
HHộội thi thảảo phòng tro phòng trừừ bbệệnh chnh chồồi ci cỏỏ xanh hxanh hạại mi míía, Tp. Vinh, 15/04/2011a, Tp. Vinh, 15/04/2011
Workshop on controlling of Sugarcane green grassy shoot disease Workshop on controlling of Sugarcane green grassy shoot disease , Vinh City, 15/04/2011, Vinh City, 15/04/2011

Người trình bày: TS. Cao Anh Đương



Tình hình bệnh phytoplasma hại mía trên thế giới 
và ở Việt Nam

 Có thể chia bệnh phytoplasma trên cây mía thành 4 
loại gồm: 

1/ Bệnh trắng lá (white leaf disease - WLD)

2/ Bệnh chồi cỏ (grassy shoot disease - GSD)

3/ Bệnh chồi cỏ xanh (green grassy shoot disease -
GGSD)

4/ Bệnh cằn Ramu (Ramu stunt – RS). 

 Hàng năm gây nên tỷ lệ thiệt hại trung bình từ 5-20% 
năng suất mía, cá biệt có trường hợp lên tới 100% 
năng suất mía.

 Ở Việt Nam, bệnh phytoplasma hại mía đã xuất hiện 
gây hại ở vùng Định Quán và Xuân Lộc (Đồng Nai) từ
1997, trên diện tích hơn 2.000 ha. 

Ở miền Bắc, bệnh phytoplasma hại mía bắt đầu xuất 
hiện từ 2005 tại Nghệ An, đến 2010 bệnh đã lan rộng 
trên diện tích gần 10.000 ha, với tỷ lệ bụi bị bệnh trung 
bình khoảng 10%
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Nguyên nhân gây bệnhNguyên nhân gây bệnh

Tên gọi (common name): Phytoplasma 

(Dịch khuẩn bào)

Giới (Kingdom): Prokaryote
(Sinh vật nhân sơ)

Lớp (Class): Molecutes
(đơn bào không có vách tế bào)

Họ (Family): Không biết
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1. Hom giống

2. Vector truyền bệnh
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Vector truyền bệnh trắng lá mía ở Thái Lan:
Matsumuratettix hiroglyphicus
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Nguyên lý phòng trNguyên lý phòng trừừ bbệệnh phytoplasmanh phytoplasma

Trồng giống kháng

-
Tăng cường sức khỏe cho cây

Không nên trồng 1 giống, 
đa dạng hóa bộ giống

:

Tiêu nước tốt

Ruộng bị bệnh

Điều kiện môi trường 
thích hợp Vi sinh vật gây bệnh

vector

Bón vôi

Trồng với mật độ cây thích hợp

Phun thuốc trừ vector truyền bệnh

Đào, nhổ bỏ, tiêu hủy cây bệnh000

Sử dụng hom giống sạch bệnh



Các biện pháp chủ yếu phòng trừ bệnh phytoplasmaCác biện pháp chủ yếu phòng trừ bệnh phytoplasma

1. Thủ công, cơ giới: Đào, nhổ bỏ và tiêu hủy cây bị
bệnh

2. Sử dụng giống sạch bệnh (không mang mầm bệnh)

3. Kiểm soát nguồn lây bệnh và tự sản xuất giống 
sạch cho bản thân mình sử dụng

4. Điều chỉnh thời vụ trồng để né tránh thời kỳ phát 
sinh rộ của vector truyền bệnh
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MỘT SỐ ĐỀ XUẤT PHÒNG TRỪ BỆNH CHỒI

CỎ XANH HẠI MÍA Ở VÙNG NGHỆ AN
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Đề xuất thứ nhất:
       
        Căn cứ vào diện tích trồng mía mới trung 
bình hàng năm tại Nghệ An, tỉnh cần quy hoạch 
xây dựng 1 hệ thống trung tâm, trạm, trại nhân 
giống mía sạch bệnh 3 cấp (cơ bản, kiểm định 
và thương phẩm), có khả năng cung cấp đủ
giống thương phẩm sạch bệnh để thay thế cho 
nguồn hom giống mía đã bị nhiễm bệnh không 
thể làm giống tại địa phương. 
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Hệ số nhân

1 ha

> 6 ha

> 43 ha

> 300 ha

CẤP 1 (SẢN XUẤT GIỐNG CƠ BẢN): Sử dụng cây con nuôi cấy mô sạch bệnh hoặc:
• Chọn ruộng sạch sâu bệnh, đạt tiêu chuẩn giống tốt.
• Ra hom 1 – 3 mắt, chọn hom không có vết sâu bệnh, đạt tiêu chuẩn giống, ngâm trong nước lạnh sạch, 

có dòng chảy 24 giờ.
• Xử lý hom trong bể nước nóng 50oC/2 giờ (hoặc 54oC/4 giờ), hoặc trong buồng hơi nước nóng 54oC/ 

2,5 giờ (hoặc 54oC/4 giờ), hoặc ngâm hom trong dung dịch thuốc kháng sinh ledermycin với nồng độ
500 ppm.

• Ngâm lạnh trong dung dịch thuốc trừ nấm (Dithane 80 WP) trong 30 phút.
• Vớt ra và đem trồng trong khu cách ly (tối thiểu 50 m)
• Phòng trừ sâu bệnh định kỳ theo khuyến cáo cụ thể cho vùng sản xuất. Kiểm tra bệnh cằn gốc (RSD)

khi xuất giống, nếu có trên > 85% ống mạch được nhuộm là đạt yêu cầu. Hoàn toàn không có (sạch) 
các bệnh vi khuẩn và virút khác. Không có bệnh than và thối đỏ (kiểm tra bằng mắt), không có bệnh 
phytoplasma (kiểm tra bằng PCR)

CẤP 2 (SẢN XUẤT GIỐNG KiỂM ĐỊNH):

• Chọn cây sạch vết sâu bệnh, đạt tiêu chuẩn giống, ra hom 3 mắt, ngâm trong dung dịch thuốc trừ nấm 
(Dithane 80 WP) trong 30 phút, sau đó vớt ra đem trồng.

• Phòng trừ sâu bệnh định kỳ theo khuyến cáo cụ thể cho vùng sản xuất. Kiểm tra bệnh cằn gốc (RSD) 
khi xuất giống, nếu có trên > 85% ống mạch được nhuộm là đạt yêu cầu. Tỷ lệ bệnh vi khuẩn và vi rút 
< 0,1%. Không có bệnh than, thối đỏ và phytoplasma (kiểm tra bằng mắt)

Cung cấp giống mía thương phẩm sạch bệnh cho người trồng mía

CẤP 3 (SẢN XUẤT GIỐNG THƯƠNG PHẨM):

• Chọn cây sạch vết sâu bệnh, đạt tiêu chuẩn giống, ra hom 3 mắt, ngâm trong dung dịch thuốc trừ nấm 
(Dithane 80 WP) trong 30 phút, sau đó vớt ra đem trồng.

• Phòng trừ sâu bệnh định kỳ theo khuyến cáo cụ thể cho vùng sản xuất. Kiểm tra các bệnh vi khuẩn và
vi rút khi xuất giống, nếu tỷ lệ < 2% thì đạt yêu cầu. Không có bệnh than, thối đỏ và phytoplasma 
(kiểm tra bằng mắt).

Sơ đồ quy trình sản xuất và cung ứng mía giống sạch 3 cấp



Quy trình SX giống mía cơ bản sạch bệnh 
bằng PP nuôi cấy mô tế bào



SX hom giống sạch nhờ PP xử lý hom bằng nước nóng

Máy xử lý hom cố định Máy xử lý hom di động



Tuy nhiên, về lâu dài, song song với việc hình thành hệ thống nhân giống mía 
sạch bệnh 3 cấp, cần thiết phải nghiên cứu hoàn thiện thêm về quy trình 
nhân giống mía sạch bệnh 3 cấp phù hợp với điều kiện của địa phương, dễ
áp dụng và có hiệu quả cao cả về mặt kỹ thuật và kinh tế.
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Đề xuất thứ hai:

Tăng cường tổ chức các lợp tập huấn cho 
nông dân trồng mía nhằm giải thích rõ tác hại 
của tập quán tự lấy hom từ ruộng mía thịt làm 
giống, nhất là những ruộng đã bị nhiễm bệnh 
chồi cỏ xanh. Đồng thời ban hành quy định tất 
cả các ruộng trồng mới phải lấy giống từ các 
địa chỉ được chỉ định và khuyến cáo trong hệ
thống nhân giống 3 cấp, nghiêm cấm nông dân 
tự lấy giống từ ruộng mía nguyên liệu.
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Đề xuất thứ ba:

Tiếp tục nghiên cứu để sớm tìn ra loài côn 
trùng môi giới truyền bệnh chồi cỏ xanh hại 
mía ở Nghệ An, từ đó tiến hành nghiên cứu quy 
luật phát sinh, phát triển của chúng và đề ra 
các biện pháp phòng trừ chúng một cách hữu 
hiệu.
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Đề xuất thứ tư:

Thường xuyên thăm đồng, phát hiện và
phá hủy, không để lưu gốc toàn bộ những 
ruộng có tỷ lệ bụi bị hại > 20%. Sau đó nên 
trồng luân canh với cây phân xanh hoặc họ đậu 
khác vừa để cải tạo đất, vừa ngăn ngừa bệnh 
lây qua vụ mía tiếp theo qua tàn dư cây bệnh 
của vụ trước
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Đề xuất thứ năm:

Tiến hành đánh giá khả năng kháng bệnh 
chồi cỏ xanh hại mía đối với tất cả các giống 
mía mới lai tạo trong nước hoặc nhập nội từ 
nước ngoài trước khi phóng thích vào sản xuất 
đại trà. 
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Đề xuất thứ sáu:

Hạn chế tối đa việc nhập khẩu giống ồ ạt từ 
nước ngoài, không tuân thủ đúng các quy định 
về kiểm dịch giống mía sau nhập khẩu của Tổ
chức Nông lương Liên Hiệp Quốc - FAO và Cơ 
quan Tài nguyên Di truyền thực vật Quốc tế -
IBPGR (Technical guidelines for safe 
movement of sugarcane germplasm, 1993).
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Đề xuất thứ bảy:

Kiểm soát không cho phép lấy hom giống 
từ Nghệ An đưa sang các tỉnh khác, đặc biệt là
các tỉnh trồng mía lân cận.
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