PHẢN ỨNG CỦA CÁC GIỐNG LÚA MANG GEN CHUẨN KHÁNG ĐỐI
VỚI 3 QUẦN THỂ RẦY NÂU (Nilaparvata lugens Stal) Ở ĐỒNG BẰNG
SÔNG HỒNG
Reaction of BPH standard gene resistant rice varieties to 3 populations of brown
planthopper (Nilaparvata lugens Stal) in Red river delta
Nguyễn Văn Đĩnh1, Trần Thị Liên
SUMMARY
The research was conducted in 2004-2005 in the laboratory of Hanoi Agricultural University. 3
tested Brown planthopper (BPH) populations were collected in the fields of Hanoi, Hatay and Thaibinh
province. Reaction of 11 rice varieties were done by scoring damage of their two- leaf age seedlings after
5 and 7 day releasing 3 the second instars at temperature 28± 10C and 16 hour light. The obtained results
shown that the scores of 3 Bph population’s damage were not significantly different at all 18 resistant
and susceptible tested rice varieties. The death ratio of the second BPH instar on local BPH resistant rice
varieties (3T33 and CR203) was significantly higher to the TC 65, the standard susceptible rice variety.
Among 11 rice varieties tested with 8 Bhp standard resistant, only two varieties namely Rathu henati và
Balamawee with BPH 3 và BPH 9 were resistant and 1 variety namely T12 with BPH 7 was moderately
resistant to 3 BHP populations.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Rầy nâu, Nilaparvata lugens Stal là một
loài sâu hại nguy hiểm trên lúa. Ikeda và
Vaughan (2006) cho rằng hiện nay có 4
biotype: Biotype 1 phân bố rộng ở Đông
và Đông Nam Á; Biotype 2 có nguồn gốc
ở Philipin phát sinh sau khi sử dụng rộng
rãi các giống có gen Bph 1, Biotype 3 phát
sinh tại các phòng thí nghiệm ở Nhật Bản
và Philipin, Biotype 4 chỉ thấy ở vùng
Nam Á. Theo công bố mới đây của Jena
và CTV (2006) tại IRRI đã phát hiện ra
gen kháng rầy Bph 18(t) trên giống lúa dại
Oryza australiensis.
Tại Việt Nam, từ 1999-2003, rầy nâu và
rầy lưng trắng là 1 trong 3 nhóm dịch hại
quan trọng nhất trên lúa, trung bình trong
những năm này diện tích bị nhiễm, nhiễm
nặng và bị mất trắng tương ứng là 409 000
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ha, 34000 ha và 179 ha (Nguyễn Văn
Đĩnh, 2004). Vụ xuân năm 2006, tại đồng
bằng sông Cửu Long, rầy nâu lại bùng
phát thành dịch trên diện rộng, làm thiệt
hại ước tính đến 600 tỷ đồng, gây nên mối
lo ngại thực sự cho sản xuất. Một số
nghiên cứu đã chỉ ra rằng, rầy nâu ở Việt
Nam đang thay đổi độc tính (Nguyễn Văn
Luật và Lương Minh Châu, 1991; Nguyễn
Công Thuật và CTV., 1993; Nguyễn Công
Thuật, 1996; Nguyễn Công Thuật và Hồ
Văn Chiến, 1996; Nguyễn Công Thuật và
CTV., 2000; Ho Van Chien và CTV.,
2000). Nghiên cứu của Nguyễn Văn Đĩnh
và Trần Thị Liên (2005a, b và c) chỉ ra
rằng hai quần thể rầy nâu ở Hà Nội và ở
Tiền Giang có độc tính khác nhau, rầy nâu
Tiền Giang có độc tính cao hơn rầy nâu
Hà Nội. Trong 5 giống lúa mang gen
kháng chuẩn Bph 1, Bph 2, Bph 3 Bph 4

và Bph 5 đã thử nghiệm chỉ 2 giống mang
gen Bhp 3 và Bph 4 kháng đối với rầy nâu
Hà Nội và Bph 3 kháng đối với rầy nâu
Tiền Giang. Đánh giá 372 giống gồm hầu
hết các giống phổ biến trong sản xuất năm
2005 cho thấy tỷ lệ giống kháng và kháng
vừa rất thấp đặc biệt là đối với rầy nâu
Tiền Giang. Rõ ràng do sự cách biệt địa lý
sinh thái đã hình thành nên các quần thể
rầy nâu có độc tính khác nhau.
Bài viết dưới đây trình bày phản ứng của
các giống lúa chuẩn đối với 3 quần thể rầy
nâu ở đồng bằng sông Hồng.
2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU
2.1. Vật liệu nghiên cứu

Ba nguồn rầy nâu được thu thập từ các
tỉnh Hà Tây, Thái Bình và Hà Nội. Chúng
được nhân nuôi cách ly trên lúa nếp và
Khang Dân. Nghiên cứu còn sử dụng các
giống lúa chuẩn kháng do Đại học
Kyushu, Nhật Bản cung cấp gồm 4 gen
kháng rầy lưng trắng: N22 (WBph1),
ARC10239 (WBph2), N, Diang Marie
(WBph5), Manggar (WBph5); 11 gen
chuẩn kháng rầy nâu: Mudgo (Bph1),
ASD7(Bph2),
Babawee
(Bph4),
Rathuhennati
(Bph3),
T12(Bph7),
Chinsaba (Bph8), Thaicol 5 (Bph8),
Tháicol 11 (Bph8), Balamawee (Bph9),
IR64 (Bph1+a); Các giống lúa chuẩn
kháng rầy nâu miền Bắc (CR203), giống
lúa chuẩn kháng rầy nâu miền Nam
(3T33) và giống lúa chuẩn nhiễm TC 65.
Toàn bộ các thí nghiệm được bố trí trong
phòng ở điều kiện nhiệt độ 28± 10C và 16
giờ chiếu sáng/ngày.
2.2. Phương pháp nghiên cứu
Tính kháng được đánh giá theo từng
giống riêng rẽ bằng cách lây nhiễm rầy non
tuổi 2 trên mạ 2 lá (mạ 7 ngày tuổi) của từng
giống như sau: Khi mạ có 2 lá thật, tiến hành

nhổ mạ khỏi khay, rũ bỏ đất rồi dùng giấy
thấm quấn quanh gốc mạ sao cho vừa khít ống
nghiệm 3 cm x 10 cm. Dùng bình xịt phun
nước vào gốc mạ cho đủ ẩm để giữ cho cây
mạ tươi lâu. Dùng ống hút để hút 3 rầy non
tuổi 2 thả vào mỗi ống nghiệm. Theo dõi chỉ
tiêu cấp hại của cây mạ vào 5 và 7 ngày sau
lây nhiễm (SLN), khi toàn bộ giống chuẩn
nhiễm chết trên 90%.
Thí nghiệm được nhắc lại 18 lần. Kết quả
đánh giá căn cứ vào bảng phân cấp hại với đồng
thời cả hai chỉ tiêu là tỷ lệ chết của rầy nâu và
triệu chứng của cây mạ (bảng 1a) và phân cấp
mức độ kháng (bảng 1.b). Thí nghiệm về đánh
giá tỷ lệ chết (%) của rầy non của 3 quần thể
trên các giống lúa chuẩn kháng và chuẩn nhiễm
Lúa đẻ nhánh được tách từng dảnh để cả
rễ lúa và thân rồi cắm vào chậu có nước.
Dùng ống nghiệm thủng hai đầu chụp đoạn
thân lúa, phía dưới dùng bông bịt một đầu.
Sau đó thả rầy tuổi 2 với lượng 3
con/dảnh/ống nghiệm. Dùng nút bông bịt đầu
ống nghiệm còn lại. Thí nghiệm nhắc lại 30
lần với mỗi giống lúa. Thả bổ sung lượng rầy
chết (nếu có) 6 giờ sau lây nhiễm (SLN) cho
đủ 3 rầy/dảnh/ống nghiệm. Đến ngày thứ 5 và
thứ 7 SLN đếm số lượng rầy còn sống tại mỗi
ống nghiệm.
Bảng 1a. Cấp hại và triệu chứng cây mạ bị hại
Cấp hại
0
1
3
5
7
9

Tỷ lệ chết của rầy và triệu chứng cây mạ
≥70% rầy chết, cây mạ khỏe
<70% rầy chết, cây mạ khỏe
Cây mạ bị biến vàng bộ phận(≤50%)
Hầu hết các bộ phận của cây bị biến
vàng(>50%)
Cây mạ đang héo
Cây mạ chết

Bảng 1b. Cấp hại và mức độ kháng rầy nâu
Cấp hại
Cấp 1 - cấp 3
Cấp 3,1 - cấp 4,5
Cấp 4,6 - cấp 5,5
Cấp 5,6 - cấp 7,0
Cấp 7,1 - cấp 9,0

Mức độ kháng
Kháng (K)
Kháng vừa (KV)
Nhiễm vừa (NV)
Nhiễm (N)
Nhiễm nặng (NN)

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO
LUẬN
3.1. Sự khác biệt về mức độ hại trên 3 giống
lúa CR 203, 3T33 và TC 65

Trong năm 2003-2004, các tác giả đã xác
định giống lúa CR203 vẫn còn kháng đối
với rầy nâu Hà Nội, còn các giống 3T33
và TSC3 là những giống kháng rầy nâu
Tiền Giang, cấp bị hại dao động từ 1,0
đến 2,7. Giống TC 65 là giống chuẩn
nhiễm, bị hại rất nặng đến mức 9,0.
(Nguyễn Văn Đĩnh, Trần Thị Liên; 2005)
Bảng 2. Cấp gây hại do 3 quần thể rầy nâu
Hà Nội, Hà Tây và Thái Bình đối với 3 giống
lúa chuẩn kháng và chuẩn nhiễm (năm 2005)
5 NSL
Tên
Hà
giống lúa
Nội
3T33
1,1c
CR203
0,5g
TC65
5,0i

Thái
Bình
1,0c
0,9f
6,7i

Hà
Tây
2,2a
1,0ef
6,3i

7 NSL
Hà
Nội
2,1a
1,3e
9,0h

Thái
Bình
1,5b
1,4e
8,3h

Hà
Tây
2,3a
2,3d
9,0h

Ghi chú: NSL là ngày sau lây nhiễm
Các chữ a,b,c,d,e,... khác nhau biểu thị sự sai khác
có ý nghĩa theo so sánh Đuncan giữa các cấp hại ở
hai ngày thứ 5 và thứ 7 SLN trên cùng một giống
lúa. (ký hiệu dùng chung cho các bảng)

7 NSL cấp hại của các giống chuẩn kháng
và chuẩn nhiễm hoàn toàn khác nhau. Đối với
các giống kháng, mức gây hại do 3 quần thể
rầy nâu gây nên có sự sai khác nhất định. Cụ
thể, quần thể rầy nâu Hà Tây có biểu hiện
mức độ hại cao hơn có ý nghĩa ở giống CR

203, còn ở giống 3T33 quần thể rầy Thái Bình
có mức độ bị hại thấp hơn 2 quần thể còn lại
(bảng 2). Không chỉ có vậy, do phản ứng của
các giống khác nhau khi bị rầy tấn công mà tỷ
lệ chết của 3 quần thể này cũng khác nhau
(bảng 3). Trên giống chuẩn nhiễm TC 65, 7
NSL tỷ lệ chết của cả 3 quần thể rầy nâu là
thấp nhất. Trên giống CR 203, tỷ lệ chết của
quần thể Hà Tây thấp hơn có ý nghĩa so với 2
quần thể còn lại. Còn trên giống 3T33 tỷ lệ
chết cao hơn hẳn giống CR 203 chứng tỏ
giống 3T33 có mức kháng cao hơn CR 203.
Giữa 3 quần thể rầy thì quần thể Hà Nội có tỷ
lệ chết cao hơn 2 quần thể còn lại. Điều này
có vẻ không phù hợp với kết quả bảng 1. Tuy
vậy, ta cần hiểu rằng tỷ lệ chết của rầy nâu
trong trường hợp này hoặc của bất kỳ một côn
trùng gây hại nào chưa hẳn đã phản ảnh đầy
đủ tính kháng. Sự phát triển quần thể còn phụ
thuộc vào các yếu tố quan trọng nữa như tốc
độ phát triển và sức sinh sản.
Bảng 3. Tỷ lệ chết (%) của 3 quần thể rầy nâu khi
sống trên 3 giống chuẩn kháng và chuẩn nhiễm
Tên
giống
lúa
3T33
CR203
TC65

5 NSL
Hà
Nội
80,0a
28,6de
6,3k

Thái
Bình
52,5b
14,3e
12,5i

Hà
Tây
37,5c
7,5f
15,0ns

7 NSL
Hà
Nội
90,0a
34,3d
18,1h

Thái
Bình
72,5ns
36,3d
17,5h

Hà
Tây
70,0ns
20,0e
25,0g

Ghi chú: - Như bảng 1; ns là kí hiệu biểu thị sự sai
khác không có ý nghĩa

Khi tấn công trên các giống mang gen
chuẩn kháng khác nhau biểu hiện mức độ hại
do 3 quần thể rầy nâu gây ra cũng khác nhau
(bảng 4).

Bảng 4. Cấp gây hại do 3 quần thể rầy nâu Hà Nội, Hà Tây và Thái Bình đối với các giống lúa
mang gen chuẩn kháng khác nhau (năm 2005)
Tên giống lúa

Gen kháng

N22
ARC 10239
Manggar
N,Diang Marie
Mudgo
ASD7

WBph1
WBph2
WBph5
WBph5
Bph1
Bph2

Cấp hại trên mạ 2 lá sau các ngày lây nhiễm
5NSL
7NSL
Hà Nội
Thái Bình
Hà Tây
Hà Nội
2,2
3,5
4,0
5,8
7,4
4,5
8,6
9,0
5,5
5,0
3,0
9,0
7,5
5,7
7,7
9,0
4,0
3,0
3,0
6,5
5,8
3,0
5,0
9,0

Thái Bình
4,5
9,0
7,0
7,7
5,0
6,8

Hà Tây
6,5
9,0
7,5
9,0
5,7
7,5

Rathu henati
Babawee
Swanalata
T12
Thaicol5
Thaicol11
Chinsaba
Balamawee
IR64

Bph3
Bph4
Bph6
Bph7
Bph8
Bph8
Bph8
Bph9
Bph1+a

1,0
4,6
5,2
1,0
3,4
1,0
5,4
1,0
4,5

1,0
4,0
5,0
1,5
4,0
4,3
7, 0
1,3
5,4

NÕu tÝnh chung vÒ cÊp h¹i trung b×nh do
mét quÇn thÓ rÇy n©u g©y ra trªn tæng sè
c¸c gièng lóa, c¸c quÇn thÓ rÇy n©u ë ba
vïng cã møc ®é g©y h¹i kh¸ gièng nhau,
cÊp h¹i chung trung b×nh do rÇy n©u Hµ
T©y g©y trªn c¸c gièng lóa lµ cao nhÊt
trong 3 quÇn thÓ ë c¶ 5 NSL vµ 7 NSL.
C¸c gièng lóa kh¸ng ë møc cao lµ Rathu
henati mang gen Bph3, Balamawee mang
gen Bph 9, 3T33 vµ CR 203. NÕu tÝnh
riªng trªn tõng gièng lóa nhÊt lµ c¸c
gièng lóa vÉn cßn kh¶ n¨ng kh¸ng vµ
kh¸ng võa nh−: CR203, 3T33,
Balamawee, Rathuhennati th× cÊp h¹i cña
c¸c quÇn thÓ rÇy n©u g©y nªn vÉn ë møc
kh¸ng cao. Song rÇy n©u Hµ T©y tá ra cã
møc g©y h¹i cao h¬n hai quÇn thÓ rÇy n©u
cßn l¹i. §iÒu ®ã chøng tá r»ng c¸c quÇn
thÓ rÇy n©u ë nh÷ng vïng sinh th¸i kh¸c
nhau sÏ cã kh¶ n¨ng g©y h¹i cao thÊp
kh¸c nhau hay nãi mét c¸ch kh¸c lµ ®éc
tÝnh sÏ kh¸c nhau. KÕt qu¶ cßn cho thÊy
Biotype cña rÇy n©u trong cïng mét miÒn,
mét khu vùc (§BSH) th× ®Òu cïng mét
Biotype. Ph¶i ch¨ng sù di c− tù nhiªn cña
c¸c quÇn thÓ rÇy n©u gi÷a c¸c vïng sinh
th¸i trong cïng miÒn (§BSH) th−êng Ýt
x¶y ra v× thøc ¨n cho rÇy n©u ë trong tõng
vïng lu«n lu«n cã s½n, cïng víi ¸p lùc
cña c¬ cÊu c¸c gièng lóa, thuèc trõ s©u,
khiÕn cho ®éc tÝnh cña c¸c quÇn thÓ rÇy
n©u cã sù chªnh lÖch song kh«ng ®¸ng
kÓ. KÕt qu¶ trªn còng cho thÊy gièng lóa
chuÈn kh¸ng rÇy miÒn B¾c (CR203) cho
®Õn nay ®· bÞ nhiÔm rÇy n©u miÒn Nam,
nh−ng vÉn gi÷ ®−îc tÝnh kh¸ng víi c¸c
quÇn thÓ rÇy n©u phÝa b¾c (rÇy Hµ T©y,

1,4
3,4
3,5
3,4
4,0
7,5
9,0
2,0
5,5

1,4
5,8
6,8
3,4
8,2
4,6
8,0
2,6
7,0

1,8
6,5
6,5
5,0
7,0
5,7
9,0
2,3
9,0

2,2
5,6
4,6
5,0
6,5
7,5
9,0
2,5
9,0

Th¸i B×nh vµ Hµ Néi). §èi víi c¸c quÇn
thÓ rÇy n©u trong cïng mét miÒn (§BSH)
th× kh¶ n¨ng g©y h¹i tá ra cã sù chªnh
lÖch: Trªn gièng lóa chuÈn kh¸ng rÇy
miÒn B¾c (CR203) quÇn thÓ rÇy n©u Hµ
T©y cã kh¶ n¨ng g©y h¹i cao h¬n (CÊp h¹i
ë 7 NSL lµ 2,3 cao nhÊt) vµ tû lÖ sèng sãt
trªn gièng lóa nµy còng cao nhÊt (80% ë
7NSL). Trong khi ®ã 3T33 lµ gièng lóa
chuÈn kh¸ng rÇy miÒn Nam th× hai chØ
tiªu theo dâi nµy kh«ng cã sù sai kh¸c râ
rµng. MÆc dï vËy cÊp h¹i cña c¸c quÇn
thÓ rÇy n©u miÒn B¾c trªn CR203 vÉn ë
møc kh¸ng cao. Râ rµng Biotype cña c¸c
quÇn thÓ rÇy n©u nµy kh«ng cã sù kh¸c
biÖt v× ®Òu kh«ng lµm mÊt tÝnh kh¸ng cña
gièng lóa vèn ®−îc coi lµ gièng chuÈn
kh¸ng cña vïng còng nh− c¸c gièng
mang gen kh¸ng hiÖn vÉn cßn gi÷ ®−îc
tÝnh kh¸ng. §èi chiÕu víi xÕp h¹ng nhãm
gen do Ikeda vµ Vaughan (2006) c«ng bè
vÒ c¸c nhãm gen mang tÝnh kh¸ng t¹i
b¶ng 4 cho thÊy c¶ 3 quÇn thÓ rÇy miÒn
B¾c cã 2 gen kh¸ng cßn thÓ hiÖn râ lµ
Rathu henati vµ Balamawee t−¬ng øng
víi gen Bph 3 vµ Bph 9. C¸c gièng cã c¸c
gen cßn l¹i nh− Bph 1, Bph 2, Bph 4, Bph
6, Bph 7, vµ Bph 8 ®Òu ®· nhiÔm. Gièng
ARC 10550 mang Bph 5 cã møc h¹i
nhiÔm nÆng (8,8) (NguyÔn V¨n §Ünh vµ
TrÇn ThÞ Liªn 2005 b). §iÒu nµy chØ cã
thÓ lý gi¶i ®−îc lµ c¶ 3 quÇn thÓ nµy c¸c
c¸ thÓ cã sù thÝch nghi kh¸c nhau cña c¸c
gen. Còng nh− c¸c n−íc kh¸c trong khu
vùc, ®ã lµ kÕt qu¶ cña viÖc gieo cÊy c¸c

gièng lóa víi c¸c gen Bph 1, Bph 2 vµ

Bph 3 réng r·i trong thêi gian dµi.

Bảng 5. Xếp hạng nhóm gen kháng đối với các Biotype rầy nâu theo phân loại của Nhật Bản
và Philipin (theo Ikeda và Vaughan, 2006)
Tính trạng

Nhóm Bph 1

Nhóm Bph 2

Nhóm Bph 3
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Qua b¶ng 5 cho thÊy Gen Bph 7 cßn ë møc kh¸ng võa ®Õn nhiÔm võa, trong khi ®ã c¸c
gièng mang gen Bph 8 ®Òu lµ nh÷ng gièng bÞ nhiÔm nÆng. Sù kh¸c biÖt vÒ ph¶n øng cña
c¸c gièng lóa ®èi víi 3 quÇn thÓ rÇy n©u vÒ c¬ b¶n lµ kh«ng kh¸c biÖt. TÝnh chung cÊp
g©y h¹i cña quÇn thÓ rÇy Hµ T©y cã cao h¬n (kh«ng râ rÖt) hai quÇn thÓ cßn l¹i.
4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

Ba quần thể rầy nâu Hà Nội, Hà Tây và Thái Bình không có sự khác biệt về mức độ gây
hại trên các giống mang gen kháng chuẩn, nhiễm và 2 giống 3T33 và CR 203 là những
giống kháng địa phương. Tỷ lệ chết của 3 quần thể rầy nâu trên giống 3 T33 cao hơn trên
giống CR203 và cao hơn hẳn so với trên giống chuẩn nhiễm. Hiện tại giống CR 203 vẫn
giữ được tính kháng đối với 3 quần thể.
Trong 11 giống lúa mang 8 gen kháng chuẩn thử nghiệm chỉ có 2 giống Rathu henati và
Balamawee mang gen Bph 3 và Bph 9 kháng và giống T12 mang gen Bph 7 là kháng vừa
đối với cả 3 quần thể rầy nâu thí nghiệm.
Quần thể rầy nghiên cứu nói riêng, suy rộng ra quần thể rầy ở miền Bắc và ở miền Nam
có độc tính cao đối với giống mang gen kháng chuẩn phổ biến trong tự nhiên và trong sản
xuất do đó cần nghiên cứu lai tạo để có 1 bộ giống kháng rầy và sử dụng bộ giống này
một cách phù hợp và kết hợp với chương trình IPM để bảo vệ tốt thiên địch của rầy nâu.
Có như vậy mới có thể hạn chế được sự bùng phát dịch rầy nâu trong tương lai.
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