng hîp ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ phßng trõ bÖnh hÐo xanh trªn mét sè c©y trång c¹n lµ ®iÒu cÊp thiÕt hiÖn nay. 


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

2.1. VËt liÖu nghiªn cøu


- MÉu bÖnh HXVK h¹i trªn mét sè c©y ký chñ nh l¹c, khoai t©y,… vµ mÉu c¸c h¹t gièng l¹c.


- M«i trêng nh©n t¹o dïng ®Ó ph©n lËp, nu«i cÊy vµ thÝ nghiÖm víi vi khuÈn R. solanacearum: TZC, SPA, PGA, King B, Wakimoto.


- ChÕ phÈm sinh häc: Bacillus subtilis d¹ng bét, nång ®é dung dÞch vi khuÈn B. subtilis dïng trong thÝ nghiÖm lµ 108 cfu/1 ml.

- Thuèc kh¸ng sinh, hãa häc: Steptomycin, cloramphenicol, carbendazim, validamycin.


- Mét sè hãa chÊt vµ vËt t thiÕt yÕu kh¸c.


- §Êt trång c©y: §Êt phï sa ®îc hÊp khö trïng ë ®iÒu kiÖn 1210C; 1,5 atm trong thêi gian 45 phót.


§Ò tµi ®îc thùc hiÖn t¹i Bé m«n BÖnh c©y, Khoa N«ng häc, Trêng §¹i häc N«ng nghiÖp Hµ Néi vµ mét sè hîp t¸c x· vïng Hµ Néi - phô cËn, n¨m 2008 - 2009.


2.2. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu


2.2.1. Ph¬ng ph¸p ®iÒu tra thu thËp mÉu
bÖnh, ph©n lËp vµ nu«i cÊy vi khuÈn    R. solanacearum Smith


§iÒu tra t×nh h×nh bÖnh HXVK ë ngoµi ®ång ruéng theo ph¬ng ph¸p ®iÒu tra cña Côc B¶o vÖ thùc vËt (1995) vµ ViÖn B¶o vÖ thùc vËt (1997). T¹i c¸c ruéng, c¸c ®iÓm ®îc chän, ®iÒu tra mçi ®iÓm 75 c©y. §iÒu tra ®Þnh kú 7 ngµy mét lÇn theo dâi c©y bÞ bÖnh vµ tÝnh tû lÖ bÖnh (%). 


Thu thËp mÉu bÖnh, ph©n lËp vµ nu«i cÊy vi khuÈn R. solanacearum Smith theo ph¬ng ph¸p nghiªn cøu ®îc tr×nh bµy trong c¸c c«ng tr×nh cña Tiªu chuÈn ngµnh n«ng nghiÖp ViÖt Nam (TCN 224-2003); Lª L¬ng TÒ (1997); Hayward (1991). Nh÷ng c©y bÖnh cã triÖu chøng ®iÓn h×nh ®îc thu thËp trong ruéng l¹c bÞ bÖnh HXVK, mÉu bÖnh röa s¹ch b»ng níc cÊt v« trïng vµ thÊm kh« b»ng giÊy thÊm v« trïng. TiÕn hµnh ph©n lËp vi khuÈn: Dïng que cÊy vi khuÈn ®· khö trïng trªn ngän löa ®Ìn cån, lÊy mét vßng dÞch trªn bÒ mÆt c¾t cña th©n c©y bÖnh cÊy trªn m«i trêng SPA. Nu«i cÊy trong ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é 300C, theo dâi sù ph¸t triÓn cña vi khuÈn sau 24, 48 giê, c¸c khuÈn l¹c riªng rÏ h×nh kh«ng ®Òu, r×a nhÇy tr¾ng s÷a, ë gi÷a cã phít hång nh¹t. CÊy truyÒn vi khuÈn trªn m«i trêng SPA, theo dâi sù ph¸t triÓn cña vi khuÈn trªn m«i trêng: KhuÈn l¹c cã mµu tr¾ng kem, bÒ mÆt ít ®ã lµ vi khuÈn R. solanacearum Smith thuÇn khiÕt.

2.2.2. Nghiªn cøu ®Æc ®iÓm h×nh th¸i, ®Æc
           tÝnh sinh häc cña c¸c isolates vi
            khuÈn R. solanacearum Smith.

Quan s¸t sù ph¸t triÓn cña khuÈn l¹c vi khuÈn, mµu s¾c bÒ mÆt khuÈn l¹c, tèc ®é ph¸t triÓn cña vi khuÈn sau 24, 48 vµ 72 giê nu«i cÊy (Kelman, 1997) trªn m«i trêng: TZC, SPA, Kings’B, ®Æt trong ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é thÝch hîp 300C. Nhuém vµ quan s¸t tÕ bµo vi khuÈn theo ph¬ng ph¸p nghiªn cøu cña Schaad, 1980.


2.2.3. Nghiªn cøu tÝnh g©y bÖnh cña c¸c
            isolate vi khuÈn g©y bÖnh hÐo xanh 
           (trong ®iÒu kiÖn chËu v¹i) trªn c©y l¹c 
           vïng Hµ Néi vµ phô cËn vô hÌ thu
           2008, vô xu©n hÌ 2009


L©y bÖnh nh©n t¹o theo ph¬ng ph¸p cña Hayward (1991), ViÖn B¶o vÖ thùc vËt (1997). C©y l©y bÖnh ®îc chuÈn bÞ tõ chän h¹t gièng cña c©y kháe, ®Êt phï sa ®îc khö trïng ë ®iÒu kiÖn 1210C; 1,5 atm trong 45 phót. Nguån vi khuÈn R. solanacearum g©y bÖnh hÐo xanh trªn c©y l¹c vïng Hµ Néi vµ phô cËn ®· ®îc ph©n lËp, nu«i cÊy thuÇn ®em l©y nhiÔm nh©n t¹o trªn c©y ký chñ l¹c trong ®iÒu kiÖn chËu v¹i. Nguån vi khuÈn ®îc pha trong níc v« trïng víi nång ®é bµo tö 108 cfu/1 ml, tiÕn hµnh s¸t th¬ng nhÑ ®Ó l©y nhiÔm nh©n t¹o. Sau gieo 20 ngµy, tiÕn hµnh l©y nhiÔm nh©n t¹o b»ng ph¬ng ph¸p s¸t th¬ng rÔ (c¸ch th©n c©y l¹c 1 cm, s©u 2 cm, dµi 3 cm), sau ®ã tíi 10 ml dÞch vi khuÈn nång ®é 108 cfu/ml. Mçi c«ng thøc nh¾c l¹i 3 lÇn, mçi lÇn nh¾c l¹i 30 c©y. Theo dâi sè c©y bÞ bÖnh ë tõng c«ng thøc sau 7 ngµy, 14 ngµy, 21 ngµy, 28 ngµy sau l©y nhiÔm. TÝnh tû lÖ bÖnh (%).

( Kh¶o s¸t kh¶ n¨ng phßng trõ bÖnh HXVK h¹i l¹c b»ng vi sinh vËt ®èi kh¸ng B. subtilis trong ®iÒu kiÖn chËu v¹i

ThÝ nghiÖm ®îc bè trÝ gåm 4 c«ng thøc trªn gièng l¹c sen lai khi c©y l¹c ®îc 20 ngµy tuæi, sö dông ph¬ng thøc l©y nhiÔm s¸t th¬ng rÔ. Mçi c«ng thøc nh¾c l¹i 3 lÇn, mçi lÇn nh¾c l¹i 30 c©y. 


CT1: §èi chøng (s¸t th¬ng rÔ vµ xö lý 10 ml dung dÞch vi khuÈn R. solanacearum khi c©y l¹c ®îc 20 ngµy tuæi). 


CT2: S¸t th¬ng rÔ sau ®ã xö lý (tíi dÞch) cïng lóc 10 ml dung dÞch vi khuÈn R. solanacearum + 10 ml dung dÞch vi khuÈn ®èi kh¸ng B. subtilis.


CT3: Xö lý (tíi dÞch) 10 ml dung dÞch vi khuÈn B. subtilis khi c©y l¹c ®îc 18 ngµy tuæi; khi c©y l¹c ®îc 20 ngµy tuæi tiÕn hµnh s¸t th¬ng rÔ vµ xö lý 10 ml dung dÞch vi khuÈn R. solanacearum.


CT4: S¸t th¬ng rÔ vµ xö lý (tíi dÞch) 10 ml dung dÞch vi khuÈn R. solanacearum khi c©y l¹c ®îc 18 ngµy tuæi; Khi c©y l¹c ®îc 20 ngµy tuæi tiÕn xö lý 10 ml dung dÞch vi khuÈn B. subtilis. Nång ®é dung dÞch vi khuÈn R. solanacearum vµ B. subtilis dïng trong thÝ nghiÖm lµ 108 cfu/1 ml.


ChØ tiªu theo dâi: Theo dâi sè c©y bÞ bÖnh ë tõng c«ng thøc sau 7 ngµy, 14 ngµy, 21 ngµy, 28 ngµy sau l©y nhiÔm. TÝnh tû lÖ bÖnh (%).


( Kh¶o s¸t kh¶ n¨ng phßng trõ bÖnh HXVK h¹i l¹c b»ng thuèc kh¸ng sinh vµ thuèc hãa häc trong ®iÒu kiÖn chËu v¹i 


ThÝ nghiÖm ®îc bè trÝ gåm 5 c«ng thøc trªn gièng l¹c sen lai, sö dông ph¬ng thøc ng©m h¹t l¹c trong dung dÞch thuèc ®· ®îc pha theo nång ®é khuyÕn c¸o trong kho¶ng thêi gian 10 phót. Mçi c«ng thøc nh¾c l¹i 3 lÇn, mçi lÇn nh¾c l¹i 30 c©y. 


ChØ tiªu theo dâi: Theo dâi sè c©y bÞ bÖnh ë tõng c«ng thøc sau 7 ngµy, 14 ngµy, 21 ngµy, 28 ngµy sau l©y nhiÔm. TÝnh tû lÖ bÖnh (%).


Ph¬ng ph¸p tÝnh to¸n vµ xö lý sè liÖu


Tû lÖ bÖnh (TLB%):                                       


		TLB (%)

		=

		A

		x 100



		

		

		B

		





Trong ®ã: A- sè c©y bÞ bÖnh hÐo xanh; 


                 B- tæng sè c©y ®iÒu tra.

HiÖu lùc phßng trõ cña vi sinh vËt ®èi kh¸ng, thuèc kh¸ng sinh vµ thuèc hãa häc trong ®iÒu kiÖn chËu v¹i ®îc tÝnh theo c«ng thøc Abbott:


		HLPT (%)

		=

		C - T

		x 100



		

		

		C

		





Trong ®ã: C: sè c©y chÕt ë c«ng thøc ®èi chøng (kh«ng xö lý vi sinh vËt ®èi kh¸ng B. subtilis, thuèc kh¸ng sinh vµ thuèc hãa häc);


T: sè c©y chÕt ë c«ng thøc thÝ nghiÖm (xö lý vi sinh vËt ®èi kh¸ng B. subtilis, thuèc kh¸ng sinh vµ thuèc hãa häc).

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


3.1. §iÒu tra thùc tr¹ng bÖnh HXVK h¹i
       c©y l¹c vïng Hµ Néi vµ phô cËn vô
       hÌ thu 2008, vô xu©n hÌ n¨m 2009

T¸c h¹i chñ yÕu cña bÖnh trªn c©y l¹c lµm l¸ ngän hÐo rò cã mµu xanh t¸i, mÆt l¸ phÝa díi vµ ë c¸c cµnh còng bÞ hÐo dÇn vµ chÕt nhanh. Ban ®Çu l¸ hÐo vµo ban ngµy, ban ®ªm l¹i phôc håi, nhng chØ sau vµi ngµy c©y l¹c hÐo rò h¼n vµ kh«ng phôc håi ®îc. Chãp rÔ c©y bÖnh bÞ thèi nhòn, mµu n©u ®en. C¾t gèc th©n cã thÓ thÊy bã m¹ch mÇu n©u sÉm kÐo dµi lªn phÝa trªn. Dïng tay bãp nhÑ chç c¾t ngang cã dÞch nhÇy tr¾ng nh s÷a ch¶y ra.


KÕt qu¶ ®iÒu tra cho thÊy, bÖnh HXVK h¹i l¹c phæ biÕn cã mÆt ë tÊt c¶ c¸c vïng ®iÒu tra. ë c¸c giai ®o¹n sinh trëng kh¸c nhau cña c©y l¹c, bÖnh HXVK g©y h¹i còng kh¸c nhau. BÖnh HXVK chñ yÕu g©y h¹i vµo giai ®o¹n tríc khi ra hoa cho ®Õn ra hoa - ®©m tia. ë giai ®o¹n l¹c cñ non, sù g©y h¹i cña bÖnh HXVK gi¶m dÇn. Khi c©y l¹c ë giai ®o¹n cñ giµ, hÇu nh kh«ng thÊy sù xuÊt hiÖn vµ g©y h¹i cña bÖnh HXVK (B¶ng 1 vµ B¶ng 2). Tû lÖ bÖnh HXVK gi÷a c¸c vïng ®iÒu tra vµ ë thêi vô kh¸c nhau lµ kh¸c nhau, tû lÖ bÖnh trung b×nh cao nhÊt ë Yªn §ång  - ý Yªn - Nam §Þnh (trªn gièng sen lai lµ 0,89% - 1,28%) vµ thÊp nhÊt ë An Hµ - L¹ng Giang - B¾c Giang (trªn gièng L14 lµ 0,19% - 0,36).


B¶ng 1. T×nh h×nh bÖnh HXVK h¹i l¹c (R. solanacearum)
vô hÌ thu 2008 ë vïng Hµ Néi vµ phô cËn


		STT

		Địa điểm điều tra

		Giống


lạc

		Tỷ lệ bệnh qua các thời kỳ
sinh trưởng của cây (%)

		Tỷ lệ bệnh trung bình
(%)



		

		

		

		Trước khi ra hoa

		Ra hoa - Đâm tia

		Củ non

		Củ già

		



		1

		Cổ Loa - Đông Anh - Hà Nội

		L14

		0,21

		0,37

		0,53

		0,00

		0,28



		2

		Phủ Lỗ - Sóc Sơn - Hà Nội

		Sen Lai

		0,34

		0,85

		1,2

		0,00

		0,6



		3

		Cao Xá - Tân Yên - Bắc Giang

		Đỏ BG

		0,45

		1,15

		1,81

		0,00

		0,85



		4

		An Hà - Lạng Giang - Bắc Giang

		L14

		0,14

		0,35

		0,96

		0,00

		0,36



		5

		Yên Đồng - Ý Yên - Nam Định

		Sen Lai

		1,20

		1,84

		2,08

		0,00

		1,28



		6

		Trình Xuyên - Vụ Bản - Nam Định

		Đỏ BG

		0,32

		0,53

		0,93

		0,00

		0,45





B¶ng 2. T×nh h×nh bÖnh HXVK h¹i l¹c (R.  solanacearum)
vô xu©n hÌ 2009 ë vïng Hµ Néi vµ phô cËn


		STT

		Địa điểm điều tra

		Giống
lạc

		Tỷ lệ bệnh qua các thời kỳ
sinh trưởng của cây (%)

		Tỷ lệ bệnh
trung bình
(%)



		

		

		

		Trước khi ra hoa

		Ra hoa - Đâm tia

		Củ non

		Củ già

		



		1

		Cổ Loa - Đông Anh - Hà Nội

		L14

		0,13

		0,26

		0,37

		0,00

		0,19



		2

		Phủ Lỗ - Sóc Sơn - Hà Nội

		Sen Lai

		0,21

		0,70

		0,91

		0,00

		0,46



		3

		Cao Xá  - Tân Yên - Bắc Giang

		Đỏ BG

		0,19

		0,85

		1,44

		0,00

		0,62



		4

		An Hà - Lạng Giang - Bắc Giang

		L14

		0,00

		0,23

		0,56

		0,00

		0,19



		5

		Yên Đồng  - Ý Yên - Nam Định

		Sen Lai

		0, 8

		1,2

		1,57

		0,00

		0,89



		6

		Trình Xuyên - Vụ Bản - Nam Định

		Đỏ BG

		0,26

		0,32

		0,72

		0,00

		0,32





Nh vËy, ®èi víi c¸c gièng l¹c kh¸c nhau vµ ®îc trång ë c¸c vïng kh¸c nhau th× tû lÖ bÖnh HXVK h¹i l¹c còng kh¸c nhau. Ngoµi ra, ®iÒu tra cßn cho thÊy, lu©n canh víi lóa níc gãp phÇn h¹n chÕ ®¸ng kÓ t¸c h¹i cña bÖnh HXVK h¹i l¹c ë vïng Hµ Néi vµ phô cËn.


3.2. Mét sè ®Æc ®iÓm h×nh th¸i, ®Æc tÝnh
        sinh häc cña c¸c isolates vi khuÈn
        R. solanacearum Smith


Quan s¸t c¸c dßng vi khuÈn ph©n lËp ®îc trªn c¸c gièng l¹c ®îc trång ë vïng Hµ Néi vµ phô cËn nhiÔm bÖnh, khi nu«i cÊy vi khuÈn trªn m«i trêng nh©n t¹o TZC, SPA, Kings’B; nhuém l«ng roi vµ gram vi khuÈn ®· cho thÊy r»ng 3 dßng vi khuÈn g©y bÖnh hÐo xanh h¹i l¹c ë gièng L14, ®á B¾c Giang, sen lai trªn m«i trêng SPA cã ®Æc ®iÓm lµ nhÇy, r×a nh½n, mµu tr¾ng kem (Kelman, 1954). KÕt qu¶ trªn ®· x¸c ®Þnh loµi R. solanacearum cã d¹ng h×nh gËy, hai ®Çu h¬i trßn, cã tõ 1 - 4 l«ng roi ë ®Çu. C¸c isolate cña vi khuÈn ®Òu nhuém gram ©m.


3.3. §Æc tÝnh g©y bÖnh cña c¸c isolate vi 
        khuÈn g©y bÖnh hÐo xanh vi khuÈn
        (trong ®iÒu kiÖn chËu v¹i) trªn c©y l¹c 
         vïng Hµ Néi vµ phô cËn vô hÌ thu 
        2008, xu©n hÌ 2009


Nghiªn cøu tÝnh g©y bÖnh cña c¸c isolate vi khuÈn R. solanacearum trªn l¹c nh»m x¸c ®Þnh ph¹m vi ký chñ, x¸c ®Þnh ®éc tÝnh vµ kh¶ n¨ng g©y bÖnh cña c¸c isolate vi khuÈn ph©n lËp. KÕt qu¶ thÝ nghiÖm cho thÊy, c¸c isolate vi khuÈn ph©n lËp trªn c©y l¹c ë vïng Hµ Néi vµ phô cËn ®Òu cã kh¶ n¨ng g©y bÖnh trªn gièng l¹c L14, ®á B¾c Giang, sen lai. Isolate vi khuÈn R. solanacearum ph©n lËp tõ gièng l¹c sen lai (Tiªn D¬ng - §«ng Anh - Hµ Néi) sau 10 ngµy l©y nhiÔm cã tû lÖ bÖnh cao nhÊt lµ 46,7% - 48,9% vµ thÊp nhÊt lµ isolate vi khuÈn ph©n lËp trªn gièng l¹c L14 (Cao X¸ - T©n Yªn - B¾c Giang) tû lÖ bÖnh lµ 12,2% - 13,3% (B¶ng 3 vµ B¶ng 4).


B¶ng 3. TÝnh g©y bÖnh cña c¸c isolate vi khuÈn R. solanacearum
ph©n lËp trªn c©y l¹c vô hÌ thu 2008 ë vïng Hµ Néi vµ phô cËn


		STT

		Isolate vi khuẩn phân lập

		Tỷ lệ bệnh HXVK (%) trên các giống lạc



		

		

		L14

		Đỏ Bắc Giang

		Sen lai



		1

		Tiên Dương - Đông Anh - Hà Nội

		14,4

		27,8

		48,9



		2

		Đông Xuân - Sóc Sơn - Hà Nội

		20,0

		28,9

		46,7



		3

		Cao Xá - Tân Yên - Bắc Giang

		13,3

		30,0

		43,3



		4

		An Hà - Lạng Giang - Bắc Giang

		15,6

		21,1

		35,6



		5

		Yên Đồng - Ý Yên - Nam Định

		15,6

		22,2

		44,4



		6

		Trình Xuyên - Vụ Bản - Nam Định

		20,0

		28,9

		45,6





B¶ng 4. TÝnh g©y bÖnh cña c¸c isolate vi khuÈn R. solanacearum Smith
ph©n lËp trªn c©y l¹c vô xu©n hÌ 2009 ë vïng Hµ Néi vµ phô cËn


		STT

		Isolate vi khuẩn phân lập

		Tỷ lệ bệnh HXVK (%) trên các giống lạc



		

		

		L14

		Đỏ Bắc Giang

		Sen lai



		1

		Tiên Dương - Đông Anh - Hà Nội

		13,3

		26,7

		46,7



		2

		Đông Xuân - Sóc Sơn - Hà Nội

		17,8

		26,7

		44,4



		3

		Cao Xá - Tân Yên - Bắc Giang

		12,2

		28,9

		42,2



		4

		An Hà - Lạng Giang - Bắc Giang

		13,3

		19,0

		34,4



		5

		Yên Đồng - Ý Yên - Nam Định

		15,6

		21,1

		42,2



		6

		Trình Xuyên - Vụ Bản - Nam Định

		18,9

		26,7

		44,4





C¸c isolate vi khuÈn ph©n lËp tõ c©y l¹c ë c¸c vïng kh¸c nhau thÓ hiÖn tÝnh ®éc vµ tÝnh g©y bÖnh ë møc ®é kh¸c nhau trªn c¸c


gièng l¹c. Isolate vi khuÈn gièng l¹c sen lai cã møc ®é chèng chÞu víi bÖnh hÐo xanh lµ thÊp nhÊt vµ thÓ hiÖn ®éc tÝnh cao nhÊt,  cßn isolate vi khuÈn gièng l¹c L14 cã møc ®é chèng chÞu víi bÖnh hÐo xanh lµ cao nhÊt vµ thÓ hiÖn ®éc tÝnh thÊp nhÊt.


Kh¶o s¸t hiÖu qu¶ phßng trõ cña vi khuÈn ®èi kh¸ng B. subtilis trong phßng chèng bÖnh HXVK h¹i l¹c.

Qua 2 vô thÝ nghiÖm, ë tÊt c¶ c¸c c«ng thøc thÝ nghiÖm tû lÖ bÖnh HXVK ®Òu t¨ng dÇn sau c¸c ngµy theo dâi vµ t¨ng nhanh nhÊt ë CT1 tõ 94,4% - 95,6% (kh«ng cã mÆt cña B. subtilis) vµ chËm h¬n ë c¸c c«ng thøc cã xö lý vi khuÈn ®èi kh¸ng B. subtilis  (CT2,


CT3, CT4). C¸c c«ng thøc trong thÝ nghiÖm cã sù kh¸c nhau vÒ tû lÖ c©y hÐo. ë c«ng thøc ®èi chøng kh«ng cã mÆt cña vi khuÈn ®èi kh¸ng B. subtillis tû lÖ bÖnh cao nhÊt (94,4% - 95,6%), cßn ë c¸c c«ng thøc kh¸c cã mÆt cña vi khuÈn ®èi kh¸ng B. subtillis tû lÖ bÖnh ë møc thÊp h¬n rÊt nhiÒu so víi ®èi chøng. Tû lÖ bÖnh thÊp nhÊt ë hai c«ng thøc thÝ nghiÖm lµ CT2 (25,6% - 26,7%)  vµ CT3 t¬ng øng lµ 20,0% - 21,1%. ë CT4 tû lÖ bÖnh sau 28 ngµy theo dâi ë møc kh¸ cao 57,8% - 58,9% mÆc dï còng ®îc xö lý vi khuÈn ®èi kh¸ng B. subtillis (B¶ng 5). Nh vËy, vi khuÈn B. subtillis cã thÓ sö dông ®îc ®Ó xö lý ®Êt tríc khi trång cã t¸c dông h¹n chÕ kh¶ n¨ng x©m nhiÔm, ph¸t sinh ph¸t triÓn cña bÖnh HXVK. 


B¶ng 5. Kh¶o s¸t kh¶ n¨ng phßng trõ bÖnh hÐo xanh vi khuÈn h¹i l¹c
cña chÕ phÈm B. subtilis trong ®iÒu kiÖn chËu v¹i
vô hÌ thu n¨m 2008 vµ vô xu©n hÌ n¨m 2009

		Chỉ tiêu theo dõi
ở các công thức

		Tỷ lệ cây héo do vi khuẩn R. solanacearum (%) trong vụ hè thu 2008

		Tỷ lệ cây héo do vi khuẩn R. solanacearum (%) trong vụ xuân hè năm 2009



		Ngày theo dõi 
sau lây nhiễm

		CT1

		CT2

		CT3

		CT4

		CT1

		CT2

		CT3

		CT4



		7

		22,2d

		15,6b

		10,0a

		18,9c

		21,1d

		13,4b

		8,9a

		17,8c



		14

		82,2d

		22,2b

		13,3a

		30,0c

		80,0d

		20,0b

		11,1a

		28,9c



		21

		92,2d

		24,4b

		17,7a

		56,7c

		91,1d

		23,3b

		16,7a

		54,4c



		28

		95,6d

		26,7b

		21,1a

		58,9c

		94,4d

		25,6b

		20,0a

		57,8c





B¶ng 6. Kh¶o s¸t kh¶ n¨ng phßng trõ bÖnh hÐo xanh vi khuÈn h¹i l¹c 
cña thuèc kh¸ng sinh, hãa häc trong ®iÒu kiÖn chËu v¹i
vô hÌ thu n¨m 2008 vµ vô xu©n hÌ n¨m 2009


		Chỉ tiêu theo dõi ở các công thức

		Tỷ lệ cây héo do vi khuẩn R. solanacearum (%) trong vụ hè thu 2008

		Tỷ lệ cây héo do vi khuẩn R. solanacearum (%) trong vụ xuân hè năm 2009



		Ngày theo
dõi sau xử lý

		CT1

		CT2

		CT3

		CT4

		CT5

		CT1

		CT2

		CT3

		CT4

		CT5



		7

		22,2d

		13,3a

		15,6b

		16,7c

		16,7c

		21,1c

		12,3a

		14,4b

		15,6c

		15,7c



		14

		83,3d

		18,9a

		22,2b

		26,6c

		27,8c

		82,3d

		17,8a

		21,1b

		24,4c

		26,7c



		21

		91,1d

		24,5a

		27,8b

		32,2c

		33,3c

		90,0d

		23,3a

		26,7b

		30,0c

		31,1c



		28

		95,6d

		27,8a

		30,0b

		35,6c

		36,7c

		94,4d

		26,7a

		28,9b

		33,3c

		34,4c





Chú thích: Công thức 1: Đối chứng, không xử lý thuốc. Công thức 2: Xử lý thuốc steptomycin (nồng độ 0,5%). 
                          Công thức 3: Xử lý thuốc cloramphenicol (nồng độ 0,4%). Công thức 4:  Xử lý thuốc carbendazim 
                          (nồng độ 1%). Công thức 5: Xử lý thuốc validamycin (nồng độ 1%).


Kh¶o s¸t kh¶ n¨ng phßng trõ bÖnh HXVK h¹i l¹c b»ng thuèc kh¸ng sinh, thuèc hãa häc trong ®iÒu kiÖn chËu v¹i


Mét sè thuèc kh¸ng sinh, thuèc hãa häc: steptomycin, cloramphenicol, carbendazim, validamycin ®· ®îc sö dông ®Ó kh¶o s¸t hiÖu lùc phßng trõ bÖnh HXVK cña  h¹i l¹c trong ®iÒu kiÖn chËu v¹i (B¶ng 6). KÕt qu¶ nghiªn cøu cho thÊy c¶ 4 lo¹i thuèc thÝ nghiÖm ®Òu cã kh¶ n¨ng øc chÕ sù ph¸t triÓn vµ g©y h¹i cña bÖnh HXVK so víi c«ng thøc ®èi chøng ë c¶ 2 vô. Trong ®ã, thuèc steptomycine cã hiÖu lùc cao nhÊt víi tû lÖ bÖnh sau 28 ngµy theo dâi lµ 26,7% - 27,8%. TiÕp ®Õn lµ thuèc cloramphenicol (tû lÖ bÖnh lµ 28,9% - 30,0%). HiÖu lùc thÊp nhÊt lµ thuèc validamycin (tû lÖ bÖnh lµ 34,4% - 36,7%).


4. KÕT LUËN


BÖnh hÐo xanh vi khuÈn R. solanacearum Smith lµ mét bÖnh g©y h¹i phæ biÕn trªn c©y l¹c ë vïng Hµ Néi vµ phô cËn vô hÌ thu 2008, xu©n hÌ n¨m 2009. 


C¸c isolate vi khuÈn g©y bÖnh hÐo xanh ph©n lËp trªn c©y ký chñ gi÷a gièng l¹c L14, ®á B¾c Giang, sen lai trång ë c¸c vïng kh¸c nhau ®Òu cã kh¶ n¨ng l©y bÖnh chÐo. 


Cã thÓ sö dông chÕ phÈm vi sinh vËt ®èi kh¸ng B. subtilis kÕt hîp víi thuèc kh¸ng sinh, thuèc hãa häc ®Ó phßng trõ bÖnh HXVK h¹i c©y l¹c cho hiÖu qu¶ cao. Sö dông chÕ phÈm vi sinh vËt ®èi kh¸ng B. subtilis xö lý ®Êt tríc khi trång l¹c cã t¸c dông h¹n chÕ kh¶ n¨ng x©m nhiÔm, ph¸t sinh, ph¸t triÓn cña bÖnh HXVK. 


Sö dông c¸c lo¹i thuèc kh¸ng sinh, thuèc ho¸ häc trong phßng trõ bÖnh HXVK cã kh¶ n¨ng øc chÕ sù ph¸t sinh g©y h¹i cña bÖnh. Trong ®ã, thuèc kh¸ng sinh streptomycine cã hiÖu lùc cao nhÊt víi tû lÖ bÖnh sau 28 ngµy theo dâi lµ 26,7% - 27,8%. TiÕp ®Õn lµ thuèc cloramphenicol (tû lÖ bÖnh lµ 28,9% - 30,0%). Thuèc validacin cã hiÖu lùc thÊp nhÊt (tû lÖ bÖnh lµ 34,4% - 36,7%).
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