
BBÁÁO CO CÁÁOO

TÌNH HÌNH DTÌNH HÌNH DỊỊCH BCH BỆỆNH CHNH CHỒỒI CI CỎỎ HHẠẠI MI MÍÍA A 

VVÀÀ KKẾẾT QUT QUẢẢ PHÒNG CHPHÒNG CHỐỐNG DNG DỊỊCHCH

((TTừừ nămnăm 2009 2009 đđếếnn ththáángng 3/2011)3/2011)



1.249.04253,4323.37920105

1.563.80757,5427.17820094

1.705.83557,5329.65120083

1.741.78358,5429.75320072

1.485.71658,81625.26020061

Sản lượng
(tấn)

Năng suất
(tấn/ha)

Diện tích
(ha)

NămTT

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT MÍA TẠI NGHỆ AN TỪ NĂM  2006  2010

(Số liệu theo thống kê)



* Đánh giá chung về tình hình sản xuất mía đường từ năm
2006  2010

- Về diện tích: Từ năm 2007 đến nay diện tích mía có
chiều hướng giảm dần đặc biệt là từ năm 2008 đến 2010 diện
tích giảm 6.272 ha. Diện tích mía giảm nhanh trong những
năm gần đây do một số nguyên nhân sau:

+ Dịch bệnh "chồi cỏ" đã làm mía giảm năng suất trầm
trọng kéo theo hiệu quả kinh tế của việc trồng mía không cao
nên một số diện tích sau khi cày phá đã chuyển luân canh cây
trồng khác. Mặt khác vụ Xuân trong vài năm trở lại đây luôn
gặp thời tiết khô hạn cộng với thiếu giống sạch bệnh nên khó
khăn cho công tác trồng mới, trồng lại.

+ Sự cạnh tranh của cây trồng khác như Cao su, Sắn, 
cỏ... có hiệu quả kinh tế cao hơn nên một số người dân đã phá
bỏ mía để chuyển đổi.



- Về năng suất: Năng suất mía bình quân đạt cao nhất là 58,816 tấn/ha 
(năm 2006), thấp nhất là 53,43 tấn/ha (năm 2010). Nguyên nhân năng
suất mía ngày càng sụt giảm là do:

+ Dịch bệnh "chồi cỏ" phát sinh gây hại nặng trên vùng nguyên
liệu của Công ty TNHH mía đường NAT&L từ năm 2008 và hiện nay 
bệnh đang phát sinh, phát triển và đã lây lan sang vùng nguyên liệu của
Công ty CP mía đường Sông Con với diện tích khá lớn.

+ Thời tiết khô hạn làm cho mía sinh trưởng, phát triển kém;
+ Phần lớn diện tích mía nguyên liệu quy hoạch trồng trên đất

đồi, độ phì của đất kém, thời tiết khắc nghiệt, thuỷ lợi chưa được đầu tư, 
phụ thuộc vào thời tiết. Trong khi đó, năng lực thâm canh ở một số vùng
mía nguyên liệu còn thấp, tỷ lệ hộ đói nghèo cao nên sự tiếp thu các tiến
bộ kỹ thuật còn hạn chế, mức đầu tư thâm canh cho cây mía còn thấp.

+ Công tác chọn và nhân nhanh giống mía mới có năng suất
cao, chất lượng tốt để đưa vào sản xuất đại trà thay thế cho bộ giống cũ
đã có hơn 10 năm nay chưa được quan tâm đúng mức.



II. DIỄN BIẾN  DỊCH BỆNH CHỒI CỎ TẠI NGHỆ AN
 Năm 2005: Tại vùng nguyên liệu mía của Công ty TNHH mía
đường Nghệ An Tate&Lyle có hiện tượng mía mọc nhiều chồi; 
khóm mía bị hiện tượng này có cây hữu hiệu ít, thân cây nhỏ và
thấp, còi cọc, không phát triển. Hiện tượng này chỉ xuất hiện rải
rác ở một số nơi.
 Năm 2006: Hiện tượng mía có triệu chứng như trên phát sinh
nhiều hơn song chưa đến mức ảnh hưởng lớn đến sản xuất mía.
 Năm 2007: Diện tích có hiện tượng trên “chồi cỏ” gia tăng. Chi 
cục BVTV đã lấy mẫu gửi cơ quan chuyên môn tuyến trên giám
định nhưng chưa có trả lời kết quả về nguyên nhân gây hiện tượng
"chồi cỏ".
 Từ 2008 đến nay: Diễn biến của dịch bệnh rất phức tạp, để tập
trung phòng chống dịch. Sau khi được sự nhất trí của Cục BVTV, 
Bộ NN&PTNT ngày 30/12/2008 UBND tỉnh Nghệ An đã công bố
dịch bệnh chồi cỏ hại mía ở Nghệ An. 



Bảng 1: Diện tích nhiễm bệnh chồi cỏ hại mía tại Nghệ An từ 2008 đến nay

1.771,17159,851.931,02Tháng 3/20117

Cao điểm bệnh3.778,693.056,876.835,56Tháng 01/20116

Sau khi cày phá tiêu
hủy

1.517,44306,81.824,24Tháng 7/20105

Số liệu công bố
dịch lần 2

5.855,981.611,77.467,68Tháng 01/20104

Sau khi cày phá tiêu
hủy

1.009,5348,891.358,39Tháng 7/20093

Cao điểm bệnh2.1242.1011.7976.022Tháng 01/20092

Số liệu công bố
dịch

1.9681.6771.2284.873Đến 31/10/20081

NhẹTrung bìnhNặngTổng
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Bảng 2: Diện tích nhiễm bệnh chồi cỏ tại các địa phương trong tỉnh

2.1242.1011.7976.022Tổng

2,11,536,6Quỳ Châu

1,69,933,545Quỳnh Lưu

18,272,443,6134,2Thái Hoà

657,6539,9560,61.758Nghĩa Đàn

1.444,41.477,41.155,94.077,7Quỳ Hợp

Công ty NAT&LTháng01/
2009

1.9681.6771.2284.873Tổng

44Quỳ Châu

81727115Quỳnh Lưu

228558165Thái Hoà

4654641761.105Nghĩa Đàn

1.4001.1219633.484Quỳ Hợp

Công ty NAT&L
Tháng10/

2008

NhẹTBNặngTổng

Diện tích nhiễm (ha)
Địa phương

Vùng
nguyên liệu

Thời gian



Bảng 2: Diện tích nhiễm bệnh chồi cỏ tại các địa phương trong tỉnh

3.778,693.056,876.835,56Tổng

264,051.089,671.353,72Tân KỳCông ty Sông Con

23,5423,54Quỳ Châu

10030130Quỳnh Lưu

31418,8332,8Thái Hoà

1.235,1522,41.757,5Nghĩa Đàn

1.8421.3963.238Quỳ Hợp

Công ty NAT&LTháng01/
2011

5.855,981.611,717.467,69Tổng

229,4310,19539,59Tân KỳCông ty Sông Con

59,3759,37Quỳ Châu

25,3734,2459,61Quỳnh Lưu

105,5315,01120,54Thái Hoà

2.550,49498,753.049,24Nghĩa Đàn

2.885,82753,523.639,34Quỳ Hợp

Công ty NAT&LTháng01/
2010

NhẹTBNặngTổng

Diện tích nhiễm (ha)
Địa phương

Vùng
nguyên liệu

Thời gian



Bảng 2: Diện tích nhiễm bệnh chồi cỏ tại các địa phương trong tỉnh

1.771,17159,851.931,02Tổng

106,97158,85265,82Tân KỳCông ty Sông Con

15,615,6Quỳ Châu

84,6185,6Thái Hoà

116116Nghĩa Đàn

1.4481.448Quỳ Hợp

Công ty NAT&L
Tháng
3/2011

NhẹTBNặngTổng

Diện tích nhiễm (ha)Địa
phương

Vùng
nguyên liệu

Thời gian



III. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA BỆNH CHỒI CỎ HẠI MÍA
3.1. Triệu chứng, tác hại của bệnh
* Triệu chứng:

- Cây mía bị bệnh mọc nhiều chồi con ở phần gốc, chồi nhỏ và
yếu giống như bụi sả (nông dân gọi là mía sả), số chồi này không phát triển 
thành cây hữu hiệu.

- Trên lá non của các chồi cây bệnh lá biến màu trắng nhạt từng 
phần, khi bị nặng trên lá xuất hiện sọc màu vàng nhạt sau đó rìa và ngọn lá
có màu vàng đỏ rồi khô dần và có thể chết.

- Trong khóm mía mới bị bệnh, cây chính vẫn phát triển nhưng 
cây thấp, nhỏ cho năng suất thấp.



Ruộng mía gốc nhiễm
nặng bệnh chồi cỏ

Triệu chứng bệnh
chồi cỏ trên ruộng
mía sau thu hoạch



Triệu chứng
bệnh chồi cỏ

Ruộng mía gốc nhiễm
nặng bệnh chồi cỏ



* Tác hại: 
- Ruộng nhiễm bệnh nhẹ dưới 20% làm giảm năng suất từ 5 - 15% NS
- Ruộng nhiễm bệnh từ > 20 - 40% làm giảm năng suất từ 15 - 35% NS
- Ruộng nhiễm bệnh  từ > 40% làm giảm năng suất từ > 35% NS đến không 
cho thu hoạch.

Ruộng nhiễm bệnh
nhẹ từ 5 - 20% 



Ruộng nhiễm bệnh
trung bình từ 20 - 40%  

Ruộng mía nhiễm
nặng từ > 40%  



Đánh giá thiệt
hại do bệnh
chồi cỏ

Chuyên gia
viện BVTV 
thu bắt mẫu
côn trùng



3.2. Nguyên nhân gây bệnh
Kết quả giám định của Viện BVTV (Công văn số 634 

CV/BVTV/2008 ngày 11/11/2008) cho biết nguyên nhân gây bệnh Chồi cỏ
mía ở Nghệ An là do phytoplasma (dịch khuẩn bào) gây ra. 

3.3. Đặc điểm phát sinh lây lan của bệnh
- Bệnh lây lan qua 2 con đường chính là hom giống và véctơ truyền 

bệnh (hiện chưa xác định được véctơ truyền bệnh). 
- Bệnh phát triển quanh năm, trong năm có 2 cao điểm chính bệnh 

phát sinh mạnh và thể hiện rõ triệu chứng trên đồng vào tháng 1 - 4 và tháng 
9 - 11.

- Bệnh gây hại trên hầu hết các giống đang trồng đại trà hiện nay ở
Nghệ An, trong đó các giống My 55-14, ROC 10, F134, F156,… bị hại nặng 
nhất. Bệnh đã phát sinh gây hại trên cả một số giống mới đưa vào trồng như: 
Viên Lâm 6, Viên Lâm 3, KK2, Việt Đường 55,...

- Những ruộng mía chăm sóc kém, thời gian lưu gốc lâu bị hại nặng.
- Bệnh phát sinh ngay từ năm đầu trên ruộng mía trồng mới lấy 

giống từ vùng đã bị bệnh.



IV. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ PHÒNG 
CHỐNG DỊCH

4.1. Công bố dịch
Năm 2008 diện tích nhiễm “chồi cỏ” ở Nghệ An tăng mạnh

trên diện rộng. Sở NN&PTNT, Chi cục BVTV mời Viện BVTV 
vào kiểm tra, lấy mẫu, giám định. Viện BVTV có CV số 634 
CV/BVTV/2008 ngày 11/11/2008 trả lời kết quả giám định mẫu
mía chồi cỏ ở Nghệ An là do Phytoplasma gây ra. Sở NN&PTNT 
đã báo cáo với UBND Tỉnh và báo cáo Cục BVTV, Bộ
NN&PTNT, Chính Phủ để xin chủ trương chỉ đạo và Công bố dịch
bệnh chồi cỏ hại mía ở Nghệ An để tập trung phòng chống.

Căn cứ công văn số 691/KN.BVTV.KH ngày 05/12/2008 
của Viện BVTV và Công văn số 1978/BVTV.CV ngày 30/12/2008 
của Cục BVTV. Sở NN&PTNT đã có Tờ trình số 2483/SNN-TTr 
trình UBND tỉnh công bố dịch. Ngày 30/12/2008 UBND tỉnh Nghệ
An ban hành Quyết định số 5974/QĐ.UBND.NN “về việc công bố
dịch bệnh chồi cỏ hại mía ở Nghệ An”. 



Được sự giúp đỡ Chính Phủ, Bộ NN&PTNT và sự chỉ
đạo sát sao của Cục BVTV, Viện BVTV,... Nghệ An đã huy
động các lực lượng tổ chức chống dịch một cách khẩn trương
và quyết liệt. Kết quả trong năm 2009 đã cày phá tiêu hủy
được 4.582,64 ha bệnh nặng và đào xử lý cây bệnh được 2.205 
ha nhiễm bệnh nhẹ.

Tuy nhiên trong quá trình chống dịch, bệnh vẫn tiếp
tục phát triển và lây lan mạnh không những trên vùng của
Công ty NAT&L mà còn lây lan sang vùng nguyên liệu mía
của Công ty cổ phần mía đường Sông Con. Để tập trung
chống dịch ngày 03/02/2010 Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An 
ban hành tiếp QĐ 558/QĐ.UBND.NN “công bố dịch chồi cỏ
gây hại trên vùng nguyên liệu mía của Công ty NAT&L và
Công ty cổ phần mía đường Sông Con” (công bố dịch lần 2 
với diện tích 7.467,68 ha).



4.2. Xây dựng phương án phòng chống 
Là bệnh mới lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam mà Nghệ An 

là tỉnh phát hiện thấy đầu tiên do đó chưa có nghiên cứu cơ bản về
bệnh đặc biệt là nguyên cứu về biện pháp phòng trừ. Qua tham khảo ý 
kiến của các chuyên gia, nhà quản lý của Viện Bảo vệ thực vật, Cục 
BVTV, Cục Trồng trọt, Bộ NN&PTNT, Trường Đại học Nông 
nghiệp 1.

- Trên cơ sở các biện pháp chuyên gia khuyến cáo như: Tiêu 
hủy triệt để nguồn bệnh bằng cày phá, đào bỏ, dùng giống sạch bệnh, 
giống kháng bệnh, xử lý hom giống bằng nước nóng, phun trừ rầy 
môi giới truyền bệnh, luân canh cây trồng, chăm sóc,...Căn cứ vào 
tình hình thực tế Nghệ An, Sở NN&PTNT đã xây dựng phương án xử
lý bệnh và được sự ủy quyền của UBND tỉnh Sở NN&PTNT ban 
hành Quyết định số 765/QĐ-SNN.KT ngày 01/12/2008 Về việc phê 
duyệt phương án xử lý bệnh chồi cỏ mía. Năm 2010 Sở NN&PTNT 
ban hành hướng dẫn biện pháp xử lý bệnh chồi cỏ số 269/SNN-TT 
ngày 02/02/2010 bao gồm các giải pháp chính như sau:



- Đối với diện tích nhiễm bệnh từ trung bình đến 
nặng: Cày phá tiêu hủy triệt để nguồn bệnh sau đó
trồng lại bằng giống sạch bệnh. 

- Đối với diện tích nhiễm nhẹ: Tổ chức đào xử
lý cây bệnh, vệ sinh đồng ruộng, đầu tư, chăm sóc 
phục hồi để bảo đảm cho thu hoạch. 

- Trồng lại, trồng mới bằng giống sạch bệnh
- Đầu tư chăm sóc mía đúng quy trình kỹ thuật
- Điều tra, phòng trừ môi giới truyền bệnh.
- Tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nông dân.
- Hỗ trợ chính sách cho nông dân theo chế độ

của Nhà nước.



Cày phá tiêu
hủy nguồn bệnh



Lễ phát động toàn dân
ra quân xử lý tiêu
hủy bệnh chồi cỏ



Nông dân ra quân
đào tiêu hủy
nguồn bệnh



Thu gom xử lý
gốc mía bị
bệnh chồi cỏ

Văn phòng FAO, 
Cục BVTV kiểm
tra tiêu hủy bệnh



Tổ chức trồng
lại bằng giống
sạch bệnh



4.3. Ban hành và thực hiện chính sách hỗ trợ
công tác chống dịch

Để giảm bớt khó khăn cho nông dân vùng bị
dịch bệnh chồi cỏ và thực hiện tốt công tác chống dịch. 
Trên cơ sở chính sách của Chính phủ, UBND tỉnh, các 
Công ty mía đường ban hành chính sách hỗ trợ cho 
dân như sau:

Nông dân nghe phổ
biến chính sách



22.520.257Tổng cộng 2009 + 2010

311.167
Đào cây bệnh cho diện 

tích bệnh nhẹ
300 đ/khóm mía bị

bệnh chồi cỏ

98.469
Tiêu hủy, trồng lại bằng 

giống sạch bệnh 

500 kg vôi bột, 
2.000 kg phân hữu 

cơ/ha.CV số 06/BC/CTCPM 
Đ.NL ngày 17/3/2010

Mua giống sạch bệnh60% tiền giống
CV số 01/BC/CTCPM 
Đ.NL ngày 11/01/2010

Cty Sông Con

408.000Nhân giống sạch bệnh4.000.000 đ/ha

7.952.000Mua giống sạch 2.000.000 đ/ha- CV số 08310/NAT&L 
ngày 12/12/2009;
- CV số 10095/NAT&L 
ngày 25/5/2010

Cty NAT&L

3.326.000Mua giống sạch, BCĐ
QĐ 659/QĐ.UBND.NN 
ngày 10/02/2010

Tỉnh

2010

3.778.000Mua giống sạch 2.000.000 đ/ha
CV số 08310/NAT&L 
ngày 20/12/2008

Cty NAT&L

401.640
Cày phá DT bệnh nặng 

(vụ thu )
1.000.000 đ/ha

QĐ 2600/QĐ.UBND.NN 
ngày 05/6/2009

6.243.575Mua giống sạch bệnh2.500.000 đ/ha
QĐ 403/QĐ.UBND.NN
ngày 11/02.2009

Tỉnh

2009

Tổng hỗ trợ
(1.000 đ)

Mức hỗ trợ, 
nội dung hỗ trợ

Văn bản
Nhà nước 
+ Công ty

Năm



Đang
thực hiện

Đào cây bệnh 
cho diện tích 
bệnh nhẹ

300 đ/khóm 
mía bị bệnh 

Đang 
thực hiện

Tiêu hủy, trồng 
lại bằng giống 
sạch 

500 kg vôi bột, 
2.000 kg 
phân/ha.

CV số 
06/BC/CTCPM 

Đ.NL ngày 
17/3/2010 (áp 

dụng đến tháng 
6/2011)

Cty Sông 
Con

600.000
(kế hoạch)

Nhân giống 
sạch 

4.000.000 đ/ha

6.000.000
(kế hoạch)

Giống sạch từ
Thanh Hóa, 
Quỳ Châu

3.000.000 đ/ha
CV số

10159/NAT&L 
ngày 03/12/2010

Cty 
NAT&L

2011

Tổng hỗ trợ
(1.000 đ)

Mức hỗ trợ, 
nội dung hỗ trợ

Văn bản
Nhà nước 
+ Công ty

Năm



Ngoài chính sách trên, các công ty mía đường còn có nhiều 
chính sách khác để hỗ trợ nông dân trồng mía như: Cho vay tiền 
mua giống sạch bệnh, mua phân bón, mua máy phun thuốc 
BVTV, mua thuốc BVTV,...không tính lãi suất. 

Lãnh đạo Viện
BVTV kiểm tra
bệnh chồi cỏ tại
Công ty NAT&L



4.4. Công tác tập huấn, tuyên truyền
Là bệnh mới nên sự hiểu biết về bệnh của bà con nông dân 

và cán bộ còn hạn chế. Vì vậy công tác tập huấn, tuyên truyền 
trong thời gian qua đã được các cơ quan chuyên môn, các địa 
phương, các công ty mía đường quan tâm và thực hiện một cách 
mạnh mẽ. Tổng số lớp (cuộc) được tổ chức là 663 lớp cho 
32.108 lượt nông dân tham gia.

Nông dân
tham dự
lớp tập
huấn xử
lý bệnh
chồi cỏ



32.108672213741663Tổng cộng

Chưa tổng hợp………..…………………………...............Năm 2011

16.17533133169335Năm 2010

15.9333488205
01 lớp

giảng viên
328Năm 2009

10.7704302306Năm 2008

Địa
phương

Công ty
Sông Con

Công ty
NAT&L

Chi cục
BVTV

Lượt người

Trong đó

Số lớp, 
cuộc tập 

huấn
Thời gian



Ngoài tổ chức tập huấn trực tiếp cho dân, Sở
NN&PTNT, Chi cục BVTV còn phối hợp với các địa phương, 
các công ty mía đường tổ chức lễ phát động ra quân tiêu hủy 
bệnh chồi cỏ, phối hợp với đài phát thanh truyền hình tỉnh, 
huyện, báo Nhân dân, báo Nông nghiệp, Báo Nghệ An làm 
phóng sự đưa tin tuyên truyền cho dân hiểu để tự giác thực hiện. 

Các công ty mía đường còn in ấn hàng chục ngàn tờ rơi về
quy trình xử lý bệnh chồi cỏ phát trực tiếp cho dân thực hiện. 



4.5. Công tác nghiên cứu, ứng dụng KHKT vào quản lý bệnh
Hiện tại công tác nghiên cứu cơ bản về bệnh đang được Viện 

BVTV tập trung nghiên cứu.
Trong năm 2010 được sự giúp đỡ của Tổ chức FAO, cục 

BVTV Chi cục BVTV Nghệ An đã triển khai xây dựng 01 mô hình 
về Phòng trừ tổng hợp với diện tích 4ha tại huyện Nghĩa Đàn và mở 4 
lớp huấn luyện IPM tại huyện Tân Kỳ, Nghĩa Đàn và Quỳ Hợp. 

Được UBND tỉnh giao nhiệm vụ trong năm 2010, 2011 Chi 
cục BVTV thực hiện dự án hỗ trợ xây dựng mô hình ứng dụng các 
giải pháp đồng bộ vào quản lý bệnh chồi cỏ hại mía tại 2 huyện Nghĩa 
Đàn và Tân Kỳ với quy mô 40 ha cho 2 loại diện tích bị bệnh nặng và
bị bệnh nặng.

* Từ những kết quả của công tác tập huấn, tuyên truyền, 
nghiên cứu ứng dụng nêu trên đã góp phần nâng cao trình độ, nhận 
thức cho cán bộ và bà con nông dân về tác hại của bệnh cũng như 
các biện pháp quản lý bệnh hại hiệu quả bền vững đối với bệnh chồi 
cỏ hại mía ở địa bàn Nghệ An.



Ban chỉ đạo
chống dịch
chồi cỏ tỉnh
làm việc
với các địa
phương và
các Công ty



Hội thảo
xây dựng
giải pháp
phòng
chống
dịch bệnh
chồi cỏ



Viện
BVTV tổ
chức thảo
đầu bờ về
kết quả
bước đầu
nghiên cứu
bệnh chồi
cỏ mía



4.6. Kết quả xử lý tiêu hủy bệnh và trồng lại bằng giống 
sạch bệnh.

Thực hiện các giải pháp chống dịch của Sở NN&PTNT 
đề ra. BCĐ các cấp đã chỉ đạo nông dân cày phá, đào bỏ xử lý 
nguồn bệnh trên đồng ruộng và trồng lại bằng giống lấy từ vùng 
chưa có bệnh. Kết quả qua các bảng sau: 

Kiểm tra
ruộng mía
trồng lại
bằng
giống sạch
bệnh



Sở
KH&CN, 

Cục BVTV 
kiểm tra
mô hình

(dự án) ứng
dụng các
giải pháp

phòng
chống bệnh

chồi cỏ



1.030,14.246,945.277,04Tổng

125,7965,21.090,9Tân Kỳ

7,947,94Quỳ Châu

130130Quỳnh Lưu

437,498535,4Thái Hoà

4671.255,81.722,8Nghĩa Đàn
Dùng cày cày phá diện tích bị

bệnh nặng + trung bình và đào
xử lý cây bệnh trên diện tích
nhiễm nhẹ từ dưới 20%

1.7901.790Quỳ Hợp

Tháng 3/2011

2.968,223.274,236.242,45Tổng

224,52488,63713,15Tân Kỳ

47,93,251,1Quỳ Châu

9,749,959,6Quỳnh Lưu

16,980,597,4Thái Hoà

1.007,21.477,92.485,1Nghĩa Đàn
Dùng cày cày phá diện tích bị

bệnh nặng + trung bình và đào
xử lý cây bệnh trên diện tích
nhiễm nhẹ từ dưới 20%

1.6621.174,12.836,1Quỳ Hợp

Năm 2010

2.2054.582,646.787,64Tổng

224224Thái Hoà

9672.044,643.011,64Nghĩa Đàn

Dùng cày cày phá diện tích bị
bệnh nặng + trung bình và đào
xử lý cây bệnh trên diện tích
nhiễm nhẹ từ dưới 20%

1.2382.3143.552Quỳ Hợp

Năm 2009

Đào xử lý cây bệnhCày pháTổng
Ghi chú

Diện tích xử lý
Địa phươngThời gian

Kết quả cày phá xử lý tiêu hủy nguồn bệnh



Kết quả trồng lại bằng giống sạch bệnh trên diện tích đã tiêu huỷ bệnh

Đang trồng (chưa tổng hợp)Năm 2011

188,71.432,631.621,33Tổng cộng

108,7379,93488,63Tân Kỳ

03434Quỳnh Lưu

18,718,7Thái Hoà

80420500Nghĩa Đàn

0580580Quỳ Hợp

Năm 2010

796,062.542,473.338,56Tổng cộng

188,56188,56Thái Hòa

494,6905,371.400Nghĩa Đàn

301,461.448,541.750Quỳ Hợp

Năm 2009

Giống tại chỗ
Giống

sạch bệnh
Tổng

Diện tích trồng lại trên vùng xử lý bệnh (ha)

Địa phươngThời gian



4.7. Du nhập khảo nghiệm giống kháng bệnh chồi cỏ
* Công ty NAT&L: 
Niên vụ 2008 - 2009 tiến hành khảo nghiệm các giống kháng bệnh chồi cỏ

như: KK2, K88-65, QD90-95, ROC27, Viên Lâm 6, QD94-116, ĐQ94-119, 
M3606, K93-236, K95-156, Đại ưu đường,  C89-148, C132-81, FR91-397, B32-
10, DB72-6613.

Niện vụ 2009- 2010: K88-200, LK92-11, Suphaburi 7, KU00-1-92, K95-
296, K95-84, Uthon8, K84-200, QD95-168, Quế Dẫn P8.

Niên vụ 2010- 2011: VD00-236, ROC23, Đài ưu2, R570, R579,  FR9404-
98, Viên Lâm17, Việt đường 55, Phúc Nông0403, ROC32, Đài đường 668, 
ROC28, Viên Lâm 4, Phil8013.

* Công ty Sông con: 
Năm 2010 đã khảo nghiệm các giống kháng bệnh nhập từ Thái Lan, Trung

Quốc, Đài Loan, Philipin như : Việt Đường 55, GM18, Roc 22, Việt đường
00236, Roc 26, Roc 27, Roc 28, Philippin 85-86, Quế Hồng 33, Quế đỏ, 
Suphabury. 

Kết quả bước đầu cho thấy có một số giống có triển vọng về năng suất, chất
lượng và có khả năng kháng bệnh chồi cỏ đang được các công ty tiếp tục theo
dõi để có kết luận.



V. TỒN TẠI HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN
- Cho đến nay công tác nghiên cứu vẫn chưa tìm ra được 

môi giới truyền bệnh vì vậy chưa có biện pháp để phun diệt môi 
giới, đây có thể là nguyên nhân quan trọng làm cho bệnh tiếp 
tục lây lan mạnh trên đồng ruộng (mặc dầu nhiều diện tích mía 
nhiễm bệnh đã được tiêu hủy trong thời gian qua). 

- Công tác tổ chức chỉ đạo chống dịch chưa đạt yêu cầu đặt 
ra, đặc biệt vai trò của các địa phương cấp xã chưa cương quyết 
trong việc chỉ đạo nông dân thực hiện triệt để các giải pháp 
chống dịch của Sở NN&PTNT đề ra, chưa tiêu hủy triệt nguồn 
bệnh một cách triệt để, còn để nông dân trồng lại bằng giống tại 
chỗ trong vùng đã nhiễm bệnh là điều kiện cho bệnh tái phát và
lây lan.



- Thời tiết trong 2 năm qua không thuận lợi, đặc biệt là hạn hán 
kéo dài, giá mía chưa thực sự hấp dẫn trong lúc giá đầu vào lại liên 
tục tăng cao,...đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc đầu tư chăm sóc và
thực hiện các giải pháp chống dịch theo chủ trương của nhà nước.

- Nhà nước và các Công ty mía đường đã có nhiều chính sách hỗ
trợ cho người trồng mía song chưa tương ứng với thực tế đầu tư cho 
việc trồng mới vì vậy nhiều hộ nông dân không chấp hành việc phá
mía theo chủ trương chống dịch. Việc tổ chức đào cây bệnh chưa có
chính sách hỗ trợ của nhà nước là những hạn chế trong việc chỉ đạo tổ
chức chống dịch. 

- Việc xác định giống mía sạch bệnh hiện nay rất khó khăn mới 
chỉ theo cảm quan hoặc lấy mía từ vùng chưa bị bệnh (do việc giám 
định mẫu mất nhiều thời gian). Các địa phương, các công ty mía 
đường chưa tự tổ chức được vùng sản giống sạch bệnh đủ cung cấp 
cho dân và chưa tuyển chọn được giống kháng bệnh cũng là nguyên 
nhân hạn chế đến việc quản lý bệnh có hiệu quả. 



VI. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ
- Các cơ quan khoa học tập trung nghiên cứu có kết luận về

môi giới truyền bệnh và các biện pháp phòng chống hiệu quả để
ban hành quy trình quản lý bệnh chồi cỏ cho các địa phương thực 
hiện.

- Tại một số địa phương trồng mía có sử dụng bã bùn không xử 
lý đúng quy trình sản xuất thấy xuất hiện bệnh chồi cỏ, đề nghị
nghiên cứu làm rõ để có giải pháp.

- Trong tình hình như hiện nay UBND tỉnh, Sở NN&PTNT chỉ 
đạo các địa phương, các công ty mía đường tiếp tục thực hiện tốt 
các giải pháp chống dịch theo hướng dẫn của Sở NN&PTNT đã 
ban hành.

- Đề nghị Bộ NN&PTNT, cục BVTV,...hỗ trợ Chi cục BVTV 
Nghệ An tổ chức nhiều lớp huấn luyện IPM trên cây mía và xây 
dựng mô hình thực hiện các biện pháp tổng hợp quản lý bệnh trên 
diện rộng ở các địa phương để bà con học tập và áp dụng.



- Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ
trợ cho bà con nông dân vùng mía bị bệnh chồi cỏ và có chính 
sách hỗ trợ các địa phương và các công ty mía đường triển khai 
các dự án khảo nghiệm tuyển chọn giống kháng bệnh và xây 
dựng vùng sản xuất giống sạch bệnh đủ cung cấp cho nhu cầu 
trồng mới hàng năm.

- Các công ty mía đường sớm xây dựng dự án về khảo 
nghiệm, tuyển chọn và sản xuất giống sạch bệnh trình Sở , 
UBND Tỉnh phê duyệt. Trong lúc chưa có dự án phải đẩy mạnh 
việc hợp đồng với các địa phương tổ chức sản xuất giống sạch 
bệnh tại chỗ với diện tích lớn đáp ứng đủ nhu cầy trồng mới 
hàng năm cho dân.



5.736242390Kỳ Sơn20

66027,524Tương Dương19

6.74345,56148Con Cuông18

56.320551.024Anh Sơn17

4.76937,85126Quế Phong16

56.043551.019Quỳ Châu15

322.65049,996.454Quỳ Hợp14

64.15849,131.306TX Thái Hoà13

396.576547.344Nghĩa Đàn12

256.18458,924.348Tân Kỳ11

1628,5319Thanh Chương10

4.94176,0265Đô Lương7

17543,754Nam Đàn5

50045,4611Nghi Lộc4

48.75952,94921Quỳnh Lưu3

20.26572,9278Yên Thành2

4.40189,8249Diễn Châu1

1.249.04253,4323.379Toàn tỉnh

Sản lượng
(tấn)

Năng suất
(tấn/ha)

Diện tích
(ha)

Địa phương
TT

Diện tích, năng suất, sản lượng mía năm 2010 các huyện, thị trong toàn tỉnh

(Nguồn thống kê 2010 )
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Bệnh chồi cỏ mía là bệnh mới xuất hiện ở Việt Nam mà

Nghệ An là tỉnh phát hiện thấy đầu tiên. Việc phòng chống bệnh
trong thời gian qua được thực hiện bằng một số biện pháp như
cày phá, đào bỏ tiêu hủy nguồn bệnh, sử dụng giống sạch bệnh
để trồng lại,... Để tìm hiểu thêm về biện pháp phòng chống, 
trong niên vụ mía 2010-2011 Chi cục BVTV đã thử nghiệm biện
pháp tiêu hủy nguồn bệnh trên diện tích bị bệnh nhẹ dưới 20% 
bằng thuốc trừ cỏ có hoạt chất Glyphosate tại huyện Tân Kỳ và
Nghĩa Đàn.

II. MỤC ĐÍCH
Đánh giá hiệu quả của biện pháp sử dụng thuốc trừ cỏ có

hoạt chất Glyphosate vào tiêu hủy bệnh chồi cỏ để đề xuất bổ
sung biện pháp phòng chống bệnh.



III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM
3.1. Địa điểm, quy mô thử nghiệm 

Thử nghiệm được tiến hành tại 2 điểm:
+ Xóm Trung Lương - Xã Tân Xuân - Huyện Tân Kỳ với diện

tích 0,6 ha.
+ Xóm Tháp - Xã Nghĩa Liên - Huyện Nghĩa Đàn với diện tích

0,5 ha.
3.2. Thời gian phun, sinh trưởng mía, tình hình thời tiết

- Tại Tân Kỳ: 
+ Phun lần 1 ngày 19/01/2011 sau khi thu hoạch, mía mới mọc

mầm, chiều cao trung bình 10 - 15 cm. Thời tiết khi phun thuốc: Trời
rét, nhiệt độ 180C. 

+ Phun lần 2 ngày 09/3/2011 vào giai đoạn mía đẻ nhánh, chiều
cao trung bình 20 - 30 cm. Thời tiết khi phun thuốc: Trời âm u, nhiệt độ
220C.

- Tại Nghĩa Đàn: phun ngày 11/3/2011 vào giai đoạn mía đẻ
nhánh, chiều cao trung bình cây mía 20 - 25 cm, tối đa 40 cm. Thời tiết
khi phun thuốc: Trời có mưa phùn nhỏ, nhiệt độ 200C. 



3.3. Công thức, liều lượng
+ Công thức 1: Dùng thuốc trừ cỏ Niphosate 480 SL; Liều 

lượng 0,8 lít/ha; Lượng nước 120 lít/ha (khuyến cáo cho trừ cỏ 3 - 4 
lít/ha; lượng nước 600 - 800 lít/ha).

+ Công thức 2: Dùng thuốc trừ cỏ Glyphosan 480 DD; Liều 
lượng 0,8 lít/ha; Lượng nước 120 lít/ha (khuyến cáo cho trừ cỏ 3 - 4 
lít/ha; lượng nước 600 - 800 lít/ha).

+ Công thức 3: Tiêu huỷ bụi mía bị bệnh bằng phương pháp đào 
bỏ (dùng để so sánh).

3.4. Phương pháp phun thuốc
Dùng bình phun đeo vai phun ướt đều thuốc vào những bụi mía 

bệnh chồi cỏ
3.5. Phương pháp tính toán, chỉ tiêu theo dõi

- Theo dõi tỷ lệ bụi mía chồi cỏ bị chết sau phun 7, 14, 21 ngày 
và sau 1 tháng.

- So sánh với phương pháp đào bỏ cây bệnh về hiệu quả kinh tế.



VI. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
5.1. Hiệu quả của thuốc đến bệnh chồi cỏ

10060>30Héo vàngNiphosateNghĩa Đàn

1006030Héo vàngGlyphosan

1006035Héo vàngNiphosate

Tân Kỳ

Phun lần II

1009060Héo vàngNiphosateTân Kỳ

Phun lần I

> 1 tháng21 ngày14 ngày7 ngày
Ghi chú

Tỷ lệ bụi mía chồi cỏ chết sau phun (%)Công 
thức

Địa điểm

Ghi chú: Phun trên ruộng mía gốc có dưới 20% bụi mía bị bệnh chồi cỏ



Nhận xét: Kết quả bảng trên cho thấy: 
- Phun thuốc vào giai đoạn sau khi thu hoạch mía (giai 

đoạn cây con chiều cao cây trung bình 10 - 15 cm) Sau 7 ngày bắt 
đầu úa vàng, sau 14 ngày tỷ lệ chết khô là 60%, sau 21 ngày là
90% và sau >1 tháng thì có 100% bụi mía chồi cỏ bị chết khô.

- Phun giai đoạn mía đẻ nhánh (chiều cao cây trung bình 
20 – 30cm) sau khi phun 7 ngày bụi mía chồi cỏ bắt đầu úa vàng, 
sau 14 ngày tỷ lệ cây chết khô là 30-35%, sau 21 ngày tỷ lệ chết 
khô 60% và sau 1 tháng có 100% bụi mía chồi cỏ bị chết khô.

- Thời gian phun thuốc ở giai đoạn mía cây con có tác 
động làm chết nhanh hơn mía giai đoạn đẻ nhánh. 

- Thuốc Glyphosan tác động chậm hơn Niphosate song 
sau 1 tháng thì 100% mía chồi cỏ đều chết.



5.2. So sách hiệu quả với phương phương đào bỏ cây bệnh

2.216.000 đ/haChệnh lệch

2.400.000300 đ/bụi8.0002040.000

Mức hỗ trợSố bụi tiêu hủy/ha
Tỷ lệ nhiễm bệnh 

(%)
Tổng số bụi/ha

Chính sách

184.00015.000đ/bình8 bình80.000đ/lit0,8 lítPhun thuốc

II. So sánh với phương pháp đào bỏ (chính sách của Công ty mía chi trả)

216.000 đ/haChênh lệch 

400.00080.000đ/công5 côngĐào bỏ

184.00015.000đ/bình8 bình80.000đ/lit0,8 lítPhun thuốc

I. So sánh với phương phương đào bỏ của nông dân

Tổng tiền
(đồng)

Giá
Số lượng bình, 

công/ha
Giá

Lượng 
thuốc/ha

Công thức

Ghi chú: 
- Chính sách của Công ty cổ phần mía đường Sông Con trả cho dân đào bỏ cây bệnh 300 đồng/bụi.
- Tổng số bụi (khóm) mía trung bình cho 1 ha = 40.000 bụi/ha



Nhận xét: Phun thuốc trừ cỏ tiêu hủy cây mía bị bệnh có
hiệu quả kinh tế cao hơn so với phương pháp đào bỏ của nông 
dân và so với chi trả theo chính sách của Công ty mía đường hiện 
nay, cụ thể:

+ Chênh lệch so với phương pháp đào bỏ của nông dân 
216.000 đ/ha. 

+ Chênh lệch so với phương pháp đào bỏ (chi trả theo 
chính sách Công ty mía đường cho ruộng nhiễm 20% là 
2.216.000 đ/ha.



V.KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
5.1. Kết luận

- Biện pháp dùng thuốc trừ cỏ có hoạt chất Glyphosate 
(cả 2 loại thuốc Niphosas 480 SL, Glyphosan 480 DD) đều có
tác dụng tốt đến việc tiêu hủy mía bị bệnh chồi cỏ ở giai đoạn 
sau thu hoạch mía giai đoạn cây con và mía đẻ nhánh (chiều cao 
cây mía trung bình từ 10-30cm) sau phun 1 tháng 100% bụi mía 
chồi cỏ được phun chết hoàn toàn. 

- Biện pháp phun thuốc trừ cỏ tiêu hủy nguồn bệnh chồi 
cỏ mía tương đối dễ thực hiện, có hiểu quả về kinh tế có thể
giảm chi phí so với phương pháp đào cây bệnh 216.000 đ/ha và
so với chính sách của Công ty là 2.216.000 đ/ha.



5.2. Đề nghị
Biện pháp dùng thuốc trừ cỏ có hoạt chất Glyphosate để

tiêu hủy nguồn bệnh chồi cỏ mía là biện pháp có tính khả thi, dễ
thực hiện, có thể áp dụng đồng loạt trong thời gian ngắn, sau phun 
thuốc tiêu hủy bệnh có thể tổ chức trồng dặm lại để bảo đảm mật 
độ và năng suất. 

Đề nghị:
- Các Công ty thuốc BVTV phối hợp với Chi cục BVTV 

thử nghiệm thêm ở các liều lượng khác nhau để đưa ra khuyến cáo 
tốt nhất. 

- Cơ quan quản lý các cấp xem xét để đưa vào quy trình xử
lý bệnh chồi cỏ khuyến cáo cho nông dân áp dụng.

- Để biện pháp có tính khả thi cao, Nhà nước xem xét ban 
hành chính sách hỗ trợ tiền mua thuốc cho dân.                                                      



Phun thuốc tiêu hủy bệnh chồi cỏ



Sau khi phun thuốc 7 ngày



Sau khi phun thuốc 14 ngày



Kết quả sau 1 tháng phun thuốc



Kiểm tra, đánh giá hiệu quả thí nghiệm


