
BÁO CÁO TÌNH HÌNH BỆNH 
CHỒI CỎHẠI MÍA VÀ ĐỊNH 

HƯỚNG GIẢI QUYẾT



 Tình hình bệnh chồi cỏ hại mía trên
thế giới:

 Bệnh xuất hiện ở Ấn độ năm 1949

 Hiện nay bệnh đã xuất hiện tại các
nước Ấn độ, Úc, Bangladesh, 
Malaysia, Nepal, Thái Lan và Pakistan.



Hình . Triệu chứng bệnh chồi cỏ mía tại Ấn Độ 
(Chandrasene và CS., 2003)



 Tình hình bệnh chồi cỏ hại mía trong
nước:

 Triệu chứng gây hại:

 Cây bị bệnh đẻ nhiều chồi, các chồi
nhỏ, lùn, lá nhỏ và cổ lá xít lại nhau

 Các lá mới có màu xanh nhạt về sau
thường có vết bẩn trên lá

 Cây nhỏ, bụi mía bị bệnh thường có
một vài thân chính có thể cho thu
hoạch nhưng năng xuất và chất lượng
kém.



Triệu chứng bệnh chồi cỏ mía tại Nghệ An.



 Nguyên nhân gây bệnh: 

 Viện bảo vệ thực vật đã xác định
bệnh chồi cỏ trên mía tại Nghệ An 
do phytoplasma gây ra.

 Phytoplasma là vi sinh vật trung
gian giữa vi rút và vi khuẩn.



 Diễn biến của bệnh:

 Bệnh bắt đầu xuất hiện từ năm 2005

 Năm 2008 diện tích bị bệnh là 4.873 ha

 Tháng 1/2009 diện tích bị bệnh là 6.022 ha

 Tháng 1/2010 diện tích bị bệnh là 7.467ha

 Tháng 1/2011 diện tích bị bệnh là 6.835 ha



 Một số chủ trương:

 Ngày 24/11/2008 Văn phòng bộ có công
văn 6947/BNN-VP.

 Ngày 23/4/2009 Bộ NN & PTNT có văn
bản số 17/2009 gửi Fao.

 Ngày 28/11/2008 Cục BVTV, Cục Trồng
trọt, Viện BVTV, Sở NN & PTNT Nghệ An 
họp.



 Ngày 30/12/2008 UBND tỉnh nghệ An 
ban hành QĐ 5974/UBND.QĐ.NN

 Ngày 1/12/2008 Sở NN & PTNT 
Nghệ An có QĐ số 765/QĐ-SNN –
KT.

 Ngày 2/2/2010 Sở NN & PTNT Nghệ
An ban hành QĐ số 269/QĐ-SNN-KT.



 Công tác nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ kỹ
thuật:

 Phân tích triệu chứng.

 Xác định tác nhân gây bệnh.

 Giải mã ngân hàng gen

 Xác định môi giới truyền bệnh

 Xây dựng tài liệu tập huấn



 Kết Quả Chỉ Đạo phòng trừ:

 Trong năm 2009 – 2010 UBND tỉnh và các
cty mía đường đã hỗ trợ ND mua giống
sạch bệnh, công cày phá,... Với tổng kinh
phí 22,5 tỷ.

 Triển khai 663 cuộc tập huấn với 32 ngàn
lượt nông dân tham gia.

 Tiêu huỷ 12.000 ha, nhổ bỏ cây bệnh 6.200 
ha, trồng mới 4.950 ha.



 Một số khó khăn

 Việc xác định giống sạch bệnh chủ
yếu dựa vào mắt thường…

 Hiện nay chưa xác định được môi
giới truyền bệnh và mức độ lây lan
qua con đường môi giới.

 Là loại dịch hại mới



 Một số kiến nghị

 Cách thức quản lý giống

 Cơ chế chính sách hỗ trợ nông dân

 Các nghiên cứu cơ bản

 Biện pháp nâng cao nhận thức của
người Sản xuất.
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