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THÔNG BÁO 

    Kết quả kiểm tra virus trên hạt giống, cây giống cà chua 

tại các huyện Đơn Dương, Đức Trọng năm 2022 

 
 

Căn cứ văn bản số 72/QĐ-SNN ngày 29/3/2022 của Sở Nông nghiệp & PTNT, 

về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện công tác phòng trừ dịch bệnh và chương trình 

quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) cây trồng năm 2022. 

Tháng 8/2022, Chi cục Trồng trọt & BVTV đã tiến hành lấy 8 mẫu hạt giống và 

25 mẫu cây giống cà chua tại 25 vườn ươm cây giống cà chua trên địa bàn 2 huyện Đơn 

Dương, Đức Trọng kiểm tra virus; Chi cục thông báo kết quả phân tích, kiểm tra như sau: 

1. Kết quả kiểm tra 

1.1. Virus ToMV, TYLCV đối với hạt giống cà chua 

- Tổng số cơ sở lấy mẫu hạt giống: 04 cơ sở 

- Tổng số mẫu hạt giống kiểm tra: 08 mẫu gồm 04 mẫu hạt cà chua gốc ghép, 

04 mẫu hạt cà chua ngọn ghép. 

- Kết quả kiểm tra:  

+ Hạt giống gốc ghép: Kiểm tra 04 mẫu hạt giống cà chua Hawaii 02 tại 04 

vườn ươm đối với 02 chỉ tiêu ToMV và TYLCV, kết quả phát hiện 01/04 mẫu nhiễm 

virus TYLCV, không phát hiện mẫu nhiễm virus ToMV. 

+ Hạt giống ngọn ghép: Kiểm tra 04 mẫu hạt giống cà chua Rita tại 4 vườn ươm 

đối với 02 chỉ tiêu ToMV và TYLCV. Kết quả kiểm tra có 4/4 mẫu nhiễm virus 

ToMV; không phát hiện mẫu nhiễm virus TYLCV. 

1.2. Virus ToMV, TYLCV, ToRSV, CMV trên cây giống cà chua ghép. 

a) Test nhanh virus ToRSV bằng bộ kít Agida 

- Tổng số cơ sở lấy mẫu: 25 cơ sở 

- Tổng số mẫu cây giống cà chua ghép kiểm tra: 25 mẫu  (2 mẫu tại Đức Trọng và 

23 mẫu tại Đơn Dương). 

- Kết quả kiểm tra: Không phát hiện virus ToRSV trên 25 mẫu cây giống kiểm tra 

b) Phân tích virus ToMV TYLCV, CMV bằng phương pháp PCR 

- Tổng số cơ sở lấy mẫu: 22 cơ sở  

- Tổng số mẫu cây giống cà chua ghép kiểm tra: 22 mẫu (2 mẫu tại Đức Trọng; 

20 mẫu tại Đơn Dương). 

- Kết quả kiểm tra: 

+ Virus ToMV: Có 7/22 mẫu cây giống cà chua ghép nhiễm virus ToMV 

(chiếm 31,8%); còn lại 15/22 mẫu (68,2%) không nhiễm ToMV. 
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+ Virus TYLCV: Không phát hiện virus TYLCV đối với 22/22 mẫu cây giống cà 

chua ghép kiểm tra. 

+ Virus CMV: Không phát hiện virus CMV đối với 22/22 mẫu cây giống cà 

chua ghép kiểm tra. 

          2. Thực hiện các biện pháp quản lý cây giống cà chua 

          2.1. Đề nghị phòng Nông nghiệp & PTNT các huyện Đơn Dương, Đức Trọng 

 - Chỉ đạo, hướng dẫn các vườn ươm có cây giống cà chua nhiễm virus khẩn 

trương áp dụng các biện pháp khắc phục, đồng thời thực hiện tốt các biện pháp quản lý 

virus tại vườn ươm như gia cố nhà kính bằng lưới ngăn côn trùng, không để vườn ươm 

thông nối với vườn sản xuất; khu vực ghép cây phải bố trí trong phòng kín, công nhân 

ghép phải thường xuyên khử trùng tay và dao ghép bằng cồn 70 độ. Định kỳ vệ sinh 

vườn ươm, làm sạch cỏ dại, khử trùng vỉ xốp, kiểm tra mật số các côn trùng chích hút 

lan truyền virus (bọ trĩ, bọ phấn, bọ xít mù xanh, rầy rệp) và phòng trừ bằng các hoạt chất 

Thiamethoxam, Spinoteram, Dinotefuran. 

          - Tăng cường tập huấn, hướng dẫn các cơ sở gieo ươm cây giống cà chua trên địa 

bàn quản lý chặt chẽ bệnh virus ở vườn ươm theo Quy trình tạm thời phòng trừ tổng hợp 

bệnh virus hại cà chua trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã được Sở Nông nghiệp & PTNT ban 

hành tại Quyết định số 724/SNN-TTBVTV ngày 20/5/2021.  

 - Hướng dẫn các vườn ươm mua hạt giống tại các cơ sở có uy tín, khi mua phải 

có hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc rõ ràng, không mua hạt giống trôi nổi, không rõ 

nguồn gốc xuất xứ; xuất bán giống cho người dân phải có hợp đồng/giấy tờ mua bán 

cụ thể. 

 2.2. Yêu cầu các vườn ươm sản xuất cây giống chua ghép. 

 - Nghiêm túc thực hiện các quy định về quản lý bệnh virus ở vườn ươm theo tài 

liệu, quy trình hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, thực hiện việc công bố tiêu chuẩn 

chất lượng cây giống xuất vườn theo quy định. 

- Đối với các vườn ươm đã được kiểm tra phát hiện cây giống cà chua nhiễm 

virus cần khẩn trương khắc phục điều kiện gieo ươm để sản xuất cây giống đạt tiêu chuẩn 

chất lượng, sạch bệnh; thực hiện rà soát kiểm tra tình trạng vườn cây của các hộ dân đã 

mua giống để phối hợp thực hiện các giải pháp khắc phục thiệt hại nếu có. 

Chi cục Trồng trọt và BVTV đề nghị các địa phương đơn vị triển khai thực hiện 

các giải pháp quản lý, đảm bảo chất lượng cây giống nêu trên./. 

 
 

Nơi nhận:                                                                             
- UBND các huyện Đơn Dương, Đức Trọng;  

- Sở NN & PTNT; 

- Phòng NN&PTNT Đơn Dương, Đức Trọng; 

- Các cơ sở đã lấy mẫu, 

- Lưu: VT, BVTV.                                                                             
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