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Nấm Ceratocystis spp. gây bệnh chết héo nhiều loài cây trồng ở vùng nhiệt đới (Kile, 

1993). Bào tử nấm xâm nhiễm vào cây thông qua côn trùng, vết thương cơ giới, vết nứt và do 

tỉa cành (Harrington, 2009; Tarigan et al., 2016), chúng gây bệnh nghiêm trọng trên các loài 

keo ở Indonesia và Malaysia với hàng nghìn ha rừng bị chết héo mỗi năm (Tarigan et al., 2016). 

Nấm gây bệnh chết héo rừng trồng keo tại Việt Nam và Indonesia đã được xác định là 

Ceratocystis manginecans (Fourie et al., 2014; Fourie et al., 2016). 

Nhóm các loài keo Acacia hiện đang giữ vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh rừng 

ở nước ta, diện tích rừng trồng các loài keo tại Việt Nam năm 2011 đạt 1,1 triệu ha (Harwood & 

Nambiar, 2014), đến năm 2015 đạt 1,3 triệu ha (Phạm Quang Thu, 2016a). Việc trồng rừng 

thuần loài trên quy mô lớn đã tạo sinh cảnh thuận lợi cho dịch bệnh phát sinh. Năm 2009, lần 

đầu ghi nhận bệnh chết héo các loài keo ở một số địa phương, đến nay đã phổ biến ở Việt Nam 

(Phạm Quang Thu, 2016a; Phạm Quang Thu và cs, 2016). Kết quả điều tra tại 24 tỉnh cho thấy 

bệnh chết héo do nấm C. manginecans gây hại rừng trồng các loài keo với tỷ lệ bị bệnh từ 7,1-

18,4% và trải rộng từ miền Bắc vào miền Nam (Phạm Quang Thu và cs, 2016). Năm 2015, 17 

tỉnh đã ghi nhận gần 2.000ha rừng keo bị bệnh chết héo (Cục Bảo vệ thực vật, 2015).Năm 2016, có 

thêm hơn 1.500ha rừng keo bị bệnh chết héo tại Tổng công ty Giấy (Phạm Quang Thu, 2016b). 

Sử dụng giống chống chịu bệnh được xem là giải pháp khả thi để đối phó với dịch bệnh chết 

héo, trong đó Keo lá tràm và Keo lưỡi liềm Acacia crassicarpa A.Cunn. ex Benth thể hiện tiềm 

năng chống chịu bệnh tốt (Tarigan et al., 2016). Bài báo này trình bày kết quả đánh giá đặc 

điểm sinh trưởng và tính chống chịu bệnh chết héo của các dòng Keo lá tràm tại Quảng Trị và 

Phú Yên góp phần chọn giống chống chịu bệnh chết héo ở Việt Nam. 

I. VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Vật liệu nghiên cứu 

21 dòng Keo lá tràm khảo nghiệm tại Cam Hiếu, Cam Lộ, Quảng Trị và An Thọ, Tuy An, 

Phú Yên. 

Nấm Ceratocystis manginecans (Mẫu A113). 

Phƣơng pháp nghiên cứu 

Phương pháp thu mẫu: Thu mẫu trên những cây khỏe, không bị bệnh, mỗi dòng thu 30 cành, 

chọn cành bánh tẻ, đồng đều, đường kính trung bình từ 0,9-1,1 cm, dài 30 cm. Sau khi cắt cành, 

tiến hành bảo quản chống mất nước bằng dung dịch parafin lỏng và ở 25-26
o
C. 

Phương pháp gây bệnh nhân tạo trên cành: Gây bệnh trên cành theo phương pháp của 

O‘Gara và cộng sự (1996), cụ thể như sau: đục bỏ vỏ có đường kính 0,5 cm ở giữa cành, đục một 

miếng môi trường đường kính tương ứng có chứa sợi nấm C. manginecans úp vào trong, đặt bông 

ẩm phía ngoài và dùng parafin bọc kín. Thí nghiệm với 30 cành/dòng, bảo quản ở 25
o
C, sau 10 ngày 

tiến hành đo chiều dài vết bệnh trên cành. Đồng thời cắt 5 đoạn, mỗi đoạn 1cm ở mỗi đầu cànhở vị 
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trí sát vết bệnh và tiến hành phân lập nấm để kiểm tra. Phân cấp khả năng chống chịu bệnh dựa vào 

chiều dài vết bệnh theo phương pháp của Nguyễn Minh Chí và Phạm Quang Thu (2016b), cụ thể 

như sau: 

Chiều dài vết bệnh (L) Khả năng chống chịu bệnh 

L > 15 cm Mẫn cảm 

10 cm < L ≤ 15 cm Chống chịu yếu 

5 cm < L ≤ 10 cm Chống chịu trung bình 

L ≤ 5 cm Chống chịu mạnh 

L = 0 cm Chống chịu rất mạnh 

Phương pháp gây bệnh nhân tạo trên cây 1 năm tuổi: Gây bệnh nhân tạo trên cây được thực 

hiện theo phương pháp của Phạm Quang Thu và cộng sự (2012), sử dụng cây hom 1 năm tuổi của 

các dòng Keo lá tràm, đường kính gốc trung bình từ 1,0-1,2 cm. Sau 30 ngày tiến hành phân cấp tính 

chống chịu với 5 cấp dựa vào triệu chứng của cây như sau: 

Triệu chứng Tính chống chịu bệnh 

Chiều dài vết bệnh > 15 cm hoặc lá bị héo, khô, rụng, cây chết Mẫn cảm 

Chiều dài vết bệnh ≥ 10 đến < 15 cm, lá cây đã chuyển màu vàng Chống chịu yếu 

Chiều dài vết bệnh ≥ 5 đến < 10 cm, lá bắt đầu chuyển màu vàng Chống chịu trung bình 

Chiều dài vết bệnh < 5 cm Chống chịu mạnh 

Không có vết bệnh trên thân, cây khỏe Chống chịu rất mạnh 

Phương pháp điều tra sinh trưởng và độ thẳng thân: Đo chiều cao bằng Blume leiss, đơn vị 

tính m, độ chính xác đến 0,5m; đo đường kính bằng thước dây, đơn vị tính cm, độ chính xác đến 

0,1 cm. Độ thẳng thân được xác định bằng mục trắc và cho điểm theo 5 cấp (Lê Đình Khả và 

Dương Mộng Hùng, 2003), cụ thể như sau: Cây rất thẳng (5 điểm), cây thẳng (4 điểm), cây hơi 

cong (3 điểm), cây cong (2 điểm) và cây rất cong (1 điểm). 

Phương pháp xử lý số liệu: Số liệu được xử lý theo phương pháp của William và Matheson 

(1994) bằng phần mềm Dataplus & Genstat 5.0 để phân tích các chỉ tiêu thông kê. 

II. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

1. Kết quả đánh giá sinh trƣởng và độ thẳng thân 

Kết quả đánh giá sinh trưởng và độ thẳng thân của 21 dòng Keo lá tràm khảo nghiệm trùng 

lặp tại Quảng Trị và Phú Yên được tổng hợp trong bảng 1.  

Bảng 1 

Đặc điểm sinh trƣởng và độ thẳng thân của 21 dòng Keo lá tràm tại Quảng Trị và Phú 

Yên (Khảo nghiệm tháng 12/2013, thu số liệu tháng 12/2015) 

TT 
Dòng keo 

lá tràm 

Quảng Trị Phú Yên 

D1,3 

(cm) 

Hvn 

(m) 

DTT 

(điểm) 

D1,3 

(cm) 

Hvn 

(m) 
DTT (điểm) 

1 AA1** 3,29 4,03 3,52 2,95 3,81 3,35 

2 AA56* 4,54 5,19 4,35 3,52 4,17 3,59 

3 AA116 2,60 3,44 2,41 2,34 3,13 2,71 
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TT 
Dòng keo 

lá tràm 

Quảng Trị Phú Yên 

D1,3 

(cm) 

Hvn 

(m) 

DTT 

(điểm) 

D1,3 

(cm) 

Hvn 

(m) 
DTT (điểm) 

4 AA119 3,59 4,22 2,52 2,29 3,11 2,73 

5 AA121 3,13 3,59 2,39 2,79 3,55 3,14 

6 AA123 3,08 3,66 2,71 2,18 2,98 2,93 

7 AA124 2,69 3,07 2,08 3,00 3,73 3,29 

8 AA126 4,32 4,82 3,24 2,03 2,66 2,34 

9 AA127 2,77 4,24 2,02 2,20 3,00 2,72 

10 AA128 3,46 3,91 2,86 2,47 3,37 2,67 

11 AA132 2,75 3,39 2,78 2,03 2,66 2,34 

12 AA134 2,94 3,08 2,05 1,87 2,57 2,18 

13 AA135 3,24 3,92 3,24 2,09 2,92 2,66 

14 AA138 3,70 3,98 2,69 3,24 3,82 3,22 

15 AA147 3,06 3,43 2,33 3,00 3,73 3,29 

16 AA149 3,46 3,95 2,77 2,52 3,46 3,08 

17 AA153 3,10 3,46 2,72 2,51 3,52 3,05 

18 AA154 3,67 3,95 3,28 1,96 2,69 2,35 

19 AA157 3,20 3,46 2,46 2,56 3,48 3,17 

20 AA162 3,33 3,79 2,91 2,41 3,27 2,97 

21 AA171 3,46 3,84 2,37 2,59 3,58 3,27 

 TB 3,30 3,83 2,75 2,50 3,30 2,91 

 Lsd 0,71 0,66 0,63 0,57 0,70 0,61 

 Fpr <0,001 <0,001 <0,001 0,003 0,004 <0,001 

Ghi chú:*: Tiến bộ kỹ thuật; **: Giống Quốc gia; D1,3: Đường kính thân cây đo ở độ cao 1,3 m so 

với mặt đất; Hvn: Chiều cao vút ngọn của cây; DTT: Độ thẳng thân 

 

Hình 1: Keo lá tràm 2 năm tuổi tại Quảng Trị 

a. Cây sinh trƣởng tốt (AA154); b. Cây bị chết héo (AA147) 

.
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Kết quả phân tích ở bảng 1 cho thấy các chỉ tiêu sinh trưởng và độ thẳng thân của 21 dòng 

Keo lá tràm ở giai đoạn 2 năm tuổi tại cả hai địa điểm khảo nghiệm có sự sai khác rõ về mặt 

thống kê. Tại Quảng Trị xác định được 9 dòng có sinh trưởng đường kính, 11 dòng có sinh 

trưởng chiều cao tốt hơn so với sinh trưởng trung bình của khảo nghiệm; 5 dòng có độ thẳng 

thân trung bình đạt trên 3 điểm. Tuy nhiên, khi đánh giá kết hợp cả ba chỉ tiêu, chỉ có dòng 

AA56 đã được công nhận tiến bộ kỹ thuật (Bộ NN&PTNT, 2015) và 2 dòng mới AA126, 

AA154 (Hình 1a) thể hiện ưu thế cả về sinh trưởng đường kính, sinh trưởng chiều cao và đồng 

thời có hình thân đẹp. 

Tại Phú Yên đã xác định được 10 dòng có sinh trưởng đường kính, 11 dòng có sinh trưởng 

chiều cao tốt hơn so với trung bình của khảo nghiệm. Trong đó có 10 dòng bao gồm: dòng AA1 

đã được công nhận giống quốc gia (Viện KHLNVN, 2011), dòng AA56 là tiến bộ kỹ thuật (Bộ 

NN&PTNT, 2015) và 8 dòng mới: AA121, AA124, AA138, AA147, AA149, AA153, AA157, 

AA171 thể hiện ưu thế cả về sinh trưởng đường kính, sinh trưởng chiều cao và có hình thân đẹp. 

2. Kết quả đánh giá bệnh hại và tính chống chịu bệnh 

Kết quả đánh giá tính chống chịu bệnh chết héo do nấm C. manginecans của 21 dòng Keo lá 

tràm khảo nghiệm trùng lặp tại Quảng Trị và Phú Yên thông qua gây bệnh nhân tạo trên cành 

cắt rời và trên cây 1 năm tuổi được tổng hợp trong bảng 2. 

Bảng 2 

Tính chống chịu bệnh chết héo do nấm C. manginecans của 21 dòng Keo lá tràm 

tại Quảng Trị và Phú Yên 

TT 
Dòng keo lá 

tràm 

Tính chống chịu bệnh chết héo  

Thông qua gây bệnh trên cành Thông qua gây bệnh 

trên cây 1 tuổi Quảng Trị Phú Yên 

1 AA1 Rất mạnh Rất mạnh Mạnh 

2 AA56 Rất mạnh Rất mạnh Rất mạnh 

3 AA116 Trung bình Mạnh Trung bình 

4 AA119 Rất mạnh Mạnh Mạnh 

5 AA121 Trung bình Yếu Yếu 

6 AA123 Rất mạnh Rất mạnh Rất mạnh 

7 AA124 Trung bình Mạnh Mạnh 

8 AA126 Yếu Trung bình Trung bình 

9 AA127 Trung bình Trung bình Yếu 

10 AA128 Trung bình Mạnh Trung bình 

11 AA132 Mạnh Mạnh Mạnh 

12 AA134 Mạnh Trung bình Trung bình 

13 AA135 Rất mạnh Mạnh Mạnh 

14 AA138 Rất mạnh Mạnh Mạnh 

15 AA147 Mẫn cảm Mẫn cảm Mẫn cảm 

16 AA149 Trung bình Trung bình Yếu 

17 AA153 Mạnh Mạnh Mạnh 

18 AA154 Rất mạnh Rất mạnh Mạnh 

19 AA157 Trung bình Mạnh Trung bình 

20 AA162 Mạnh Trung bình Trung bình 

21 AA171 Mạnh Mạnh Mạnh 

.
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Kết quả tổng hợp ở bảng 2 cho thấy tính chống chịu bệnh chết héo của 21 dòng Keo lá tràm 

có sự khác nhau và được chia thành 4 nhóm, cụ thể như sau: 

(1) Chống chịu bệnh chết héo mạnh đến rất mạnh: 10 dòng (AA1, AA56, AA119, AA123 

(Hình 2b), AA132, AA135, AA138, AA153, AA154 và AA171), trong đó 4 dòng (AA1, AA56, 

AA123 và AA154) thể hiện tính chống chịu bệnh rất mạnh ở cả hai địa điểm khảo nghiệm. (2) 

Chống chịu bệnh trung bình đến mạnh: 8 dòng (AA116, AA124, AA127, AA128, AA134, 

AA149, AA157 và AA162), trong đó hai dòng AA127 và AA149 chỉ thể hiện tính chống chịu ở 

mức trung bình ở cả hai khảo nghiệm. (3) Chống chịu bệnh yếu đến trung bình: 2 dòng (AA121 

và AA126). (4) Mẫn cảm với bệnh: 1 dòng, AA147 (Hình 2a). 

 
Hình 2: Cành Keo lá tràm sau khi gây bệnh nhân tạo 10 ngày 

 a. Mẫn cảm với bệnh (AA147); b. Chống chịu bệnh rất mạnh (AA123)  

Mười dòng được đánh giá có khả năng chống chịu bệnh chết héo mạnh đến rất mạnh thông 

qua gây bệnh nhân tạo trên cành cũng đều thể hiện tính chống chịu bệnh mạnh và rất mạnh khi 

gây bệnh nhân tạo trên cây 1 năm tuổi. Trong đó 6 dòng mới AA119, AA135, AA138, AA153, 

AA154 và AA171 có tính chống chịu bệnh cao và có triển vọng về sinh trưởng, đặc biệt là dòng 

AA138 và AA171 sinh trưởng tốt ở cả hai địa điểm khảo nghiệm. 

 
Hình 3: Cây Keo lá tràm sau khi gây bệnh nhân tạo 30 ngày 

 a. Chống chịu bệnh rất mạnh (AA123); b. Mẫn cảm với bệnh (AA147) 

Trong số các dòng Keo lá tràm được đánh giá có khả năng chống chịu bệnh chết héo mạnh 

đến rất mạnh nêu trên có sáu dòng gồm: AA119, AA123, AA135, AA138, AA153 và AA154 

cũng đã được đánh giá có tính chống chịu bệnh chết héo do nấm C. manginecans mạnh và rất 

.
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mạnh thông qua cặn dịch chiết từ lá (Nguyễn Minh Chí và cs,2016b), thông qua gây bệnh nhân 

tạo trên khảo nghiệm ở Đồng Nai (Nguyễn Minh Chí và Phạm Quang Thu, 2016b) và đều có vi 

khuẩn Bacillus subtilis subtilis nội sinh (Nguyễn Minh Chí và cs,2016a; Nguyễn Minh Chí và 

Phạm Quang Thu, 2016a). 

III. KẾT LUẬN 

Đã xác định được 3 dòng Keo lá tràm A. auriculiformis tại Quảng Trị, 10 dòng tại Phú Yên 

thể hiện ưu thế cả về sinh trưởng đường kính, sinh trưởng chiều cao và có hình thân đẹp. 

Tính chống chịu bệnh chết héo của các dòng Keo lá tràm khác nhau và được chia thành 4 

nhóm gồm: Chống chịu bệnh mạnh đến rất mạnh (10 dòng), chống chịu bệnh trung bình đến 

mạnh (8 dòng), chống chịu bệnh yếu đến trung bình (2 dòng), và mẫn cảm với bệnh (1 dòng). 

Mười dòng có khả năng chống chịu bệnh mạnh đến rất mạnh khi gây bệnh trên cành cũng 

đều thể hiện tính chống chịu bệnh mạnh và rất mạnh khi gây bệnh trên cây 1 năm tuổi, trong đó 

tám dòng gồm AA1, AA56, AA119, AA135, AA138, AA153, AA154 và AA171 có tính chống 

chịu bệnh tốt và có triển vọng về sinh trưởng. 
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GROWTH AND DISEASE RESISTANCE OF ACACIA AURICULIFORMIS 

CLONES TO CERATOCYSTIS MANGINECANS IN QUANG TRI  

AND PHU YEN PROVINCE 

Nguyen Minh Chi, Pham Quang Thu 

SUMMARY 

Acacia species are planted in large scale (about 1.3 million hectares) in Vietnam. However, 

wilt disease caused by Ceratocystis manginecans has spread and became a serious threat to 

these plantations with thousands of hectares infected. Study on growth and wilt disease 

resistance was conducted with 21 A. auriculiformis clones in Quang Tri and Phu Yen provinces. 

Three clones in Quang Tri, 10 clones in Phu Yen grew well and gave rise to straight stems. The 

resistance of A. auriculiformis to C. manginecans was different between clones, and was 

divided into 4 groups: strong to very strong (10 clones), average to strong (8), weak to average 

(2) and nil (1). The clones with strong and very strong resistance were also shown to be strong 

and very strong resistant to wilt diseases when inoculation has been made on one-year-old trees. 

In which, eight clones AA1, AA56, AA119, AA135, AA138, AA153, AA154 and AA171 had 

good disease resistance and growth potential, especially the clones AA56, AA138 and AA171 

grew well in both sites. 
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