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Tóm tắt khóa luận tốt nghiệp  
 

NGHIÊN CỨU SUGARCANE YELLOW LEAF VIRUS GÂY BỆNH VÀNG GÂN 
LÁ TRÊN MÍA (YLS) BẰNG KÍNH HIỂN VI HUỲNH QUANG  

VÀ KỸ THUẬT RT-PCR 
 

Sinh viên: Nguyễn Minh Nam  Khóa: 2002 – 2006 
 

Triệu chứng vàng gân lá trên mía do sugarcane yellow leaf virus gây ra, đây  là một 
tác nhân gây bệnh quan trọng. Bệnh này đã xảy ra ở nhiều vùng trồng mía trên thế giới. 
ScYLV tập trung trong bó mạch libe của cây. Triệu chứng của bệnh thường xuất hiện ở 
cây trưởng thành với biểu hiện vàng ở gân lá. Bệnh này có thể được chẩn đoán dựa vào 
biểu hiện triệu chứng, kỹ thuật RT-PCR, ELISA, TBIA, ISEM, kính hiển vi điện tử hoặc 
kính hiển vi huỳnh quang. 

Nội dung của đề tài bao gồm: 
- Phát hiện sự nhiễm ScYLV dựa vào triệu chứng. 
- Kiểm tra các bó mạch libe của cây có và không có biểu hiện triệu chứng vàng 

gân lá bằng kính hiển vi quang học và kính hiển vi huỳnh quang. 
- Chẩn đoán ScYLV bằng kỹ thuật RT-PCR với cặp mồi YLS111 và YLS462. 
Kết quả của đề tài: 
- Triệu chứng vàng gân lá trên mía đã xuất hiện tại Trung tâm Nghiên cứu Mía 

đường An Phú, Bình Dương; xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai; xã 
Mỹ Thạnh Tây, Đức Huệ, Long An, xã Tân An, Thủ Dầu Một, Bình Dương. 

- Đối với cây có biểu hiện triệu chứng thì bó mạch libe có sự phát huỳnh quang 
trong khi bó mạch của cây bình thường thì không. 

- Xây dựng được qui trình RT-PCR có thể chẩn đoán ScYLV. 
 


