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TÓM T�T
Nghiên c�u nh�m tuy�n ch�n các dòng Bacillus có kh� n�ng� ��i kháng v�i vi n�m 

Neoscytalidium dimidiatum gây b�nh���m tr�ng trên thanh long. Trong nghiên c�u�nà����ã ch�n 
���c 2 ch�ng vi n�m gây nhi�m b�nh���m tr�ng trên thanh long, d�a trên ��c ���m hình thái và
trình t� vùng ITS cho th���100��t��ng���ng v�i N. dimidiatum. V�i dòng Bacillus ��i kháng, t�ng 
s� �ã phân l�p và sàng l�c����c 136 ch�ng t� 20 m�u���t t�i Bình Thu�n���rong���, có 104 ch�ng 
��i kháng v�i N. dimidiatum gây b�nh���m tr�ng thanh long trên c� 2��h��ng��há��th� nghi�m. 
Ch�ng���5B6�cho�k�t qu� ��i kháng t�t nh�t v�i hi�u su�t�����kháng� là��6�6���và����ng kính 

vòng vô khu�n là 21,33 mm. K�t qu� ��nh danh MALDI –TOF cho th�y ��5B6� là� Bac�llus�
atrophaeus, ch�ng�nà�� ���c��ánh� g�á� là� an� toàn� và có ti�m�n�ng� �ng d�ng trong s�n xu�t ch�

ph�m sinh h�c phòng tr� b�nh���m tr�ng trên thanh long.
T� khóa: b�nh���m tr�ng thanh long, Bacillus atrophaeus, Neoscytalidium dimidiatum.

ABSTRACT
Antagonistic activity of Bacillus sp. isolates against fungus Neoscytalydium dimidiatum causing 

the white spot disease in pitahaya

The aim of this study is to select some Bacillus isolates which are capable of antagonism to 

Neoscytalidium dimidiatum causing the white spot disease in pitahaya. In this study, 2 isolates 

of fungal were pathogenic causing the white spot disease on pitahaya, based on morphological 

characteristics and ITS region sequences, which showed 100% similarity to N. dimidiatum. With 

Bacillus strains, we isolated and screened total of 136 isolates from 20 soil samples in Binh Thuan 

province. Among these, 104 isolates were resistant against Neoscytalidium dimidiatum causing the 

white spot disease in pitahaya via t�o� t�st�ng�m�thods����5B6��solat�s� sho��d�strong�r�s�stanc��

with antagonistic effect was 36.67% and the sterile ring diameter was 21,33 mm. Result of MALDI-

�OF�sho��d�that���5B6��as�Bac�llus�atro�ha�us��Bac�llus�atro�ha�us was regarded as safe and 

having potential applications in the production of biological products to prevent white spot disease 

in pitahaya.

Keywords: white spot disease in pitahaya, Bacillus atrophaeus, Neoscytalidium dimidiatum.

1. M� ��u

V����u�th� v� ���u ki�n���t��a��kh��h�u và kinh nghi�m�canh�tác��thanh�long��ang�là�

m�t cây tr�ng chi�m m�t v� trí quan tr�ng trong ngành tr�ng�c����n�qu� th�o�h��ng xu�t 
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kh�u c�a Vi�t Nam. Tuy nhiên hi�n nay, tình hình d �ch b�nh trên thanh long di�n ra 

nghiêm tr�ng��trong�����áng�chú���là b�nh���m tr�ng. Theo ghi nh�n c�a Vi�n Cây �n�qu�

mi�n Nam thì b�nh� ��m tr�ng xu�t hi�n r��� rác� �ào� n�m� 2008� � Bình Thu�n và Ti�n 

Giang, và t� n�m�2011���n nay b�nh t�n công m�nh��à�l���lan�nhanh�h�n��M�c��� b�nh �

các����n����a�ph��ng�khác�nhau��c��nh�ng����n b� nhi�m qu� không th� thu ho�ch����c, 

thi�t h�i r�t l�n�cho�nhà����n.

B�nh���m tr�ng hay còn ���c g���d����các�t�n�“��m�n�u���“��m t�c kè”, “b�nh ma”, 

“b�nh loét” hay “th�i m�c”, là m�t trong nh�ng b�nh gây thi�t h�i l�n v� n�ng�su�t và ch�t 

l��ng thanh long. Nguyên nhân c�a b�nh� ���c� xác� ��nh là do vi n�m Neoscytalydium 

dimidiatum [1] - [4]… Cho���n nay, v�n�ch�a�c��thu�c���c tr� b�nh này. Vi�c s� d�ng các 

hóa ch�t��� h�n ch� b�nh hi�n nay ch� là gi�i pháp tình th� và là m�t trong nh�ng ngu�n 

góp ph�n gây ô nhi�m, gi�m ch�t�l��ng thanh long, h�n ch� kh� n�ng�xu�t kh�u thanh long 

ra các th� tr��ng khó tính.

Nhi�u nghiên c�u trong và ngoà�� n��c cho th�y, vi�c s� d�ng vi khu�n� nh��

Bacillus sp���� �c ch� m�t s� loài n�m b�nh trên cây tr�ng��ã cho th�y tính hi�u qu� c�a nó

[5] - �8�������u này c�ng�cho�th�y dòng Bacillus sp. có ti�m�n�ng�trong����c �c ch� n�m 

b�nh N. dimidiatum trên thanh long. � n��c ta hi�n nay, v�n�ch�a�c��ngh��n�c�u t�o����c 

ch� ph�m vi sinh kháng b�nh���m tr�ng� tr�n�thanh�long��do�����i�c nghiên c�u ch�n l�a 

nh�ng ch�ng vi khu�n có kh� n�ng���i kháng vi n�m N. dimidiatum gây b�nh���m tr�ng 

trên thanh long giúp s�n xu�t ch� ph�m vi sinh phòng và tr� b�nh���m tr�ng là m�t v�n���

c�n thi�t�trong�g�a���o�n hi�n t�i.

2. V�t li�u�����h��ng��há��ngh��n���u

2.1. V�t li�u 

2�1�1������t��ng nghiên c�u

Ch�ng�Bacillus phân l�p� t��các�m�u���t� c�a����n� thanh� long�kh���m�nh�kh�ng�c��

d�u� h��u� c�a� b�nh� ��m� tr�ng� trong� �ùng d�ch� b�nh� �à t�� ��t� r�ng� �à Cú thu�c�

t�nh�Bình Thu�n�

Ch�ng����n�m�N. dimidiatum gây b�nh���m�tr�ng�thanh� long����c�ph�n� l�p�t��m�u�

thanh long b�nh�t���t�nh�Bình Thu�n�

2.1.2. M���tr��ng�s��d�ng�ngh�ên c�u

M���tr��ng phân l�p, nuôi c�y N. dimidiatum và th��ngh��m�����kháng: PGA (Potato 

Glucose Agar): Potato 200 g/l, D – glucose 20 g/l, Agar: 20 g/l, n��c�c�t���a����1l�

M���tr��ng phân l�p và nuôi c�y Bacillus: LB (Luria – Bertani) Tryptone: 10 g, Cao 

n�m�m�n:�5�g��NaCl:�5�g��n��c c�t v�a���:�1l��m���tr��ng th�ch b� sung Agar: 20 g/l.

Các�m���tr��ng�tr�n����c h�p kh� trùng � 121oC��15�phút�tr��c khi s� d�ng.

2.2. �h��ng�pháp nghiên c�u

2.2.1.Ph��ng��há���h�n�l�p, làm thu�n N.dimidiatum, Bacillus.

Phân l�p, làm thu�n N. dimidiatum [1].
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Ch�n mô th�c v�t m�i b� b�nh��� phân l�p, r�a m�u�trong�n��c��� lo�i b� b�i và các 

t�p ch�t khác. Kh� trùng b� m�t b�ng sodium hypochloride 1% trong�1�phút�sau����r�a l�i 

3 l�n v���n��c c�t vô trùng. Dùng d�ng c� ���c kh� trùng c�t nh�ng mi�ng nh� (kho�ng 

2x2 mm) t� ph�n ranh gi�i gi�a mô kh�e và mô b�nh��sau����c���l�n�m���tr��ng PGA, � �

25oC-28oC trong t�i. Ki�m�tra���a�c�y h�ng ngày, khi các t�n n�m phát tri�n t� nh�ng m�u 

nhi�m b�nh, c�y truy�n�chúng�sang�m���tr��ng PGA.

Phân l�p, làm thu�n Bacillus

�r��c khi phân l�p, m�u����c��un�� nhi�t��� cao (80oC��trong�10�phút��� lo�i b� t�

bào�s�nh�d��ng ch� gi� l�i nh�ng ch�ng có sinh bào t� �� ch�n l�c và làm thu�n Bacillus. 

Pha loãng m�u���t���n n�ng��� thích h�p b�ng�n��c mu�i sinh lí 0,85-0,9‰, c�y tr�i trên 

��a�p�tr��c��ch�a�m��� tr��ng LB – agar nuôi c�y 37oC trong 24 gi�. Ch�n khu�n l�c���c 

tr�ng�cho�Bacillus và ti�n hành làm thu�n b�ng cách c��� r�a� tr�n�m��� tr��ng LB – agar. 

Các ch�ng thu�n����c b�o qu�n -80oC.

2.2.2.Ph��ng��há����nh danh N. dimidiatum, Bacillus

��������dòng vi n�m�N. dimidiatum ��nh�danh�s��b��th�o�khóa phân lo���Ell�s� 1976 

và theo mô t��c�a��õ Th���hu�Oanh��à cs, 2014 [9].

���� ���� ch�ng� ��� khu�n� Bacillus xác nh�n� th�ng� qua� ��c� t�nh� s�nh� tr��ng� t�t� �à 

chi�m��u�th��tr�n�m���tr��ng�LB��t��bào hình que, Gram (+), catalase (+) và Oxydase (+), 

có kh��n�ng�hình thành bào t���d����ng�

Ch�ng����s�nh�sau�kh����nh�danh�hình thái và sinh hóa và th��ngh��m�����kháng����c�

tuy�n�ch�n�t��n�hành���nh�danh���n�loài b�ng�ph��ng�pháp�g����trình t���ùng ITS - rDNA 

�����������n�m�N. dimidiatum: Tách chi�t�b��g�n�vi khu�n�b�ng�b��k�t�c�a�Q�Ag�n��khu�ch�

���� trình t�� b�ng� ph�n� �ng� PCR� ���� c�p� m��� c�� trình t�� nh�� sau� ��S1�

(TCCGTAGGTGAACCTGCGG) và ITS4 (TCCTCCGCTTATTGATATGC). Ph�n� �ng�

PCR����c�th�c�h��n�trong�25��l�mast�r�m�x (Công ti Promega) bao g�m:�12�5��l�2��Gotaq

® Colorless Master Mix; m���lo���n�ng����10��M��1�2��L��9�1��L�c�a�dH2O và 1 µL c�a�

DNA n�m��Ph�n��ng�PCR�g�m�35�chu kì bao g�m�2�g�a���o�n�t��n�b��n�t�nh:�95oC trong 2 

phút��g�a���o�n�b��n�t�nh�95oC�trong�40�g�����g�a���o�n�b�t�c�p�c�a�các�m��:�58oC trong 60 

g�����g�a���o�n�k�o�dà���o�n�khu�ch����:�72 oC�trong�1�phút��à�g�a���o�n�k�o�dài cu��:�72oC 

trong 5 phút. Các s�n�ph�m�PCR����c����n�d��trên gel agarose 1% trong dung d�ch��BE�

0,5X. S��d�ng�5��L�s�n�ph�m�tr�n�chung�����1��L�load�ng�d���cho��ào t�ng gi�ng��Ch���

���n�d������h��u����n�th��100��� trong�25�phút� ��K�t�qu�����n�d�����c�quan�sát�b�ng�má��

ch�p��nh�g�l�(B�oroad��Hoa�Kì����o�n�khu�ch� ����PCR�c�a��ùng ITS c�a�t�ng�m�u�n�m�

���c�g���g����trình t��t���hãng Macrogen (Seoul, Hàn Qu�c�. Các trình t��nucleotide hoàn 

ch�nh� ���c� so� sánh� ���� ng�n� hàng d�� l��u� g�n� c�a� NCB�� b�ng� cách� s�� d�ng� c�ng� c��

BLAST.
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��������ch�ng����khu�n�Bacillus ���c�g���m�u���nh�danh�b�ng�ph��ng�pháp�s��d�ng�

công ngh��kh���ph��prot��n� (MALD�- TOF) t����rung� t�m�Khoa�h�c��à Công ngh��Sinh 

h�c���r��ng�����h�c�Khoa�h�c�T��nh��n������h�c�Qu�c�g�a��hành ph� H��Ch��M�nh�

2�2��� Ph��ng� �há�� th� nghi�m kh� n�ng� g��� b�nh c�a ch�ng N. dimidiatum 

phân l������c 

Nuôi c�y n�m b�nh N. dimidiatum tr�n� m��� tr��ng PDA (� trong t�i � 25oC-28oC) 

kho�ng 4-7�ngà���sau����hòa tan bào t� �à���a��� m�t��� 104 CFU/ml. S� d�ng kim tiêm vô 

trùng tiêm 100 �l d�ch treo bào t� (105 CFU/ml) vào thân và qu� thanh long (H. undatus) kh�e. 

Nghi�m th�c���i ch�ng�t��m�n��c c�t vô trùng. T�t c� các m�u��o�n thân và qu� thanh long 

sau�kh��t��m����c���t trong các h�p nh�a kín � 25oC-28oC, � trong����u ki�n t�i [1]. M�i thí 

nghi�m s� d�ng 10 qu� �à� �o�n thân cây thanh long cho m�i l�n l�p. M�i công th�c thí 

nghi�m����c l�p l�i 3 l�n.

- Ghi nh�n k�t qu�: Quan sát h�ng�ngà���à��ánh�g�á�b��u hi�n b�nh�tr�n��o�n thân cây và 

qu� ���c gây b�nh��à�so�sánh�các���c����m c�a b�nh trong t� nhiên. Ch�n m�u n�m có kh�

n�ng�g���b�nh�t��ng�t�mô t� ngoài t� nh��n��� ti�p t�c nghiên c�u. Tính t� l� gây b�nh: TLB 

(%) = S� qu� ho�c��o�n thân cây b�nh/t�ng s� qu� ho�c��o�n thân x 100. 

2.2.3.Ph��ng�pháp kh�o sát kh� n�ng���i kháng v�i n�m b�nh N. dimidiatum

S� d�ng�ph��ng�pháp���i kháng tr�c ti�p [10] và s� d�ng�ph��ng�pháp�khu�ch tán 

qua l� th�ch [11], [12���� kh�o�sát���c�t�nh���i kháng v�i vi n�m N. dimidiatum. 

V���ph��ng�pháp���i kháng tr�c ti�p��ánh giá kh� n�ng���i kháng thông qua hi�u qu�

�c ch� (%) sau H = (Ddc – D)/ Ddc x 100, theo dõi sau 4 ngày th� nghi�m���rong���: H: Hi�u 

qu� �c ch� (����D:����ng kính khu�n l�c n�m b�nh trung bình trên ��a���i kháng; Ddc:����ng 

kính khu�n l�c n�m b�nh trung bình trên ��a���i ch�ng. V���ph��ng�pháp�khu�ch tán qua l�

th�ch��ánh�g�á�kh� n�ng���i kháng sau 4 ngày th� nghi�m����c��ánh�g�á�th�ng�qua�k�ch�

th��c vòng ��i kháng (vòng tròn trong su�t bao quanh khu�n l�c), tính b�ng mm theo công 

th�c:� K�ch� th��c vòng ��i kháng = D – d���rong� ��:�D� (mm�� là����ng kính vòng ��i 

kháng��d�(mm��là����ng kính khu�n l�c.

Thí nghi�m����c l�p l�i 3 l�n���i v�i m�i ch�ng vi khu�n c�n ch�n l�c, k�t qu� là 

giá tr� trung bình c�ng c�a các l�n l�p l�i.

2.2.4.Ph��ng pháp x� lí s� li�u

Các s� li�u thí nghi�m����c��ánh�g�á�b�ng�các�ph��ng�pháp�th�ng kê phân tích bi�n 

l��ng (Analysis of Variance, ANOVA), so sánh trung bình theo ph��ng�pháp�tr�c nghi�m 

Ducan. Các s� li�u ghi nh�n� ���c x� lí b�ng Excel và ph�n m�m Statistical Program 

Scientific System (SPSS) phiên b�n 19.

3. K�t qu� và th�o lu�n

3.1. Phân l�p và sàng l�c ch�ng vi n�m N. dimidiatum

T� các m�u thanh long b�nh� thu����c ti�n hành phân l�p N. dimidiatum trên môi 

tr��ng PGA và l�a ch�n các dòng có ��c tính c�a vi n�m N. dimidiatum theo mô t� c�a 
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Võ Th� Thu Oanh và cs (2015) nh� : T�n n�m�c��màu�xám���n���n�n�u���n��m�t sau t�n 

n�m�c��màu���n��kh�ng�c���òng ��ng tâm. S�i n�m�ph�n�nhánh�c��màu�n�u���n nâu ��m, 

���n�cao�nh��b�ng� gòn trên b� m�t�m��� tr��ng (Hình 1A). Quan sát d��i kính hi�n vi 

quang h�c cho th�y s�i n�m�ph�n�nhánh�c���ách�ng�n��Bào�t� hình ch� nh�t, hình vuông, 

hình b�u d�c, hình tròn ho�c hình que (Hình 1B). K�t qu� thí nghi�m� �ã ch�n� ���c 2

ch�ng�là�MB1��à�MB3�mang�các���c����m c�a N. dimidiatum.

Hình 1. ��c����m hình thái vi n�m�N��d�m�d�atum�tr�n�m���tr��ng PGA

(A): Khu�n l�c vi n�m; (B):Tiêu b�n vi th� ���c quan sát � v�t kính x100.

Hai ch�ng�sau�kh����nh danh hình thái ���c l�a ch�n ti�p t�c����c���nh� danh���n 

loài b�ng�ph��ng�pháp�g��i trình t� vùng ITS – rDNA, vùng trình t� sau khi khu�ch���i 

���c g�i gi�i trình t� t�i Công ti Macrog�n��à�so�sánh��� t��ng���ng di truy�n v�i các loài 

trên ngân hàng gen NCBI b�ng công c� BLAST. D�a trên k�t qu� phân tích trình t� c�a 2 

ch�ng tuy�n ch�n�xác���nh����c 2 ch�ng phân l�p����c�c���� t��ng���ng 100% v�i ch�ng 

n�m N. dimidiatum (B�ng 1).

B�ng 1. Tóm t�t k�t qu� ��nh danh ch�ng vi n�m MB1 và MB3

MB1

MB3

3.2. K�t�����th��ngh��m��h��n�ng�g���b�nh�c�a�ch�ng��. dimidiatum phân l�p����c

Hai ch�ng n�m b�nh� sau� kh�� ��nh� danh� ���c ti�n hành th� nghi�m kh� n�ng� g���

b�nh trên thân và qu� thanh long. Ti�n hành thí nghi�m và quan sát � các th������m cho 

th�y: V�i các nghi�m th�c tiêm n�m b�nh, t�i 3-4 ngày sau khi tiêm � m�t s� v� trí tiêm 
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n�m b�nh trên thân và mô qu� �ã b�t���u xu�t hi�n���m b�nh màu vàng và ng� d�n sang 

nâu v�i các tr�ng� tròn nh� t��ng t� v�i mô t� b�nh [9] (Hình 2B)����n th������m sau 2 

tu�n g�n�nh��các�m�u thân và mô qu� tiêm n�m b�nh���u có bi�u hi�n b�nh, m�t s� �o�n 

thân thanh long t�i th������m này b� th���hoàn�toàn�do�tác� ��ng c�a n�m b�nh. Trong khi 

��, � nghi�m th�c���i ch�ng v�n không quan sát th�y hi�n�t��ng nhi�m b�nh sau 2 tu�n 

tiêm (Hình 2A). Ti�n�hành�xác� ��nh t� l� b�nh���i v�i t�ng nghi�m th�c sau 1 tu�n và 2 

tu�n theo dõi thu ���c k�t qu� B�ng 2.

B�ng 2. T� l� b�nh trên thân và qu� thanh long theo th�i gian sau khi lây nhi�m N. dimidiatum

Nghi�m 

th�c

T� l� b�nh�t��n��o�n thân thanh long 

(%)
T� l� b�nh trên qu� thanh long (%)

Sau 1 tu�n Sau 2 tu�n Sau 1 tu�n Sau 2 tu�n

��i ch�ng 0,00 ± 0,00a 0,00 ± 0,00a 0,00 ± 0,00a 0,00 ± 0,00a

MB1 96,67 ± 3,33b 100,00  ± 0,00b 80,00 ± 11,54b 100,00 ± 0,00b

MB3 90,00  ± 5,77b 96,67 ± 3,33b 66,67 ± 8,82b 96,67 ± 3,33b

Trong cùng m�t c�t, các giá tr� trung bình có kí t� theo sau khác nhau có s� khác bi�t v�

m�t th�ng kê (p<0,05).

Hình 2. Thân và qu� thanh long sau 1 tu�n tiêm vi n�m. A: Thân và qu� thanh long b� ����

� nghi�m th�c�t��m�n��c c�t vô trùng; B: Thân và qu� thanh long sau khi tiêm MB12

K�t�qu��B�ng�2�cho�th���� t� l��b�nh���m�tr�ng�tr�n��o�n�th�n��à qu� thanh�long�t�ng�

d�n�th�o�th���g�an�th�o�dõi sau khi tiêm ch�ng����n�m�N. dimidiatum. T���th������m�sau�1�

tu�n�t�êm n�m�b�nh���o�n� th�n��à qu� �ã có t� l��b�nh�khá�cao�dao���ng�t��80�-90%. ��

nghi�m� th�c�����ch�ng�ch�� t��m�n��c� c�t� ��� trùng thì không cho hi�n� t��ng� b�nh� trong�
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su�t�th���g�an�th�o�dõi. T���th������m�sau�2�tu�n�th��ngh��m�ha��ch�ng�th��ngh��m�cho�t� l��

b�nh�trên thân và qu� ��t�96�67-100% và khác bi�t�th�ng�kê so v�������ch�ng. T��k�t�qu��

�ánh�g�á�kh��n�ng�g���b�nh�c�a�các�ch�ng����n�m�N. dimidiatum phân l�p����c�c��th��l�a�

ch�n�1� trong�2�dòng n�m�MB1��à�MB3���u�là dòng có ��c� l�c�cao�g���b�nh���m�tr�ng�

tr�n�thanh�long����t��n�hành nghiên c�u�t��p�th�o�

3.3. Phân l�p và sàng l�c�s� b� ch�ng Bacillus

Theo nguyên lí ���s�nh���� tìm ���c nh�ng ch�ng���i kháng m�nh thì ph�i phân l�p 

t� nh�ng���ng���t t� nh��n�(ch�a�c��s� tác���ng c�a�con�ng������à���ng���t có nh�ng cây 

kh�e m�nh ngay trong vùng d�ch b�nh. Ngoài ra, Bình Thu�n�là���a�ph��ng��������u ki�n 

khí h�u���c thù, ��c bi�t trong nh�ng�n�m�g�n�����c��nh��u bi�n���i khí h�u�g���kh��kh�n�

trong vi�c s� d�ng các ch� ph�m vi sinh��Do������� có th� phân l�p các ch�ng vi sinh có 

kh� n�ng���i kháng v�i n�m N. dimidiatum và thích nghi t�t v������u ki�n khí h�u Bình 

Thu�n��à�các���ng�c�����u ki�n�s�nh�thá��t��ng����ng�thì ��t����n�thanh�long��à���t t�ng 

t� nhiên Tà Cú thu�c t�nh Bình Thu�n��ã ���c l�a ch�n. T� các m�u���t����n tr�ng thanh 

long��à���t r�ng kí hi�u������R�phân l�p����c 159 ch�ng v���các���c����m nh�n d�ng 

Bacillus nh�:�khu�n l�c tròn, có màu tr�ng trong, tr�ng���c���àng���m, vàng nh�t, rìa tròn 

��u��l��n sóng ho�c�r�ng�c�a��� tuy�n ch�n Hình 3.

Hình 3. Hình d�ng khu�n l�c c�a m�t s� ch�ng vi khu�n phân l�p ���c
tr�n�m���tr��ng LB sau 48 gi� nuôi c�y

V�i 159 ch�ng vi khu�n phân l�p����c, ti�n hành sàng l�c�s��b� �ã ch�n����c 136 

ch�ng�c����c�t�nh�t��ng��ng v�i Bacillus: Tr�c khu�n hình que, Gram d��ng��catalas���à�

ox�das��d��ng�t�nh��s�nh�n�i bào t���d����ng���rong����s� ch�ng phân l�p����c t�i m�u���t

���n phân l�p là 73/136 ch�ng chi�m t� l� 53,68 %, m�u���t r�ng phân l�p����c 63/136 

ch�ng chi�m t� l� 46,32%.

3.4. Kh� n�ng� �h�ng� ��� d�m�d�at�m� g��� b�nh� ��m tr�ng c�a các ch�ng Bacillus 

phân l�p

Vi�c� �ánh� g�á� kh� n�ng� kháng� N. dimidiatum gây b�nh� ��m tr�ng c�a các ch�ng 

Bacillus �ã phân l�p����c�xác���nh thông qua hi�u qu� �c ch� (ph��ng�pháp���i kháng tr�c 

ti�p���à�xác���nh����ng kính vòng kháng khu�n�(ph��ng�pháp�khu�ch tán trên l� th�ch).
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K�t qu� thí nghi�m cho th�y cho th�y v���ph��ng pháp���i kháng tr�c ti�p 116/136 

ch�ng kh�o sát có hi�u qu� �c ch� n�m b�nh N. dimidiatum g�ao���ng t� 0���n 36,67 % 

sau 6 ngày theo dõi. Trong ����s� ch�ng���i kháng phân l�p t� các m�u���t����n là 68/116 

ch�ng, s� ch�ng� ��i kháng phân l�p t� các m�u� ��t r�ng là 48/116 ch�ng. Ch�ng� ��i 

kháng m�nh nh�t�là���5B6���i hi�u su�t���i kháng sau 6 ngày là 36, 67 %.

Ph��ng�pháp���i kháng tr�c ti�p ch� cho bi�t ch�ng kh�o�sát�c����i kháng hay không 

mà không bi�t rõ các ch�ng th� nghi�m���i kháng có ph�i do sinh các h�p ch�t kháng 

khu�n hay do c�nh�tranh�d�nh�d��ng���rong�kh�����ph��ng�pháp�khu�ch tán trên l� th�ch 

cho cho bi�t� ���c các ch�ng có kh� n�ng� s�nh� ch�t kháng khu�n hay không. Vòng vô 

khu�n xung quanh l� th�ch ch�ng t� ch�ng có ti�t ch�t kháng khu�n �c ch� kh� n�ng�s�nh�

tr��ng c�a N. dimidiatum Hình 5. T� k�t qu� thí nghi�m��ã ch�n����c 107/136 ch�ng có 

kh� n�ng���i kháng v�i N. dimidiatum chi�m t � l� 78,67����rong�����s� ch�ng���i kháng 

phân l�p t� các m�u���t����n là 58/107 ch�ng, s� ch�ng���i kháng phân l�p t� các m�u���t 

r�ng là 49/107 ch�ng. Ch�ng���5B6� �à� ��2B4� c��kh� n�ng� ��i kháng m�nh nh�t v�i 

)( dD - = 21,33mm > 20).

Hình 4. Kh� n�ng�kháng�N. dimidiatum c�a ch�ng ��5B6

b�ng��h��ng��há����i kháng tr�c ti�p
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Hình 5. Kh� n�ng�kháng�N. dimidiatum c�a ch�ng���5B6�

b�ng��h��ng��há��khu�ch tán trên l� th�ch. A: M�t�tr��c; B: M�t sau

Qua thí nghi�m kh�o sát kh� n�ng���i kháng v�i N. dimidiatum gây b�nh���m tr�ng 

thanh long b�ng�ha��ph��ng�pháp���i kháng tr�c ti�p và khu�ch tán trên l� th�ch cho th�y 

104 ch�ng Bacillus có kh� n�ng� ��i kháng v�i N. dimidiatum trên c� 2� ph��ng� pháp��

�rong���, ch�ng cho k�t qu� ��i kháng m�nh nh�t v�i N. dimidiatum trên c� ha��ph��ng�

pháp�là���5B6����c phân l�p t� ��t����n thanh long t�i Bình Thu�n. Ch�ng���5B6����c 

s� d�ng��� ��nh danh MALDI – �O��làm�c��s� ti�p t�c nghiên c�u hình thành ch� ph�m 

sinh h�c phòng tr� b�nh���m tr�ng trên thanh long.

3.5. K�t qu� ��nh danh b�ng�ph��ng�ph�p�M�L���– TOF ch�ng Bacillus tuy�n ch�n

Ch�ng���5B6�tu��n ch�n����c���nh danh b�ng�ph��ng�pháp�MALD��– TOF. K�t 

qu� ��nh danh cho th��� ���� là�Bacillus atrophaeus (B�ng 4). K�t qu� phù h�p v�i các 

nghiên c�u�tr��c������ch�ng Bacillus atrophaeus �ã ���c��ánh�g�á�là����khu�n an toàn cho 

con�ng��i, cây tr�ng� �à����c �ng d�ng nhi�u trong phòng tr� sinh h�c, ch�ng l�i nhi�u 

n�m b�nh cây tr�ng [13] - [15]. Ngoài kh� n�ng� s�n xu�t Bacteriocin [16], s�n xu�t các 

h�p ch�t ho�t tính sinh h�c [17] và các protein ho�t���ng b� m�t sinh h�c [18 ], kh� n�ng�

��i kháng v�i vi khu�n và vi n�m thì ch�ng Bacillus atrophaeus còn giúp cây tr�ng� t�ng�

tr��ng t�t� �19��� Nh�� ��y, ch�ng Bacillus atrophaeus ��5B6� th�ch� h�p� ���c s� d�ng 

nghiên c�u�h��ng� ��n vi�c hình thành ch� ph�m vi sinh phòng tr� b�nh���m tr�ng trên 

thanh long.
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B�ng 4. Tóm t�t k�t qu� ��nh danh b�ng MALDI – TOF c�a ch�ng ��5B6�

Ch�ng Analyte 

Name
Matched Pattern

Score 

Value

��5B6 ( � ) Bacillus atrophaeus 1.731

4. K�t lu�n

T� các m�u thanh long b�nh����c l�y t�i Bình Thu�n��ã phân l�p, làm thu�n và sàng 

l�c� ���c 2 ch�ng N. dimidiatum là MB1 và MB3 c� hai ch�ng cho t� l� b�nh� ��t 

96,67%-100% sau 2 tu�n th� nghi�m trên thân và qu� thanh long.

�ã phân l�p và sàng l�c����c 136 ch�ng vi khu�n Bacillus t� các m�u���t l�y t�i 

Bình Thu�n���rong����104�ch�ng có kh� n�ng���i kháng v�i N. dimidiatum tr�n�2�ph��ng�

pháp th� nghi�m. Ch�ng���5B6�cho�k�t qu� ��i kháng t�t nh�t v�i hi�u su�t���i kháng là 

36,67���à����ng kính vòng vô khu�n là 21,33 mm. K�t qu� ��nh danh b�ng�ph��ng�pháp�

MALDI – TOF cho th�y cho th�y ch�ng���5B6�là�Bacillus atrophaeus, có ti�m�n�ng� s�

d�ng trong ch� ph�m phòng tr� b�nh���m tr�ng trên thanh long.

� Tuyên b� v� quy�n l�i: Các tác gi� xác nh�n����n�t��n����ng������ng���t v� quy�n l�i.
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