
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lúa gạo có thể nhiễm các chất 
độc được sản sinh bởi nấm bệnh 
than vàng, có khả năng gây ngộ 
độc cho gia súc và người tiêu 
dùng các sản phẩm này. 
Nấm bệnh lưu tồn trên hạt làm 
giảm tỷ lệ nảy mầm của hạt từ 
30 đến 35% (IRRI, 2008) dẫn 
đến chất lượng lúa giống không 
đạt yêu cầu. 

 
Hình 5: Tỷ lệ nảy mầm của hạt bị giảm 

4. Kinh nghiệm phòng trị bệnh 
Sử dụng giống ít nhiễm bệnh: 
Thực tế vụ Đông xuân cho thấy 
giống OM 6976 nhiễm bệnh nặng 
hơn các giống khác, do đó ta nên 
thay đổi giống theo từng vụ. 
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Xử lý giống: Nên xử lý giống 
với nước ấm (3sôi + 2lạnh) trong 
5 phút. Nên vệ sinh đồng ruộng 
ngay sau khi thu hoạch, cày và 
xới kỹ có thời gian phơi đất. 
Bón phân cân đối: Chia làm 
nhiều lần bón phân, nên bón cân 
đối, không phun phân bón lá có 
đạm lúc lúa trổ đều. 
 

 
Hình 6: Ruộng lúa được bón phân cân đối 

Sử dụng thuốc hóa học: Khi cần 
thiết có thể phun thuốc trừ nấm 
có hoạt chất: propiconazol, 
Mancozeb... để hạn chế bệnh. 

 

 

 

 

 

Chân thành cảm ơn Trung tâm Khuyến 
nông An Giang và chương trình Khuyến 
nông có sự tham gia (PAEX) hỗ trợ thực 
hiện tờ bướm này. 
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TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG 
TỈNH AN GIANG 

 
 

CÂU LẠC BỘ KHUYẾN NÔNG 
VĨNH TRẠCH 

Vĩnh Trạch – Thoại Sơn – An Giang 
 

 
PHÒNG TRỊ BỆNH 

THAN VÀNG HẠI LÚA 
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Bệnh than vàng hay còn gọi là 
bệnh trái lúa, do nấm  
Ustilaginoidea virens (Cook) 
Takahashi gây ra. Bệnh gây hại 
nhiều ở ruộng thừa đạm ở giai 
đoạn sau. 
1. Mô tả bệnh than vàng 
Hạt nhiễm bệnh bị bao phủ bởi 
một bướu. Bướu lúc đầu nhỏ, nằm 
giữa hai vỏ trấu, sau đó lớn dần 
lên khoảng 1 cm hay lớn hơn và 
bao phủ cả hạt. Bướu hơi tròn, bên 
ngoài có màng bao nhẵn, có màu 
vàng. Khi bướu lớn dần, màng 
bao bị vở, bướu chuyển sang màu 
cam.  

Hình 1: Nấm bệnh than vàng 
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2. Quá trình phát triển và cách 
lan truyền bệnh 
Cây lúa có thể bị nhiễm bệnh 
trong suốt quá trình tăng trưởng 
và đặc biệt là ở giai đoạn từ làm 
đòng đến trổ đều. Tuy nhiên, 
bệnh chỉ có thể được quan sát rõ 
trên đồng ruộng ở giai đoạn vào 
hạt, cong trái me đến khi thu 
hoạch.  

 
Hình 2: Bệnh phát triển ở giai đoạn 

 lúa đang vào hạt 
 

Bệnh thường xuất hiện khi gặp 
điều kiện thời tiết thuận lợi như: 
mưa nhiều, độ ẩm không khí và 
nhiệt độ không khí cao. Hay trời 
có nhiều sương mù vào sáng sớm 
trong giai đoạn lúa trổ.  
Đặc biệt, bệnh sẽ nhiễm nặng hơn 
ở những ruộng bón thừa đạm ở 
giai đoạn sau. 

 
Hình 3: Lá lúa thừa đạm 

 

3. Những thiệt hại do bệnh gây ra 

 
Hình 4: Nấm bệnh than vàng gây hại hạt lúa 

Hình dạng hạt và phẩm chất gạo,  
quyết định lớn đến giá bán lúa 
thương phẩm. Nếu hạt bị nhiễm 
bệnh than vàng thì phẩm chất gạo 
bị giảm nghiêm trọng trong quá 
trình xay xát. 
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