
Các loại cây cỏ được xác định là ký 
chủ tiềm năng của CGMMV

Trong các thử nghiệm nhà kính và khảo 
sát thực địa, một số loại cây và cỏ đã 
được xác định là vật chủ tiềm năng của 
CGMMV. Những cây này không cho 
thấy bất kỳ triệu chứng thực thể nào, 
khiến việc xác định sự tồn tại của 
CGMMV khó khăn hơn. Hãy xem bảng 
sau để biết thêm thông tin về các loại 
cây cỏ này và đường link đến các mô tả 
tương ứng.

CGMMV: cải thiện lựa chọn 
kiểm soát

Bệnh khảm vi-rút trên bầu bí dưa (CGMMV) là một loại
tobamovirus có thể lây nhiễm cho cây trồng họ bầu bí và gây ra
thiệt hại kinh tế đáng kể trên toàn thế giới.

Giới thiệu

Có một vài chủng CGMMV trên khắp thế giới và con đường
chính cho sự lây lan là thông qua hạt giống bị nhiễm bệnh. Điều
này tạo ra con đường lây nhiễm giữa các quốc gia và các khu vực trồng
họ bầu bí chưa bị nhiễm bệnh mới.

CGMMV là một hạt có tính ổn định cao, có thể tồn tại trên các
mảnh vụn thực vật, đất, nước và hạt giống. Sự lây truyền bệnh
trong lòng đất xảy ra khi cây con tiếp xúc với các mảnh vụn thực vật,
đất, máy móc, nước, cây con và vật liệu đóng gói bị ô nhiễm. Xem hình
bên dưới để biết chi tiết về các hình thức lây nhiễm.



Không phải ký chủ của CGMMV

Có nhiều loài cây trồng phủ đất và rau củ đã được 
chọn vào thử nghiệm để xác định xem chúng có phải 
là vật chủ của CGMMV hay không. Các loài cây trồng 
mùa khô và mùa mưa đã được thử nghiệm bao gồm:

 Ngô ngọt
 Đậu đũa
 Đậu bắp
 Chi ớt
 Đậu phộng
 Chi cao lương

Nghiên cứu đã xác định rằng các loại cây trồng này 
không phải là vật chủ của virus, và chúng cũng không 
phải nơi trú ẩn của vi-rút giúp chúng lây lan thêm. Cao 
lương là loại cây che phủ mùa mưa được sử dụng 
rộng rãi nhất ở Khu vực phía Bắc, nó không phải là vật 
chủ cũng như không giúp cho sự tồn tại của virus trong 
môi trường.
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Dấu hiệu và triệu chứng

Việc xác định CGMMV trong cây trồng lúc đầu có thể 
khó khăn vì các triệu chứng bên ngoài có thể không 
quan sát được hoặc phân biệt được với các loài vi-rút 
khác cho đến hai đến sáu tuần sau khi bị nhiễm bệnh. 
Điều này cũng phụ thuộc vào các yếu tố bao gồm, mật 
độ ban đầu của virut, nhiệt độ trong quá trình lây 
nhiễm, giống cây trồng và các loài vật chủ có thể ảnh 
hưởng đến mức độ/số lượng triệu chứng.

Vai trò của ong và sự tồn tại của CGMMV 
trong tổ ong

Có bằng chứng mạnh mẽ rằng ong mật có thể đưa 
CGMMV vào cây trồng họ bầu bí. Các thử nghiệm ở 
Israel đã chỉ ra rằng những con ong có thể chuyển 
CGMMV từ những cây họ bầu bí bị nhiễm bệnh sang 
những cây lành bên trong nhà vườn ở những điều 
kiện cụ thể.¹

Tất cả các sản phẩm từ tổ ong (ong trưởng thành và 
ong nhỏ, mật ong, phấn hoa, hốc rỗng, keo ong) từ 
các thử nghiệm ở Khu vực phía Bắc và  ở 
Queensland đã được chứng minh có chứa CGMMV. 
Phấn hoa, mật ong và ong trưởng thành có tỷ lệ 
nhiễm virut cao nhất. 

Triệu chứng

Dưa hiếm khi xuất hiện các triệu chứng ở bên 
ngoài, tuy nhiên xuất hiện màu nâu và các tổn 
thương trên cuống có thể chỉ điểm nhiễm trùng. 

Khi một quả bị nhiễm bệnh được cắt ra, cấu 
trúc bên trong giống bọt xốp và có kết cấu như 
thịt. Trong trường hợp này, trái cây không thích 
hợp để bán.

Tồn tại trong tổ ong mật ong

Hai thử nghiệm thực địa đã được tiến hành ở 
Khu vực phía Bắc để đánh giá vai trò của ong 
trong việc truyền virut. Trong mỗi thử nghiệm, 
CGMMV được tìm thấy trên những bông hoa 
nhưng có ở lá, cho thấy những con vật thụ 
phấn có thể đưa virut vào những khu vực 
không bị nhiễm bệnh.

CGMMV thường được tìm thấy trên hoa cho 
thấy sự lây truyền bởi ong và động vật thụ phấn 



CGMMV: cải thiện lựa chọn kiểm soát

Khả năng tồn tại của CGMMV trong các sản phẩm từ tổ ong đã được kiểm nghiệm. Cho đến nay, virus khả 
thi (có khả năng gây nhiễm trùng ở thực vật) đã được phân lập từ phấn hoa, mật ong và ong trưởng thành. 
Hiện tại vẫn chưa biết CGMMV tồn tại được bao lâu trong tổ ong.

Để biết thêm thông tin, hãy đọc: 1 Darzi, E., Smith, E., Shargil, D., Lachman, O., Ganot, L., & Dombrovsky, A. (2018). The 

honeybee Apis mellifera contributes to Cucumber green mottle mosaic virus spread via pollination. Plant Pathology 67(1) 244-
251.

Quản lý tốt nhà nuôi ong

Ong mật tiếp xúc với CGMMV khi thu thập phấn hoa và mật hoa thông qua các hoạt động tìm kiếm thức 
ăn hằng ngày của chúng. Mặc dù CGMMV sống đã được xác định có mặt trong tổ ong nhưng không có 
bằng chứng nào cho thấy CGMMV ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng. Có một số bằng chứng cho thấy 
ong có khả năng di chuyển virut từ cây dương tính với CGMMV sang cây khỏe mạnh và do đó gây truyền 
nhiễm virut nhưng không rõ liệu việc lây truyền có do phương tiện cơ học hay không.

CGMMV có thể gây bệnh tìm thấy trong tổ ong từ phấn hoa, mật ong và ong trưởng thành.

Ong mật tiếp xúc với CGMMV khi thu thập phấn hoa và mật hoa thông qua các hoạt động tìm kiếm thức 
ăn hằng ngày của chúng. Mặc dù CGMMV sống đã được xác định có mặt trong tổ ong nhưng không có 
bằng chứng nào cho thấy CGMMV ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng. Có một số bằng chứng cho thấy 
ong có khả năng di chuyển virut từ cây dương tính với CGMMV sang cây khỏe mạnh và do đó gây truyền 
nhiễm virut nhưng không rõ liệu việc lây truyền có do phương tiện cơ học hay không.

Quản lý nhà nuôi ong đòi hỏi sự cảnh giác về sức khỏe của tổ ong. Các thực hành an toàn sinh học tốt sẽ 
đảm bảo sức khỏe tổ ong bao gồm:

 Thường xuyên kiểm tra việc tạo con non và hình thái của chúng
 Hành vi và hình thái ong thợ và việc tạo mật ong

Các thực hành khác giúp duy trì vệ sinh tổ ong bao gồm:

 Cách ly và cô lập những cá thể mới vào nhà nuôi ong. Đối với ong bệnh thường bốn đến sáu tuần
 Làm sạch tất cả các thiết bị giữa các tổ ong. Nếu có thể, nên có thiết bị riêng giữa các khối tổ ong
 Lưu trữ thiết bị và vật tư tiêu hao trên nhà nuôi ong sao cho các con ong không thể tiếp cận được 

vào nó Các thành phần tổ ong chỉ nên  hoán đổi cho nhau trong một khối
 Nên tách rời các tổ ong nuôi tại máy chiết tách và không hoán đổi giữa các khối
 Máy chiết tách và thiết bị tổ ong nên được làm sạch giữa các khối để đảm bảo loại bỏ tất cả các 

mảnh vụn sáp và mật ong. Thông thường, điều này được thực hiện bằng cách sử dụng nước 
nóng hoặc làm sạch bằng hơi nước



Cải thiện sàng lọc chẩn đoán cho nguyên liệu 
cây trồng và hạt giống

Những nỗ lực nghiên cứu đã cải thiện tốc độ và độ chính 
xác của việc sàng lọc chẩn đoán CGMMV. Dự án đã xác 
nhận một bộ thử nghiệm nhúng mới hiện đang có sẵn 
trên thị trường. Xét nghiệm này có một số độ nhạy chéo 
với virut ringpot ở đu đủ (PRSV) nhưng cung cấp giải 
pháp nhanh và chính xác trên thực địa. 
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Cân nhắc an toàn sinh học

Các kế hoạch an toàn sinh học trang trại cần xác định 
các rủi ro lây truyền CGMMV vào và ra khỏi tài sản của 
mình cũng như các biện pháp mà người trồng đã thực 
hiện để giải quyết các rủi ro đó. Các biện pháp này có 
thể bao gồm:

 Hạn chế đối tượng tiếp cận trang trại

 Tối thiểu hóa ngõ vào và ra của các phương tiện

 Rửa chân khi vào và ra khỏi trang trại

 Máy móc và công cụ rửa và khử trùng

 Chỉ những hạt giống cây trồng đã được xử lý bằng 
tiêu chuẩn hạt giống 9400. Truy cập trang web phân 
tích rủi ro dịch hại CGMMV để biết thêm thông tin về 
cách xử trí này.

 Không chia sẽ hạt giống

 Thực hành vệ sinh tốt Đến sạch, đi sạch

Các thực hành an toàn sinh học khác giúp hạn chế sự 
lây lan của CGMMV bao gồm:

 Khử trùng phương tiện, thiết bị, khay thực vật, dụng 
cụ và giày dép bằng kali peroxymonosulfate hoặc 
thuốc tẩy natri hypoclorit 1% (NaOCl) hoặc 2% 
Virkon™ S

 Xử lý tại chỗ của cây nghi ngờ và tàn dư cây trồng 
bằng cách đốt hoặc chôn sâu

 Loại bỏ cỏ dại có thể chứa virus trong và xung quanh 
cây trồng họ bầu bí

 Phát triển một kế hoạch an toàn sinh học cho trang 
trại của bạn. Có thể tìm được mẫu cho Kế hoạch an 
toàn sinh học trang trại CGMMV tại trang web Melons 
Australia

Hiểu được sinh học của CGMMV 
trong đất bị ô nhiễm

CGMMV có thể tồn tại trong đất ít nhất 12 
tháng hoặc lâu hơn nếu có mảnh vụn thực vật 
bị nhiễm bệnh. 

Các khu vực bị nhiễm bệnh được khuyến cáo 
nên giữ cho cỏ không có vật chủ tiềm năng 
(bầu bí và cỏ dại) để đảm bảo vòng đời của 
virus kết thúc. Quá trình này có thể mất hơn 
12 tháng. Ở Hoa Kỳ, người ta khuyến cáo 
rằng đất bị nhiễm bệnh sẽ bị bỏ hoang trong 
ba năm.

Trồng trong đất bị ô nhiễm làm tăng nguy cơ 
nhiễm trùng trong cây con, sau đó có thể lây 
nhiễm cho cây gần đó bằng phương pháp cơ 
học. 

Để biết thêm thông tin về đầu tư nghiên cứu, hãy truy cập

https://www.horticulture.com.au/
Hoặc truy cập trang web agriculture.gov.au/biosecurity/australia 

/northern-biosecurity để biết thêm thông tin.


