QUẢN LÝ BỆNH
Sử dụng thuốc trừ nấm là một chiến lược thích
hợp để phòng trừ bệnh.
Nhiều loại thuốc trừ nấm cũ (chlorothalonil,
propinep, mancozeb, benomyl) và thuốc trừ nấm
nội hấp mới (triadimephon, thiophanate methyl,
prochloraz, propiconazole, triadimenol và
azoxystrobin) rất có hiệu quả.
Những loại thuốc trừ nấm này được phun trên
không hoặc phun mù trên mặt đất.
Việc sử dụng liên tục một loại thuốc trừ nấm nội
hấp có thể dẫn đến dòng kháng thuốc.
Thời gian qua, những “dòng vô tính” được gọi là
“kháng” bị nhiễm bệnh nặng khi xuất hiện chủng
nấm M. ulei mới.

BỆNH RỤNG LÁ CAO SU NAM MỸ (SALB) ĐE
DOẠ KHU VỰC CHÂU Á -THÁI BÌNH DƯƠNG
Một số bệnh nghiêm trọng như bệnh mốc
sương khoai tây, gỉ sắt cà phê và bệnh chết
cây đu Hà Lan đã vượt qua các đại dương và
thiết lập quần thể tại các vùng mới. Sự lan
rộng được cho là thông qua lan truyền bào tử
trong không khí và nhập khẩu nguyên liệu
giống bị nhiễm bệnh. Do đó, SALB là một mối
đe doạ cho khu vực châu Á-Thái bình dương
tuỳ thuộc vào sự tăng cường liên lạc giữa các
nước vùng có bệnh SALB và các nước trồng
cao su trong khu vực. Người ta dự báo rằng
cây cao su ở Đông Nam châu Á sẽ bị huỷ diệt
trong vòng 5-7 năm sau khi bệnh SALB du
nhập tuỳ thuộc mô hình trồng liền kề, môi
trường thuận lợi và các dòng vô tính mẫn
cảm.
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Bệnh rụng lá cao su
Nam Mỹ (SALB)

4. TRIỆU CHỨNG
1. GIỚI THIỆU
Bệnh rụng lá cao su Nam Mỹ (SALB) là bệnh
nguy hiểm nhất đối với cây cao su vì khả năng
huỷ diệt của bệnh. Về lịch sử, bệnh SALB đã
huỷ diệt một số trang trại cao su đã trồng vào
những năm 1930 ở Trung và Nam Mỹ. Các
nước trồng cao su ở châu Á, nơi sản xuất ra
hơn 90% cao su thiên nhiên của thể giới, rất lo
lắng trước sự đe doạ của bệnh SALB. Nguyên
do là vì điều kiện khí hậu ở các nước trồng cao
su chủ yếu rất thuận lợi cho sự lây nhiễm
nghiêm trọng của bệnh SALB.

Nấm chỉ lây nhiễm trên các phần non của
cây

Những biểu hiện đầu tiên của sự lây nhiễm là
các lá non bị biến dạng, thậm chí các lá bị
nhiễm nặng bị co lại và chuyển màu đen.
blackish.

Thân cây bị nhiễm bệnh có thể
làm chết các đỉnh sinh trưởng.
Các cây bị nhiễm bệnh nặng sẽ
có tán lá thưa với các cành bị chết
	
  

2. TÁC NHÂN GÂY BỆNH
Bệnh rụng lá cao su Nam Mỹ do nấm
Microcyclus ulei gây ra. Nấm sinh ra ba dạng
bào tử là: Bào tử phân sinh (conidi), bào tử
sinh ra từ quả cành (pycnospore) và bào tử
túi (ascospore).
Các mô lá ở giữa các vết bệnh bị chết hoại
và chuyển sang màu trắng giấy và sau đó bị
rách và để lại các lỗ thủng trên lá.

3.

KÝ CHỦ
Nấm M. ulei chỉ lây nhiễm cho các loài
thuộc chi Hevea. Hiện có 11 loài thuộc
chi Hevea nhưng nấm M. ulei chỉ lây
nhiễm cho 5 loài là: H. brasiliensis, H.
spruceana,
H.
guianensis,
H.
benthamiana và H. camporum.

Các lá nhiễm bệnh nặng bị rụng, các
cuống lá còn giữ nguyên trên cành trong
một thời gian, thậm chí là dựng đứng.

Nấm M. ulei cũng lây nhiễm trên
cuống lá, cành và thân cây non,
cụm hoa, hoa và quả non.

