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Virus gây bệnh đốm hoại tử dưa

Virus gây hoại tử dưa là gì?

Virus gây bệnh hoại tử (MNSV) là một thành viên của 
chi Carmovirus. Virus này có thể gây tổn thất năng 
suất nghiêm trọng cho dưa và dưa chuột. MNSV ảnh 
hưởng đến lá và thân cây cũng như làm suy giảm chất 
lượng quả.

Dấu hiệu cần nhận biết?

Các triệu chứng có thể xuất hiện giống như bệnh héo 
khô do nhiễm nấm bao gồm các đốm hoại tử màu nâu 
khu trú hoặc các tổn thương hoại tử lớn trên lá và thối 
rửa gần gốc cây. Lá có thể bị cong và héo và toàn bộ 
cây có thể đột đột héo khô và mất sức sống khi quả 
chín.

Quả bị nhiễm bệnh có các chấm hoại tử màu nâu vàng 
và hoại tử vỏ, cũng có thể bị đổi màu, và biến dạng cả 
bên ngoài lẫn bên trong. Phần thịt quả có thể hóa lỏng 
hoặc bị rỗng kèm xuất hiện màu nâu ở vỏ.

Bệnh lây lan như thế nào?

MNSV có thể lây lan theo hạt, qua đất và có thể bị lây 
truyền cơ học bằng việc tiếp xúc của việc chiết ghép 
hoặc bằng các công cụ được sử dụng để cắt tỉa. Virus 
có thể dễ dàng phân bố trong các khu vực trồng dưa 
vì chúng tồn tại trong đất đến vài năm. Virus này cũng 
có thể tồn tại trong một thời gian dài nếu chúng đi 
cùng với vec-tơ truyền bệnh qua đất là nấm 
Olpidiumbornovanus, ký chủ được xác nhận ở Úc. Một 
khi bị nhiễm MNSV, tình trạng này sẽ tồn tại suốt đời 
sống của cây.

Hiện tại chúng có ở đâu?

MNSV đã được ghi nhận ở Châu Mỹ, Châu Âu, Châu 
Á và một phần của Châu Phi và vùng Caribê. Virus 
gây bệnh hoại tử dưa (MNSV) được cho là không tồn 
tại ở Úc tuy nhiên các triệu chứng được phát hiện 
trong năm 2012 tại NSW phù hợp với bệnh MNSV. 
Công việc chẩn đoán đang diễn ra để xác định tình 
trạng nhiễm MNSV tại Úc.

Đốm trên lá gây ra do MNSV

Tổn thương trên dây gây ra do MNSV

Tổn thương do MNSV trên vỏ dưa hấu



Khước từ: Tài liệu trong ấn phẩm này chỉ dành cho thông tin chung và không ai nên hành động, hoặc không hành động trên cơ sở tài liệu này mà 
không nhận được lời khuyên chuyên môn trước. Plant Health Australia và tất cả những người hành động cho Plant Health Australia đều từ chối 
trách nhiệm pháp lý liên quan đến bất kỳ điều gì được thực hiện dựa trên ấn phẩm này.

aTôi bảo vệ nông trại khỏi virus gây bệnh đốm hoại 
tử như thế  nào?

Ghép với phần thân rễ kháng bệnh là phương pháp 
hiệu quả nhất để phòng bệnh. Hạt giống và cây giống 
nên được kiểm tra virus và phải lấy từ các nhà cung 
cấp đáng tin cậy. Với tình trạng virus MNSV không xác 
định ở Úc, các biện pháp an toàn sinh học chủ động là 
rất quan trọng.

Kiểm tra vườn trồng của bạn thường xuyên xem có sự 
xuất hiện của sâu bệnh mới và kiểm tra phát hiện bất 
kỳ cây bị bệnh nào có các triệu chứng bất thường, và 
đảm bảo rằng tất cả nhân viên và khách tham quan 
tuân thủ các bước thực hành vệ sinh và an toàn sinh 
học. Sử dụng vật liệu nhân giống sạch, khử trùng 
dụng cụ và các thiết bị được sử dụng trong trang trại 
của bạn, loại bỏ các chất liệu từ cây, quả cũ tại khu 
vực sản xuất.

Hoại tử vỏ và biến dạng quả do MNSV

Hoặc truy cập trang web agriculture.gov.au/biosecurity/australia 
/northern-biosecurity để biết thêm thông tin.


