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Gồm các nội dung:  

 Điều tra tình hình bệnh vàng lá thối rễ, thu mẫu và trích lọc tuyến trùng 

Pratylenchus spp. trên các vườn cam sành sử dụng gốc ghép chanh Volka tại huyện 

Cái Bè - Tiền Giang. 

 Xác định mật số của tuyến trùng Pratylenchus spp. ảnh hưởng đến sự sinh trưởng 

và phát triển của chanh Volka. 

 Đánh giá ảnh hưởng của các mức mật số bào tử ở 2 dòng nấm Fusarium sp. và 

Phytophthora sp. đến sự đến sự biểu hiện triệu chứng vàng lá thối rễ chanh Volka. 

 Đánh giá ảnh hưởng tương tác giữa tuyến trùng Pratylenchus spp., nấm Fusarium 

sp. và Phytophthora sp. trong sự biểu hiện triệu chứng vàng lá thối rễ chanh Volka. 

 

Một số kết quả đạt được: 



 Qua điều tra: 

 Cho thấy tất cả vườn điều tra ở Mỹ Lương và Mỹ Lợi A (Cái Bè - Tiền Giang) 

đều nhiễm vàng lá thối rễ.  

 Tuyến trùng Pratylenchus spp. có liên quan các vườn cam sành sử dụng gốc ghép 

chanh Volka ở Mỹ Lương và Mỹ Lợi A với mật số Pratylenchus spp. trong 1g rễ (63 

con; 35 con) và trong 200 ml đất (49 con; 48con). 

 

 Trong điều kiện nhà lưới: 

 Tuyến trùng Pratylenchus spp. đã gây triệu chứng vàng lá thối rễ và với mật số 

10 con/chậu đã làm giảm sự sinh trưởng và phát triển của chanh Volka.  

 Nấm Fusarium sp. và Phytophthora sp. đều gây ra triệu chứng bệnh vàng lá thối 

rễ trên chanh Volka. Tất cả các mức mật số bào tử thí nghiệm của nấm Fusarium sp. 

và Phytophthora sp. đều có ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của chanh Volka. 

Chủng nấm Phytophthora sp. thì các chỉ tiêu sinh trưởng của chanh Volka giảm nhiều 

hơn nấm Fusarium sp.. 

 Chủng đơn hay chủng kết hợp giữa tuyến trùng Pratylenchus spp., nấm Fusarium 

sp. và Phytophthora sp. đều gây ra triệu chứng vàng lá thối rễ chanh Volka. Trong đó, 

chủng đồng thời 3 tác nhân tuyến trùng Pratylenchus spp., nấm Fusarium sp. và 

Phytophthora sp. thì bệnh trầm trọng hơn chủng đơn hay chủng kết hợp 2 tác nhân với 

nhau. 

 

 

 

 

 

 


