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ABSTRACT 

The study’s objectives were to determine the optimum density and nymph 
instars of the brown planthopper (BPH) as a vector for transmitting Rice 
Grassy Stunt Virus (RGSV) to rice plants. Results showed that the higher 
the density of viruliferous BPH the higher the effect on rice plant height 
and tillering. From 25 – 30 days after inoculation (DAI), virus 
transmission of the 2 instar nymphs was more inhibitive on rice plant 
height than that of the 4th instar nymphs, but the numbers of rice tillers 
were not significantly different between these two treatments. At a density 
from 1 - 3 BPH per seedling, viruliferous BPH caused RGSV disease with 
rates from 12.5% to 13.75% at 15 - 20 days after planting. From 15 - 30 
DAI, the incidence of RGSV infected plants transmitted by the 4th instar 
nymph (26.81%) was lower than of the 2nd instar (36.96%). 

TÓM TẮT 

Đề tài được thực hiện nhằm xác định mật số thích hợp và lứa tuổi của ấu 
trùng rầy nâu/cây lúa truyền được bệnh lùn lúa cỏ. Kết quả thể hiện tốc độ 
gia tăng chiều cao cây và sinh chồi lúa chịu ảnh hưởng khi mật số rầy nâu 
càng cao. Ấu trùng rầy nâu tuổi 2 truyền được bệnh có ảnh hưởng đến 
chiều cao cây lúa, cao hơn so với ấu trùng rầy nâu tuổi 4 từ giai đoạn 25 – 
30 ngày sau khi chủng (NSKC), nhưng không ảnh hưởng đến sự sinh chồi 
lúa. Quản lý rầy nâu khi mật số từ 1 – 3 con rầy/cây lúa với tỷ lệ gây bệnh 
từ 12,5 – 13,75% ở giai đoạn dưới 15 – 20 ngày tuổi. Tỷ lệ truyền được 
bệnh ở ấu trùng rầy nâu tuổi 4 thấp hơn ấu trùng rầy nâu tuổi 2 với tỷ lệ 
nhiễm vi rút lần lượt là 26,81% và 36,96% ở giai đoạn 15 – 30 NSKC. 

Trích dẫn: Nguyễn Phú Dũng, Phạm Văn Dư và Nguyễn Văn Huỳnh, 2016. Ảnh hưởng của mật số và tuổi 
của ấu trùng lên khả năng truyền bệnh lùn lúa cỏ (Rice grassy stunt virus) của rầy nâu 
(Nilaparvata lugens Stal). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Nông 
nghiệp (Tập 3): 145-152. 

1 GIỚI THIỆU 

Bệnh lùn lúa cỏ hại lúa do vi rút (Rice Grassy 
Stunt Virus, RGSV), thuộc chi Tenuivirus được rầy 
nâu (Nilaparvata lugens Stal) là môi giới truyền 
bệnh chiếm tỷ lệ rất cao trong quần thể trên 95% 

(Phạm Văn Dư, 2008) đã xuất hiện ở miền Nam và 
Đông Nam Châu Á, Trung Quốc, Nhật Bản và Đài 
Loan. Bệnh lùn lúa cỏ và lùn xoắn lá ở Đồng bằng 
sông Cửu Long (ĐBSCL) xuất hiện thành dịch kể 
từ đầu vụ lúa Hè Thu 2006 với diễn biến và gây hại 
nghiêm trọng đến sinh trưởng và năng suất lúa khi 
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kết hợp với mật số rầy nâu cao, đặc biệt khi mật độ 
rầy cám tuổi 2 – 3 trên 3 con rầy/chồi (Báo Nông 
nghiệp Việt Nam, 2013). Theo Nguyễn Hữu Huân 
(2010), có khoảng 7.896,8 ha nhiễm bệnh lùn lúa 
cỏ kết hợp lùn xoắn lá ở ĐBSCL, trong đó 4.297,9 
ha nhiễm bệnh nặng và tỷ lệ rầy nâu mang vi rút từ 
20 – 60%. Thường thì trận dịch rầy có thể mang vi 
rút đến 70% (Ou, 1983). Bệnh lùn lúa cỏ có chiều 
hướng gia tăng lan rộng kết hợp với bệnh lùn xoắn 
lá do vi rút (Rice Ragged Stunt Virus, RRSV) được 
rầy nâu là môi giới truyền cả hai bệnh cùng lúc gây 
nên (Cabunagan, 2007). 

Đề tài "Ảnh hưởng của mật số và tuổi của ấu 
trùng lên khả năng truyền bệnh lùn lúa cỏ (Rice 
Grassy Stunt Virus) của rầy nâu (Nilaparvata 
lugens Stal)" được tiến hành nhằm xác định mật số 
thích hợp và lứa tuổi của ấu trùng rầy nâu/cây lúa 
truyền được bệnh lùn lúa cỏ, đồng thời làm cơ sở 
khoa học cho công tác chẩn đoán, phát hiện và 
quản lý bệnh hại được tốt hơn. 

2 VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU 

2.1 Chuẩn bị nguồn vật liệu truyền bệnh tại 
nhà lưới ĐHAG 

2.1.1 Chuẩn bị nguồn rầy sạch bệnh 

Tiến hành thu thập mẫu rầy chửa và cho đẻ 
trứng trên nhóm cây không thuộc phổ ký chủ như 
cây rau mác, sau bốn ngày rầy mẹ bị chết do thiếu 
nguồn thức ăn, trứng rầy nở ra sau chín ngày, đây 
là nguồn rầy không mang vi rút (Ling, 1977) được 
sử dụng cho các nghiên cứu về truyền bệnh sau khi 
được test ELISA.  

2.1.2 Chuẩn bị cây lúa khoẻ 

Hạt giống lúa OM 1490 được ngâm trong nước 
24 giờ, sau đó ủ thêm 24 giờ, hạt giống nảy mầm 
được gieo (30 – 40 hạt) trong các chậu đất, đặt 
trong các lồng lưới nhằm cách ly cây lúa khỏi bị 
chích hút bởi nguồn rầy bên ngoài. Đây là nguồn 
vật liệu sử dụng cho công tác nghiên cứu cũng như 
sử dụng làm nguồn thức ăn cho rầy. 

2.1.3  Chuẩn bị cây lúa bệnh 

Tuyển chọn nguồn bệnh và phân loại cây lúa 
bệnh được cung cấp từ Trung tâm Bảo vệ Thực vật 
phía Nam, nhận dạng cây bệnh bằng triệu chứng 
bên ngoài và qua phương pháp ELISA để xác định 
chính xác triệu chứng bệnh, cây bệnh được tiếp tục 
trồng trong điều kiện nhà lưới để làm nguồn vật 
liệu truyền bệnh. 

2.1.4 Tạo nguồn rầy mang vi rút 

Cho rầy cám khoẻ chích hút trên cây lúa bệnh 
mang triệu chứng bệnh lùn lúa cỏ để tạo nguồn rầy 

mang vi rút. Đây là nguồn rầy bệnh mang vi rút 
được sử dụng để truyền bệnh cho cây lúa khoẻ. 

2.2 Bố trí thí nghiệm 

2.2.1 Thí nghiệm xác định mật số thích hợp 
của rầy nâu/cây lúa truyền được RGSV  

Thí nghiệm được thiết lập theo thể thức khối 
hoàn toàn ngẫu nhiên (RCBD), lặp lại 4 lần ở các 
nghiệm thức. Sử dụng phương pháp chủng bệnh 
trong ống nghiệm ở điều kiện nhà lưới. Cây mạ 6 – 
7 ngày tuổi được chủng riêng lẻ với số lượng rầy 
nâu mang mầm bệnh RGSV, tương ứng với từng 
nghiệm thức là 1, 3, 5 và 10 con rầy/cây lúa trong 
ống nghiệm trong suốt 24 giờ. 

Sau khi chủng, rầy nâu được lấy ra khỏi ống 
nghiệm và cây lúa được chủng được cấy lên chậu 
(đường kính 0,3 m) đặt cạnh nhau với 10 
chậu/nghiệm thức và 2 cây/chậu trong khay nước 
sau đó chờ cho đến khi triệu chứng bệnh thể hiện.  

2.2.2  Thí nghiệm xác định khả năng truyền 
được RGSV của rầy nâu ở giai đoạn ấu trùng rầy 
tuổi 2 và tuổi 4 

Thí nghiệm được thiết lập ở nhà lưới ĐHAG 
với lặp lại 4 lần theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu 
nhiên (RCBD) ở các nghiệm thức. Ấu trùng rầy 
nâu tuổi 2 (đại diện lứa tuổi rầy cám) và tuổi 4 (đại 
diện rầy trưởng thành và chuẩn bị di trú) được cho 
chích hút cây bệnh trong 4 ngày và hoàn tất giai 
đoạn ủ bệnh trong 4 ngày. 

Nguồn rầy này được chủng cho cây mạ 
OM1490 trong ống nghiệm suốt 24 giờ với 2 giá 
đựng (40 ống) cho mỗi nghiệm thức ấu trùng rầy 
tuổi 2 và tuổi 4.  

Cây mạ đã được chủng cấy trong chậu với 10 
chậu/nghiệm thức và 2 cây/chậu trong khay nước 
và đặt trong điều kiện nhà lưới chờ đến khi triệu 
chứng bệnh xuất hiện. 

Sau 01 tháng, tất cả các cây được chủng được 
kiểm tra qua phép thử ELISA. 

Mẫu rầy nâu được ghi nhận, đánh dấu riêng cho 
từng nghiệm thức và kiểm tra qua phép thử ELISA 
để xác định rầy nâu đã mang RGSV có liên quan 
đến cây mạ đã chủng nhiễm bệnh. 

2.2.3 Các chỉ tiêu ghi nhận 

* Các chỉ tiêu được ghi nhận định kỳ ở 15, 20, 
25 và 30 NSKC: 

 Đặc tính sinh trưởng như chiều cao cây và 
số chồi   

 Thời gian thể hiện bệnh kể từ sau khi chủng 
bệnh 
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 Tỷ lệ cây bệnh ở các NSKC theo tiêu chuẩn 
đánh giá mức độ nhiễm bệnh của Inger (1996):  

Tỷ lệ bệnh (%) = 
Tổng số cây bị bệnh 

x 100 
Tổng số cây được chủng 

 Ghi nhận sự hiện diện của vi rút RGSV qua 
phép thử ELISA. 

  Xác định % rầy nâu nhiễm RGSV được sử 
dụng ở mỗi nghiệm thức như sau: 

% Rầy nâu nhiễm = 
Số rầy nâu nhiễm 

x 100 
Tổng số rầy nâu kiểm tra 

* Xử lý số liệu: Số liệu được thu thập, xử lý và 
phân tích phương sai ANOVA và phép thử 
DUNCAN ở các chỉ tiêu theo dõi trong toàn các thí 
nghiệm bằng phần mềm Microsoft Excel và SAS.  

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN  

3.1  Chiều cao cây lúa 

Kết quả thể hiện ở Bảng 1 cho thấy có sự khác 
biệt ý nghĩa qua thống kê về chiều cao cây lúa giữa 
4 nghiệm thức trong suốt giai đoạn từ 15 – 30 
NSKC. Trong đó, sự biến động về chiều cao tăng 
dần qua các thời điểm quan sát, thấp nhất ở nghiệm 
thức 10 con rầy/cây lúa (T4) với 25,5 – 42,6 cm và 
cao nhất ở nghiệm thức 1 con rầy/cây lúa (T1) với 
28,92 – 57,77 cm. Tuy nhiên, tốc độ gia tăng về 

chiều cao cây lúa chậm dần rõ rệt kể từ giai đoạn 
25 – 30 NSKC so với giai đoạn 15 – 25 NSKC. Kết 
quả này cũng tương đối phù hợp với nghiên cứu 
của Nguyễn Văn Dũng (2013), cho thấy diễn biến 
giảm chiều cao cây theo một quy luật khá rõ là cây 
lúa tuổi càng lớn khi bị nhiễm bệnh lùn lúa cỏ thì 
tỷ lệ giảm chiều cao cây càng ít và ngược lại, đặc 
biệt cây lúa ở giai đoạn ở 40, 50 ngày tuổi không 
còn ghi nhận sự giảm chiều cao cây ở lần điều tra 
30 ngày truyền bệnh. Kết quả cũng tương tự với 
nghiên cứu của Le Thanh Toan et al. (2012), cho 
rằng chiều cao cây lúa khi xử lý chất kích kháng tốt 
hơn so đối chứng không xử lý thời điểm 35 NSKC 
đối với bệnh RGSV. 

Như vậy, tốc độ gia tăng chiều cao cây lúa chịu 
ảnh hưởng bởi bệnh RGSV trong suốt 15 – 30 
NSKC, đặc biệt khi chủng lúa với 10 con rầy/cây 
lúa thể hiện rõ hơn so với chủng rầy với 5, 3 và 1 
con rầy/cây lúa. Hay nói khác đi, bệnh RGSV sẽ 
ảnh hưởng đến sự gia tăng chiều cao cây lúa khi 
mật số rầy mang mầm bệnh càng cao. Điều này có 
ý nghĩa quan trọng khi rầy nâu di trú mang mầm 
bệnh tấn công với mật số càng cao thì sẽ ảnh 
hưởng đến sự sinh trưởng về chiều cao cây lúa. 

Bảng 1: Ảnh hưởng của mật số rầy nâu truyền được bệnh RGSV đến chiều cao cây lúa 

Nghiệm thức 
Sự phát triển của chiều cao cây lúa (cm) 

15 NSKC 20 NSKC 25 NSKC 30NSKC 
1 con rầy/cây lúa (T1) 28,92a 39,04a 51,38a 57,77a 
3 con rầy/cây lúa (T2) 28,18a 38,78a 50,58a 55,62a 
5 con rầy/cây lúa (T3) 27,72ab 36,32a 43,35  b 47,35  b 
10 con rầy/cây lúa (T4) 25,50  b 30,87  b 36,65   c 42,60   c 
Ý nghĩa * *** *** *** 
CV(%) 5,4 4,9 5,9 5,2 

Các số liệu có cùng mẫu tự theo sau thì không khác biệt nhau ở mức ý nghĩa 5% trong phép thử Duncan; * và ***: 
Khác biệt ở mức ý nghĩa 5% và 1‰; NSKC: Ngày sau khi chủng 

Riêng ảnh hưởng của lứa tuổi của ấu trùng rầy 
nâu truyền được bệnh lùn lúa cỏ thể hiện khác biệt 
có ý nghĩa thống kê (p<0,05) kể từ giai đoạn 25 – 
30 NSKC nhưng không khác biệt thống kê giữa 2 
nghiệm thức ở giai đoạn 10 – 20 NSKC (Hình 1). 

Kết quả này có thể do đến thời điểm kể từ 25 
NSKC cây lúa đã tích lũy mật số và nồng độ vi rút 
RGSV đủ để gây ảnh hưởng đến chiều cao cây lúa, 
đặc biệt ấu trùng rầy tuổi 2 cao hơn so với ấu trùng 
rầy tuổi 4. 
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Hình 1: Ảnh hưởng của các ấu trùng rầy nâu truyền RGSV đến chiều cao cây lúa 

Ghi chú:  NT1: Ấu trùng tuổi 2  NT2: Ấu trùng tuổi 4 

3.2 Số chồi 

Bảng 2 thể hiện có sự khác biệt có ý nghĩa 
thống kê giữa 4 nghiệm thức về sự gia tăng số chồi 
trong suốt giai đoạn 15 – 25 NSKC. Kết quả 
nghiên cứu này cho thấy khá rõ quy luật là cây lúa 
cho sự gia tăng số chồi chịu ảnh hưởng bởi mật số 
rầy nâu/cây lúa truyền bệnh càng cao, đặc biệt 
nghiệm thức T1, T2 và T3 có gia tăng về số chồi 
khác biệt hoàn toàn và cao hơn so với nghiệm thức 

T4 lần lượt là 1,36 – 2,65 chồi 1,28 – 2,46 chồi và 
1,21 – 2,33 chồi so với 1,2 – 2,05 chồi. Tuy nhiên, 
đến giai đoạn 30 NSKC thì không có khác biệt ý 
nghĩa thống kê giữa 4 nghiệm thức. Kết quả có thể 
được giải thích là do vi rút RGSV đã tích lũy và 
nhân đủ mật số để thể hiện ảnh hưởng của bệnh 
đến tăng số chồi như nhau, mặc dù ở mật số từ 1 – 
5 con rầy/cây lúa cao hơn so với mật số 10 rầy/cây 
lúa thấp nhất. 

Bảng 2: Ảnh hưởng của mật số rầy nâu truyền được bệnh RGSV đến số chồi lúa 

Nghiệm thức Sự phát triển của số chồi lúa 
15 NSKC 20 NSKC 25 NSKC 30NSKC 

1 con rầy/cây lúa (T1) 1,36a 2,32a 2,65a 3,04 
3 con rầy/cây lúa (T2) 1,28ab 2,27a 2,46ab 2,69 
5 con rầy/cây lúa (T3) 1,21  b 1,59 b 2,33  b 2,73 
10 con rầy/cây lúa (T4) 1,20  b 1,49 b 2,05   c 2,39 
Ý nghĩa * *** ** ns 
CV(%) 5,7 7,2 8,0 10,6 

Các số liệu có cùng mẫu tự theo sau thì không khác biệt nhau ở mức ý nghĩa 5% trong phép thử Duncan; *, ** và ***: 
Khác biệt ở mức ý nghĩa 5%, 1% và 1‰; ns: Không khác biệt; NSKC: Ngày sau khi chủng 

Mặt khác, ảnh hưởng của mật số rầy nâu truyền 
bệnh đến sự sinh chồi lúa qua các giai đoạn ghi 
nhận thấp nhất ở nghiệm thức chủng 1 con rầy/cây 
lúa với 1,36 – 3,04 chồi so với các nghiệm thức 
còn lại ở mật số 3 – 10 con rầy/cây lúa, đặc biệt là 
từ giai đoạn 25 – 30 NSKC. Điều này có ý nghĩa 
quan trọng trong xác định ngưỡng phòng trừ rầy 

nâu với mật số nào có ảnh hưởng đến sự sinh chồi 
lúa. Tuy nhiên, bệnh lùn lúa cỏ không có ảnh 
hưởng khác biệt có ý nghĩa thống kê đến sự sinh 
chồi lúa khi được truyền bệnh bởi ấu trùng rầy tuổi 
2 và ấu trùng rầy tuổi 4 trong suốt thời điểm ghi 
nhận chỉ tiêu 10 – 30 NSKC (Hình 2). 
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Hình 2: Ảnh hưởng của ấu trùng rầy tuổi 2 và tuổi 4 truyền RGSV đến sự sinh chồi lúa 

3.3 Tỷ lệ bệnh 

Đánh giá kết quả về tỷ lệ bệnh (Bảng 3) cho 
thấy, có sự khác biệt ý nghĩa thống kê trong suốt 
giai đoạn 15 – 30 NSKC ở các nghiệm thức. Tỷ lệ 
bệnh 12,5 – 36,25% khi chủng với mật số 3 con 
rầy/cây lúa là khá tương đồng với nghiên cứu của 
Lê Cẩm Loan và ctv. (2009) với tỷ lệ bệnh dao 
động từ 27,6 – 44,5%. Kết quả thí nghiệm khi 
chủng với mật số 5 và 10 con rầy/cây lúa cho tỷ lệ 
bệnh dao động từ 20 – 76,58%, cũng tương đối phù 
hợp theo nghiên cứu của Hồ Văn Chiến và ctv. 
(2012) với việc lây nhiễm bằng quần thể rầy nâu (7 
– 9 con rầy/cây lúa) thì tỷ lệ bệnh lùn lúa cỏ là 
30,42%. 

Ngoài ra, kết quả ở Bảng 3 còn cho thấy tỷ lệ 
bệnh tăng dần khi được chủng với mật số rầy nâu 
truyền vi rút RGSV trên mỗi cây lúa càng cao sẽ 
làm cho cây lúa thể hiện triệu chứng bệnh với tỷ lệ 
bệnh cao, có nguy cơ ảnh hưởng đến các giai đoạn 
sinh trưởng và năng suất lúa kể từ 15 NSKC trở đi. 
Báo Nông nghiệp Việt Nam (2013) cho rằng, việc 
phòng trừ rầy nâu cần được thực hiện khi mật độ 
rầy cám tuổi 2 – 3 trên 3 con rầy/chồi (có thể mang 
vi rút hoặc không mang vi rút), đặc biệt là ở giai 
đoạn lúa còn non (0 – 40 ngày sau gieo sạ) và 
ruộng lúa nhiễm bệnh nặng trên 10% số khóm bị 
bệnh thì phải lập tức tiêu hủy cả ruộng (Văn Sự, 
2011). 

Bảng 3: Ảnh hưởng của mật số rầy nâu mang vi rút truyền được bệnh RGSV đến tỷ lệ bệnh 

Nghiệm thức 
Tỷ lệ bệnh (%) ở các thời điểm quan sát 

15 NSKC 20 NSKC 25 NSKC 30NSKC 
1 con rầy/cây lúa (T1) 2,50 b 13,75   d 15,00   d 22,50   d 
3 con rầy/cây lúa (T2) 12,50 b 33,75  c 36,25  c 36,25  c 
5 con rầy/cây lúa (T3) 20,00 b 45,00 b 48,75 b 48,75 b 
10 con rầy/cây lúa (T4) 47,05a 75,26a 76,58a 76,58a 
Ý nghĩa *** *** *** *** 
CV(%) 36,1 14,0 15,2 13,6 

Các số liệu có cùng mẫu tự theo sau thì không khác biệt nhau ở mức ý nghĩa 1‰ trong phép thử Duncan; ***: Khác 
biệt ở mức ý nghĩa 1‰; NSKC: Ngày sau khi chủng 

Vì vậy, chúng ta cần phải quản lý rầy nâu ngay 
khi xuất hiện ở mật số 1 con rầy/cây lúa (mang vi 
rút) với tỷ lệ bệnh 13,75% ở giai đoạn dưới 20 
ngày tuổi hoặc mật số 3 con rầy nâu/cây lúa (mang 
vi rút) với tỷ lệ bệnh 12,5% ở giai đoạn dưới 15 
ngày tuổi ở để phòng ngừa bệnh lùn lúa cỏ có hiệu 
quả cao hơn là mật số 5 – 10 con rầy/cây lúa với tỷ 
lệ bệnh là 20 – 47,05% theo thí nghiệm này. 

Đối với ảnh hưởng của lứa tuổi rầy nâu truyền 
bệnh thì không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 
giữa 2 nghiệm thức NT1 và NT2 kể từ 15 – 20 
NSKC. Tuy nhiên, lại có sự khác biệt có ý nghĩa 
thống kê ở giai đoạn 25 – 30 NSKC tương ứng với 
tỷ lệ bệnh ở NT1 (21,05 – 23,68%) và NT2 chỉ với 
14,77% (Hình 3). Ngoài ra, kết quả này còn cho 
thấy ấu trùng rầy nâu tuổi 4 có khả năng truyền 
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bệnh lùn lúa cỏ cho cây lúa với tỷ lệ bệnh thấp hơn 
ấu trùng rầy nâu tuổi 2 trong suốt thời gian từ 15 – 
30 NSKC. Điều này cũng phù hợp với nghiên cứu 

của Chen (1982) với ghi nhận “Rầy non có khả 
năng truyền bệnh cao hơn và có giai đoạn ủ vi rút 
ngắn hơn rầy trưởng thành”. 

 
Hình 3: Khả năng truyền được RGSV của ấu trùng rầy nâu tuổi 2 và tuổi 4 

3.4 Thời gian thể hiện bệnh sau khi chủng 

Kết quả ghi nhận về thời gian thể hiện bệnh tối 
thiểu 15 ngày, tối đa 30 ngày khá phù hợp với kết 
quả nghiên cứu của Cabauatan (1983), cho rằng 
triệu chứng thể hiện bệnh trên giống TN1 từ 7 – 14 
ngày sau chủng, cây bệnh ít nhảy chồi và chết từ 4 
– 6 tuần sau chủng. Ngoài ra, thời gian thể hiện 
bệnh có xu hướng giảm dần trung bình từ 21,81 

ngày ở nghiệm thức T1 đến 17,06 ngày ở nghiệm 
thức T4, tỷ lệ nghịch với mật số con rầy nâu khi 
được chủng tăng dần mật số trên cây lúa (Hình 4). 
Kết quả này chứng tỏ thời gian cây lúa thể hiện 
triệu chứng bệnh càng ngắn khi mật số rầy nâu 
truyền được bệnh lùn lúa cỏ càng cao, điều này có 
thể là do khả năng tích lũy nồng độ vi rút lùn lúa 
cỏ càng cao. 

 
Hình 4: Xu hướng thể hiện bệnh của 4 nghiệm thức sau khi chủng bệnh 

Ghi chú: T1: 1 con rầy/cây lúa  T2: 3 con rầy/ cây lúa     T3: 5 con rầy/ cây lúa    T4: 10 con 
rầy/ cây lúa 
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Kết quả nghiên cứu cũng ghi nhận không có sự 
chênh lệch lớn về thời gian thể hiện bệnh chịu ảnh 
hưởng ấu trùng rầy nâu tuổi 2 và 4 truyền được 
bệnh với tối thiểu 19 ngày, tối đa 25 ngày và trung 
bình biến động từ 21 – 22 NSKC bệnh. Kết quả 
này cũng tương đồng với ghi nhận của Chen và ctv. 
(1982) với trung bình thể hiện bệnh từ 20 – 25 
NSKC và kể từ 20 ngày ở ngoài đồng sau khi rầy 
di trú mang mầm bệnh đến chích hút và truyền 
được bệnh (Phạm Văn Dư và ctv., 2010). Như vậy, 
cây lúa thể hiện triệu chứng bệnh càng nhanh khi 
mật số con rầy nâu/cây lúa truyền được bệnh lùn 

lúa cỏ càng cao. Điều này rất có ý nghĩa khi rầy 
nâu mang vi rút ở ngoài đồng di trú đến ruộng lúa 
với mật số cao làm ảnh hưởng đến sinh trưởng và 
năng suất trở về sau, đặc biệt kể từ 15 – 20 ngày tuổi. 

3.5 Tỷ lệ nhiễm vi rút của ấu trùng rầy nâu 

Tỷ lệ nhiễm vi rút RGSV ở ấu trùng rầy nâu 
tuổi 2 với 36,96%, cao hơn so với 26,81% ở ấu 
trùng rầy nâu tuổi 4 trong thử nghiệm (Hình 5). Kết 
quả này cũng tương đồng với Chen (1982) với ghi 
nhận “Rầy non có khả năng truyền bệnh cao hơn và 
có giai đoạn ủ vi rút ngắn hơn rầy trưởng thành”.  

 
Hình 5: Tỷ lệ (%) ấu trùng rầy nâu tuổi 2 và 4 nhiễm vi rút RGSV 

4 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 

4.1 Kết luận 

Tốc độ gia tăng chiều cao cây và sinh chồi lúa 
chịu ảnh hưởng khi mật số rầy nâu/cây lúa truyền 
bệnh lùn lúa cỏ càng cao. Ấu trùng rầy nâu tuổi 2 
truyền được bệnh có ảnh hưởng đến chiều cao cây 
lúa cao hơn so với ấu trùng rầy tuổi 4 từ giai đoạn 
25 – 30 NSKC, nhưng không ảnh hưởng đến sự 
sinh chồi lúa. Quản lý rầy nâu khi mật số 1 – 3 con 
rầy nâu/cây lúa với tỷ lệ gây bệnh từ 12,5 – 
13,75% ở giai đoạn dưới 15 – 20 ngày tuổi. Tỷ lệ 
truyền được bệnh ở ấu trùng rầy nâu tuổi 4 thấp 
hơn ấu trùng rầy nâu tuổi 2 với tỷ lệ nhiễm vi rút 
lần lượt 26,81% và 36,96%. Thời gian thể hiện 
bệnh càng nhanh khi mật số rầy nâu/cây lúa truyền 
được bệnh càng cao với biến động từ 15 – 30 ngày 
và trung bình là 17 – 21 ngày, nhưng không có sự 
chênh lệch lớn ở ấu trùng rầy nâu tuổi 2 và 4 
truyền được bệnh với biến động từ 19 – 25 ngày và 
trung bình 21 – 22 ngày. 

4.2 Đề xuất  

Cần chú ý quản lý ấu trùng rầy nâu tuổi 2 và 
mật số 1 – 3 con rầy nâu/cây lúa trên ruộng mang 
vi rút RGSV với tỷ lệ mang mầm bệnh trên 10%.  

Tiếp tục tiến hành thử nghiệm thêm ảnh hưởng 
của các lứa ấu trùng rầy nâu (ấu trùng tuổi 1 và 
tuổi 3), mật số 2 con rầy/cây lúa và 4 con rầy/cây 
lúa truyền được vi rút RGSV nhằm làm cơ sở cho 
việc quản lý bệnh lùn lúa cỏ được tốt hơn.  
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