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TÓM T�T

Nghiên c�u nh�m tuy�n ch�n m�t s� ch�ng vi n�m� c�� t�nh���i kháng cao ��i v�i 
ch�ng Corynespora cassiicola gây b�nh vàng lá và r�ng lá trên cây cao su. K�t qu� �ã 

phân l�p và làm thu�n����c 17 ch�ng vi n�m có kh� n�ng���i kháng v�i n�m C. cassiicola
t� 20 m�u���t t�i t�nh���ng Nai và Bình D��ng. T� ����ã ch�n ���c 3 ch�ng BD1N1, 

��9��������1 thu�c ch�ng Trichoderma sp. có kh� n�ng���i kháng m�nh v�i n�m C. 
cassiicola và có ti�m� n�ng� �ng d�ng làm ch� ph�m vi sinh giúp phòng và tr� b�nh 
Corynespora trên cây cao su.

T� khóa: b�nh cao su, Corynespora cassiicola, Trichoderma sp., b�nh Corynespora 
trên cao su.

ABTRACT

Isolating and selecting some strains of the fungus that have the ability to countervail 
Corynespora Cassiicola fungi, which causes Corynespora in rubber plant

The aim of this study is to select some strains of the fungus that have the ability to 
countervail Corynespora Cassiicola fungi, which causes Corynespora in rubber plant. 
From 20 different soil samples in Dong Nai and Binh Duong, a total of 17 strains of fungus 
were isolated and purified. From those, three strains of BD1N1, DN9N2 and DN5N1 
belonging to Trichoderma sp. were selected due to their high ability to countervail C. 

Cassiicola fung. These results will be applied to make organic products in order to prevent 
and treat pathogenic of Corynespora in rubber plant.

Keywork: Rubber diseases, Corynespora cassiicola, Trichoderma sp., Corynespora 

in rubber plant

1. M� ��u

Cao su (Havea brasiliensis Muell. Arg.) là m�t trong nh�ng cây công nghi�p dài 
ngày cung c�p m� và g� cho r�t nhi�u ngành công nghi�p.�����c�ng�là cây có giá tr�
kinh t� cao trong các l�nh���c nông – lâm nghi�p. Trong nh�ng� n�m� g�n� ���, b�nh 
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r�ng lá cao su do n�m C. cassiicola g��� ra��ã tr� thành d�ch h�i nguy hi�m� ��i v�i 

nhi�u����n cao su c�a�n��c ta.����c����nh��b�nh “AIDS” c�a cây cao su, b�nh��ã gây 
ra �nh�h��ng nghiêm tr�ng t���n�ng�su�t�c����làm����u���ng nh�ng�ng��i tr�ng cao su. 
B�nh có th� x�y ra trên cây cao su � m�i l�a tu�i và x���ra�quanh�n�m�g���th��t h�i l�n 

v� n�ng�su�t m� cao su.

Hi�n nay, �ã có m�t s� nghiên c�u t�p trung vào gi�ng cây tr�ng kháng b�nh [1],
[2] và s� d�ng thu�c hóa h�c��� phòng tr� b�nh [1]. Tuy nhiên, vi�c phòng và tr� b�nh 
b�ng�ph��ng�pháp�h�a�h�c gây �nh�h��ng x�u���n�m���tr��ng sinh thái và s�c kh�e 

c�ng���ng. Th�c t� cho���n�na��ch�a�c��thu�c���c tr�. Trong�kh�����ch� ph�m sinh h�c 
không nh�ng�ng�n�ch�n m�t s� b�nh h�i mà còn không làm �nh�h��ng���n s�c kh�e 

con�ng��i, kh� n�ng�phát�tr��n c�a cây; không làm �nh�h��ng���n các vi sinh v�t���i 
kháng và côn trùng có ích; không gây ô nhi�m�m��� tr��ng; có kh� n�ng�ph�n�h�y và 
chuy�n hóa các ch�t h�u�c���ph� th�i… Trong���, �áng�chú���là m�t s� lo�i vi n�m có 

th� ��i kháng v�i m�t s� n�m b�nh gây h�i cho cây tr�ng. M�t s� nghiên c�u g�n�����
cho th�y ti�m�n�ng�c�a m�t s� ch�ng vi n�m ��i kháng l�i b�nh trên m�t s� cây tr�ng 

nh�� th�i r� trên cà tím [4], b�nh ch�y nh�a Thielaviopsis paradoxa (de Seynes) von 
Hohnel trên d�a [5]…

Nh�� ��y, vi�c nghiên c�u ��c� ���m c�a các ch�ng vi n�m ��i kháng n�m C. 
cassiicola gây b�nh vàng lá, r�ng lá � cây cao su là c�n thi�t. 

2. V�t li�u ����h��ng��há��ngh��n���u
2.1. V�t li�u

N�m C. cassiicola ���c phân l�p và làm thu�n t� gi�ng cao su RRIV4 b� nhi�m 

b�nh do Vi�n Nghiên c�u Cao su Vi�t Nam cung c�p.

Ch�ng vi n�m ��i kháng ���c phân l�p t� m�u���t t���các����n cao su kh�e trong 
vùng d�ch b�nh t�i Bình D��ng��à�r�ng t� nhiên Nam Cát Tiên t�nh���ng Nai.

2.2. �h��ng��h���ngh��n�c�u
2.2.1. �h��ng�pháp�ph�n�l�p n�m���i kháng

M�u ��t����c x� lí tr��c khi phân l�p b�ng�cách�ph���kh��� nhi�t��� phòng 2 – 3 
ngà��� sau� ��� sàng� qua� r�� c�� k�ch� th��c 2 – 3mm. C�n�10g� ��t/m�u cho vào erlen 

250ml ch�a 90ml�n��c c�t vô trùng, l�c trong 30 phút trên máy l�c, pha loãng dung 
d�ch���t b�ng cách l�y 1ml dung d�ch���t cho vào �ng nghi�m có ch�a 9ml�n��c c�t vô 
tr�ng����ng nh�t m�u���t��à�n��c c�t b�ng cách l�c �ng nghi�m nhi�u l�n. Ti�p t�c pha
loãng ra các n�ng��� 10-2, 10-3, 10-4, 10-5. L�y 1ml dung d�ch � n�ng��� 10-3, 10-4, 10-5

tr�i trên b� m�t�m���tr��ng PGA, � � nhi�t��� 22 oC – 25oC, quan sát khu�n l�c trên b�

m�t�m���tr��ng PGA sau 48 h – 72 h, phân l�p ch�ng vi n�m t� nh�ng khu�n l�c riêng 
l� tr�n���a�th�ch sau kho�ng th�i gian t� 4 – 10 ngày. 
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2.2.2. Kh�o sát kh� n�ng���i kháng s� phát tri�n v�i n�m C. cassiicola c�a các ch�ng 
vi n�m ���c phân l�p trong�m���tr��ng�d�nh�d��ng�tr�n�����p�tr�: 

Kh� n�ng��c ch� c�a các ch�ng vi n�m ���c phân l�p ��i v�i s� phát tri�n 
c�a n�m C. cassiicola �ã c�y t���c 2 ngày: N�m b�nh C. cassiicola ���c c���tr��c 

hai ngày, � � nhi�t��� phòng. Sau 2 ngày, c�y n�m�����kháng���i x�ng v�i n�m b�nh 
tr�n����ng kính và m���b�n�cách� t�m���a�p�tri 3 cm.M�i ch�ng n�m����c c�y trên 3 

��a�petri, thí nghi�m����c l�p l�i 3 l�n. Sau 2, 4, 7 và 10 ngày c�y n�m���i kháng, ti�n 
hành��o�các�ch� t��u��� �ánh�g�á�k�t qu�. T� l� �c ch� s� phát tri�n c�a n�m (������c 
tính theo công th�c sau [3]:

T� l� �c ch� (I) = (RB – RU) * 100% / RB

�rong����

RB: bán kính n�m phát tri�n bình th��ng

RU: bán kính n�m phát tri�n b� �c ch�.

Kh� n�ng��c ch� c�a các ch�ng vi n�m ���c phân l�����i v�i s� phát tri�n 
c�a n�m C. cassiicola khi c��� ��i kháng cùng lúc: Tr�n���a�m��� tr��ng PGA, c�y 
���m n�m b�nh C. cassiicola cách�m�p���a�3cm����ng th�i c������m n�m���i kháng ��i 
x�ng qua�t�m���a�p�tri. � � nhi�t��� phòng, quan sát trong 7 ngày. ��a���i ch�ng�là���a�

ch� c�y n�m b�nh C. cassiicola. M�i ch�ng n�m� ���c c��� tr�n� 3� ��a� �à thí nghi�m 
���c l�p l�i 2 l�n. Sau 2, 4 và 7 ngày c�y n�m���i kháng, ti�n�hành��o�các�ch� t��u���

�ánh�giá k�t qu�. Theo dõi ���ng�k�nh�s�nh�tr��ng s���t��n�m b�nh và n�m���i kháng 
theo d�ng t�a tròn (mm) cho ��n�kh��t��n�m � ��a���i ch�ng lan t�a h�t���a�th�ch. Tính 
��i kháng v�i n�m C. cassiicola (������c tính theo công th�c trên.

�ác���nh t� l� ��i kháng v�i n�m C. cassiicola d�a vào t� l� �c ch� s� phát tri�n 
c�a n�m C. cassiicola �� �ánh� g�á� h��u l�c� ��i kháng c�a chúng. T� k�t qu� thí 
nghi�m, ch�n 3 ch�ng có k�t qu� t�t nh�t��� ti�n hành b�o qu�n, ��nh danh.

2.2.3. ��nh�d�nh��à�xác���nh���c tính sinh h�c các ch�ng có kh� n�ng��c ch� s� phát 
tri�n c�a n�m C. cassiicola

D�a vào khóa phân lo�����n l�p th�o�Rob�rt�A.�Samson�(1�84���� ��nh danh các 
ch�ng vi n�m có kh� n�ng���i kháng m�nh v�i n�m b�nh C. cassiicola.

2.2.4. Kh�o sát hi�u qu� ��i kháng c�a các ch�ng vi sinh v�t tuy�n ch�n v�i ch�ng 
n�m b�nh C. cassiicola trong�m���tr��ng l�ng

Các ch�ng tuy�n ch�n ���c�nu���c�y riêng l� v�i C. cassiicola ho�c t� h�p 2 và 3 
ch�ng v�i ch�ng C. cassiicola v�i m�t��� n�m b�nh và n�m���i kháng � các công th�c 

t��ng����ng�nhau. M�i công th�c ���c nuôi c�y trên erlen 250ml (có l�c) và l�p l�i 3 
l�n. Sau các th������m 2, 4, 6, 8 ngày, ki�m tra m�t��� C. cassiicola tr�n���a�p�tr��ch�a 
m���tr��ng PGA và m�i th������m l�p l�i 3 l�n.
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2.2.5. �h��ng�pháp�x� lí s� li�u

Dùng ph�n m�m��xc�l��� x� lí các s� li�u. Các s� li�u ghi nh�n����c x� lí th�ng 
kê b�ng�ph��ng�pháp�On�_Wa��ANOVA�tr�n�ph�n m�n Statistical Program Scientific 
System (SPSS) phiên b�n 19.

3. K�t qu� và th�o lu�n

3.1. Phân l�p các ch�ng vi n�m

T� 20 m�u���t �ã phân l�p����c 17 ch�ng n�m�tr�n�m���tr��ng PGA. Trong 17 
ch�ng n�m phân l�p����c có 11/17 ch�ng n�m����c phân l�p t� các m�u���t l�y t�i 
��ng Nai (r�ng t� nhiên) chi�m t� l� 64,71% và 6/17 ch�ng n�m����c phân l�p t� các 
m�u� ��t l�y t�i Bình D��ng� (���n cao su kh�e trong vùng d�ch b�nh) chi�m t� l�

35�2��.�Nh����y, k�t qu� cho th�y s� l��ng các ch�ng vi n�m ���c phân l�p t� các 
m�u���t t�����ng Nai l�n�h�n nhi�u so v�i s� l��ng các ch�ng vi n�m ���c phân l�p 
t�i các m�u���t l�y t� Bình D��ng.

Hình 1. M�t s� ch�ng vi n�m phân l�p t� ��t r�ng t� nhiên thu�c t�nh���ng Nai
�à���t����n cao su Bình D��ng�tr�n�m���tr��ng PGA

3.2. Kh�o sát kh� n�ng���i kháng s� phát tri�n n�m C. cassiicola c�a các ch�ng vi 
n�m ���c phân l�p trong�m���tr��ng�d�nh�d��ng�tr�n�������tr�

Kh� n�ng��c ch� c�a các ch�ng vi n�m phân l�����i v�i s� phát tri�n c�a n�m 
C. c�ss��col���ã c���tr��c 2 ngày

Sau khi th� nghi�m k�t qu� cho th�y, sau 2 ngày c�������kháng�tr�n�m���tr��ng 
PGA (b�ng 1) có 15/17 các ch�ng vi n�m (chi�m t� l� 88,24%) có kh� n�ng���i kháng 

v�i n�m C. cassiicola v�i t� l� d��i 20%. T� l� ��i kháng c�a các ch�ng khác nhau là 
khác nhau, t� l� ��i kháng sau 2 ngày c�y bi�n���ng t� 0�00����n 17,69%. Sau 2 ngày 
c��� ��i kháng, các ch�ng��N1N1���N5N1���N�N2� c�� t� l� ��i kháng cao nh�t v�i 
n�m b�nh v�i t� l� t��ng� �ng 17,69%, 11,54%, 13,85%. Sau 4 ngày c��� ��i kháng 
(b�ng 1) cho th�y: T� l� �c ch� s� phát tri�n c�a n�m b�nh � các ch�ng vi n�m phân l�p 
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t�ng� l�n� so���i th������m 2 ngày, tuy nhiên t� l� v�n còn th�p, s� g�a� t�ng�nà��khác�
nhau gi�a các ch�ng nghiên c�u. T� l� ��i kháng sau 4 ngày bi�n���ng t� 11�18����n 

30%. Kh� n�ng���i kháng m�nh nh�t v�i n�m b�nh c�ng��ã thay ��i sau 4 ngày c�y 
��i kháng so v�i th������m sau 2 ngày và th� t� ��i kháng cao nh�t c�ng��ã thay ��i c�
th� là ch�ng BD1N1, BD4N1, �N6N1���N10N1���i t� l� ����kháng�t��ng��ng 30%, 
27,65%, 26,47%, 27,06%. T�i th��� ���m này m�t s� ch�ng� nh�� B�4N1�� �N2N1��

�N5N1�tu��m�i ti�p xúc v�i n�m b�nh�nh�ng��ã tiêu di�t�t��n�m b�nh t���n���t��p xúc. 
M�t s� ch�ng vi n�m�nh��B�3N1���N3N1��B�6N1���N�N1�m�c�d��ch�a�t��p xúc v�i 
n�m b�nh�nh�ng���n�c��tác���ng�làm�cho����ng kính n�m b�nh gi�m��áng k� so v�i 

��i ch�ng. Sau 7 ngày c�y ch�ng vi n�m phân l�p (b�ng 1) cho th�y: t�i th������m này 
n�m C. cassiicola � lô thí nghi�m phát tri�n ch�m�h�n�so�����l����i ch�ng m�t cách rõ 
r�t.�T��ng�t� nh��t�i th������m 4 ngày, s� g�a�t�ng� t� l� �c ch� s� phát tri�n n�m b�nh 

c�a các ch�ng vi n�m phân l�p c�ng�khác�nhau�g��a các ch�ng nghiên c�u. T� l� ��i 
kháng sau 7 ngày bi�n���ng t� 20�56����n 63,89% và cao nh�t là ch�ng BD1N1 v�i t�
l� ����kháng���t t��ng��ng 63,89% (khác bi�t có ý ngh�a�th�ng kê so v�i các n�m còn 
l�����à��ã t�ng�l�n�100��t��ng��ng sau 10 ngày. Sau 10 ngày c�y ch�ng vi n�m phân 
l�p, k�t qu� thu����c qua b�ng 1 cho th�y có 13/17 (chi�m t� l� 76,47%) ch�ng vi n�m 

���c phân l�p có t� l� ��i kháng v�i n�m b�nh�tr�n�50���trong��ó có 9/17 (chi�m t� l�
52,94%) ch�ng có kh� n�ng� t��u�d��t hoàn toàn n�m C. cassiicola , bi�u hi�n b�ng s�

ph� kín toàn b� b� m�t���a�p�tr��c�a ch�ng n�m���i kháng.

B�ng 1. Kh� n�ng��c ch� c�a các ch�ng vi n�m phân l�p����c 
��i v�i s� phát tri�n c�a n�m C. cassiicola �ã c���tr��c 2 ngày

Ch�ng
T� l� ��i kháng tính theo %

Sau 2 ngày Sau 4 ngày Sau 7 ngày Sau 10 ngày

BD1N1 8,47±5,39 abcd 30±1,76 f 63,89±0,56 g 100±0,00 f

BD3N1 6,92±0,77 abc 17,06±2,94 abc 52,78±0,56 ef 100±0,00 f

BD4N1 8,46±2,31 abcd 27,65±0,59 ef 45±1,67 d 100±0,00 f

�N1N1 17,69±2,31 d 18,24±1,77 cd 46,67±2,23 d 100±0,00 f

�N1N2 7,70±3,08 abc 18,24±0,59 cd 42,78±2,78 d 97,78±3,14 f

�N�N1 9,23±1,54 abcd 23,53±1,18 de 55,56±0,00 ef 100±0,00 f

�N3N1 6,16±1,55 abc 17,65±0,0 bcd 51,67±0,56 e 65,56±3,34 d

�N�N1 11,54±2,31 bcd 22,35±7,06 ef 54,45±1,12 ef 100±0,00 f

BD6N1 4,62±3,08 ab 18,24±5,3 abc 35±2,87 c 26,67±6,67 ab

BD6N2 7,69±0,0 abc 16,47±1,18 abc 32,78±0,56 c 76,67±3,34 e

�N6N1 7,70±3,08 abc 26,47±2,94 ef 54,45±1,12 ef 71,67±6,11 c

�N7N1 3,08±1,54 ab 11,18±0,59 a 26,56±2,34 b 45,56±5,56 f



T�P CHÍ KHOA H����HSP��PH�� �� Th� Thanh Dung và tgk
_____________________________________________________________________________________________________________

87

�N10N1 9,24±4,62 abcd 27,06±2,35 ef 51,67±0,56 e 100±0,00 f

�N�N1 4,62±3,08 abc 17,65±2,36 bcd 54,45±1,12 ef 100±0,00 f

�N�N� 13,85±3,08 cd 19,41±0,59 cd 57,23±0,56 f 100±0,00 f

�N�N3 0,00±0,00 a 14,12±1,18 ab 21,11±1,11 a 31,11±2,22 b

BD8N1 0,00±0,00 a 11,77±1,18 abc 20,56±1,67 a 21,67±0,56 a

�n���m th� hi�n t� l� ��i kháng cao

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).

T� l� ��i kháng c�a các ch�ng vi n�m phân l�p����c th� hi�n qua B�ng 1 c�ng�

cho th�y m�t s� ch�ng� ��i kháng m�nh v�i n�m b�nh sau 2 ngày c�y nh� �N1N1��
�N5N1���N�N2 �ã có s� tha����i sau 4 ngày c�y là�B�1N1��B�4N1���N10N1�và ti�p 
t�c có s� tha����i sau 7 ngày c�y là các ch�ng�B�1N1���N2N1���N�N2. Tuy nhiên 
sau 10 ngày c�y ch�ng vi n�m phân l�p, t� l� ��i kháng �n���nh� kh�ng� tha����i. V�i 

9/17 ch�ng g�m BD1N1, BD3N1�� B�4N1�� �N1N1�� �N2N1�� �N5N1�� �N10N1��
�N�N1���N�N2 có kh� n�ng���i kháng m�nh v�i n�m b�nh (t� l� ��i kháng 100% sau 
10 ngày c�������kháng��trong����c��6/��(ch��m t� l� 66,67%) ch�ng có ngu�n g�c t�i 

r�ng t� nhiên và 3/9 ch�ng (chi�m t� l� 33,33%) có ngu�n g�c t� ���n cao su kh�e
trong vùng d�ch b�nh.

Hình 2. Th� nghi�m���i kháng ch�ng vi n�m v�i Corynespora casiicola sau 2 ngày 
c�y n�m b�nh. Ch�ng C. cass��col��(������i ch�ng) (a, b, c, d). Ch�ng ��9�����i kháng 
v�i n�m C. cassiicola (e, f, g, h) tr�n�m���tr��ng PGA khi c�y ��i kháng sau 2 ngày c�y 
n�m C. cassiicola
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Kh� n�ng��c ch� c�a các ch�ng vi n�m phân l�p ��i v�i s� phát tri�n c�a n�m 
C. cassiicola khi c�����i kháng cùng lúc v�i ch�ng vi n�m phân l�p.

K�t qu� ��i kháng c�a các ch�ng vi n�m th� hi�n qua b�ng 2 c�ng�cho�th�y m�t 
s� ch�ng có kh� n�ng���i kháng m�nh v�i C. cassiicola ngay t� g�a���o�n 2 ngày và 

kh� n�ng���i kháng v�n duy trì �n���nh sau 7 ngày nh��ch�ng�B�1N1���N5N1 . Ngoài 
ra c�ng�c��m�t s� ch�ng t�i th������m 2 ngày, t� l� ����kháng�ch�a�cao�nh�ng� t� l� ��i 
kháng��ã t�ng� l�n� sau� 7� ngà�� ví d� �N1N2�� �N�N2 . T�i th������m 7 ngày c��� ��i 
kháng, các ch�ng�B�1N1���N1N1���N1N2���N5N1���N�N2�cho� t� l� ��i kháng v�i 
n�m C. cassiicola cao nh�t (100%). Trong 5 ch�ng cho t� l� ��i kháng cao nh�t thì có 

4/5 (chi�m t� l� 80%) ch�ng vi n�m����c phân l�p có ngu�n g�c t� r�ng t� nhiên.

B�ng 2. Kh� n�ng��c ch� c�a các ch�ng vi n�m phân l�p����c���i v�i s� phát tri�n 

c�a n�m C. cassiicola khi c�����i kháng cùng lúc v�i ch�ng vi n�m phân l�p

Ch�ng
T� l� ��i kháng tính theo %

Sau 2 ngày Sau 4 ngày Sau 7 ngày

BD1N1 21,25 ± 1,25 efgh 63,47 ± 1,16 k 100 ± 0,00 e

BD3N1 16,25 ± 3,75 cde 45,00 ± 0,38 de 67,50 ± 0,28 bc

BD4N1 20,75 ± 0,75 efgh 48,46 ± 2,31 ef 98,89 ± 1,11 e

�N1N1 13,13 ± 1,88 bcd 55,39 ± 1,54 gh 100 ± 0,00 e

�N1N� 18,75 ± 1,25 efg 61,93 ± 0,39 ik 100 ± 0,00 e

�N2N1 25,00 ± 0,00 h 51,16 ± 1,16 fg 91,11 ± 2,22 dc

�N3N1 13,13 ± 0,64 bcd 41,93 ± 2,7 cd 71,67 ± 15 bc

�N�N1 21,88 ± 0,64 fgh 60,77 ± 2,31 hik 100 ± 0,00 e

BD6N1 18,13 ± 0,64 def 38,46 ± 3,08 c 58,34 ± 2,76 b

BD6N2 21,25 ± 1,25 efgh 53,85 ± 1,54 fg 80,56 ± 2,76 cd

�N6N1 16,88 ± 3,14 cdef 56,93 ± 3,08 ghi 97,22 ± 2,78 e

�N7N1 10,63 ± 1,88 b 48,46 ± 2,31 ef 71,67 ± 1,67 bc

�N10N1 23,75 ± 1,25 gh 48,85 ± 1,93 ef 76,95 ± 0,84 c

�N�N1 12,50 ± 2,5 bc 53,85 ± 1,54 fg 79,72 ± 7,5 cd

�N�N� 20,00 ± 0,00 efgh 55,39 ± 1,54 gh 100 ± 0,00 e

�N�N3 0,00 ± 0,00 a 30,00 ± 0,77 b 38,34 ± 0,56 a

BD8N1 0,00 ± 0,00 a 23,85 ± 0,77 a 30,56 ± 0,56 a

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).
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Hình 3. Th� nghi�m���i kháng ch�ng vi n�m v�i Corynespora casiicola khi c�����i 
kháng cùng lúc. Ch�ng C. cass��col��(������i ch�ng) (a, b, c). Ch�ng ��9�����i kháng 
v�i n�m C. cassiicola (d, e, f) tr�n�m���tr��ng PGA khi c�����i kháng cùng lúc

K�t h�p c� 2 nghi�m th�c trên ta nh�n th�y � c� 2 nghi�m th�c kh� n�ng� ��i 
kháng qua các l�n theo dõi không ��ng���u gi�a các ch�ng. � nghi�m th�c 1 cho th�y 

các ch�ng� B�1N1�� B�3N1�� B�4N1�� �N1N1�� �N2N1�� �N5N1�� �N10N1�� �N�N1��
�N�N2�th� hi�n t� l� ��i kháng m�nh nh�t tuy nhiên � nghi�m th�c 2 thì các ch�ng 

B�1N1���N1N1���N1N2���N5N1���N�N2� l�i cho t� l� ��i kháng cao nh�t.����u này 
có th� cho gi� thuy�t r�ng khi c���tr��c 2 ngày n�m b�nh��ã phát tri�n m�nh�do������
ng�n�ch�n s� phát tri�n c�a n�m b�nh thì các ch�ng vi n�m có th� ti�t�ra�kháng�s�nh���

�c ch�. Trong khi c���c�ng�lúc����u ki�n�d�nh�d��ng t�t t�o����u ki�n c�nh tranh gi�a 
các ch�ng n�m b�nh và các ch�ng vi n�m nên kh� n�ng��c ch� ph�n l�n ph� thu�c vào 
s� c�nh�tranh�d�nh�d��ng nên � c� 2 nghi�m th�c k�t qu� thu����c có s� khác nhau.

D�a vào k�t qu� thu����c, 3 ch�ng có kh� n�ng� ��i kháng m�nh nh�t là ch�ng 
B�1N1�� �N�N2���N5N1��à� c�� t� l� ��i kháng hoàn toàn (100%) sau 7 và 10 ngày 

quan sát � c� 2 nghi�m th�c.

3.3 M�t s� ��c����m sinh h�c c�a ba ch�ng vi n�m tuy�n ch�n
Ch�ng BD1N1 m�c sau 2 ngày nuôi c��� tr�n�m��� tr��ng PGA, sau 7 ngày lan 

toàn b� b� m�t� ��a�nu���c�y, ban���u có màu tr�ng, khi phát sinh bào t� thì có màu 

xanh� �àng�� t�� n�m tr�ng � rìa khu�n l�c, d�ng b� m�t khu�n l�c� h��� m�n, không có 
khía, mép khu�n l�c m�ng, không có gi�t ti�t, khu�n l�c không mùi, không ti�t s�c t� ra 
m���tr��ng (Hình 4.A). ��i v�i ch�ng �N�N2 khi quan sát���c����m khu�n l�c trên 
th�ch cho th�y ban���u có màu tr�ng, khi phát sinh bào t� có màu tr�ng�xanh��t��n�m 
tr�ng � b� m�t khu�n l�c, l�p� d��i có màu xanh l�c s�m, d�ng b� m�t khu�n l�c g�

gh�, không có khía, mép khu�n l�c m�ng, không có gi�t ti�t, khu�n l�c không mùi,



T�P CHÍ KHOA H����HSP��PH�� S� �(����n�m��01�
_____________________________________________________________________________________________________________

90

không ti�t s�c t� ra�m��� tr��ng (Hình 4.D).Ch�ng� �N5N1 m�c sau 1 ngày nuôi c�y 
tr�n�m���tr��ng��GA��ban���u có màu tr�ng, có màu tr�ng xanh khi phát sinh bào t���t��
n�m tr�ng � b� m�t khu�n l�c, l�p�d��i có màu xanh l�c s�m. D�ng b� m�t khu�n l�c 

g� gh�, không có khía, mép khu�n l�c m�ng, không có gi�t ti�t, khu�n l�c không mùi,
không ti�t s�c t� ra�m���tr��ng (Hình 4.F). Sau khi nhu�m��� quan�sát�t��n�m và bào t�
d��i kính hi�n vi quang h�c � v�t kính x40 và x100, c� 3 ch�ng� tr�n���u có các���c 
���m�nh��s�i n�m�c���ách�ng�n�ngang��g�á�s�nh�bào� t� tr�n��kh�ng�c����nh ph�ng to. 
T� bào sinh bào t� tr�n hình bình, th� bình rõ r�t, bào t� ��nh�hình thành t� nh�ng c�m 

trên nh�ng cu�ng bào t� ��nh��bào�t� ��nh�c��d�ng hình c�u, không có túi bao b�c. 

D�a� �ào���c� ���m c�a khu�n l�c����c� ���m vi h�c và d�a vào khóa phân lo�i 
Robert A. Samson (1984) có th� phân lo�i các ch�ng� B�1N1�� �N�N2�� �N5N1���u 
thu�c ch�ng Trichoderma sp..

Hình 4. Khu�n l�c��t��n�m, th� bình và bào t� các ch�ng vi n�m tuy�n ch�n
BD1N1 (A, B, ��������1�(D, E, F), ��9���(�� H, I)
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3.4. Kh�o sát hi�u qu� ��i kháng c�a các ch�ng vi sinh v�t tuy�n ch�n v�i ch�ng 
n�m b�nh C. cassiicola trong�m���tr��ng l�ng

Thu bào t� vi n�m và ti�n hành pha loãng � m�t��� chung (103 CFU/ 1 ml��sau����

th�c hi�n b� sung vào 100 ml�m���tr��ng PGA l�ng v�i các công th�c có s�n và nuôi 
c���� trong� ��� t�ng m�t� �� n�m� ��i kháng và n�m b�nh � các công th�c thí nghi�m 
t��ng����ng�nhau�(m�t��� chung 103 CFU).

Sau khi kh�o sát m�t��� n�m b�nh theo th���g�an�ta�thu����c k�t qu� b�ng 4.

B�ng 4. K�t qu� kh�o sát hi�u qu� ��i kháng c�a các ch�ng vi sinh v�t
tuy�n ch�n v�i ch�ng n�m b�nh C. cassiicola trong�m���tr��ng l�ng

CÔNG TH�C

M�t��� n�m b�nh (CFU*) theo th�i gian

Sau 2 ngày Sau 4 ngày Sau 6 ngày Sau 8 ngày

C. cassiicola 2,6.104 ± 6,4.103 b 4,8.105 ± 3,90.104 b
2,86.106 ±  
6,52.105 b

2,78 .107 ± 6,76. 
106 b

BD1N1 + C. cassiicola 1,16.101 ± 3,32 a 1,67 ± 0,84 a 0,00 ± 0,00 a 0,00 ± 0,00 a

�N5N1+�C. cassiicola 2,84.102 ± 91,19 a 16,11 ± 3,11 a 0,00 ± 0,00 a 0,00 ± 0,00 a

�N�N2�+�C. cassiicola 5,53.101 ± 12,33 a 3,44 ± 2,51 a 0,00 ± 0,00 a 0,00 ± 0,00 a

BD1N1 + �N5N1
+ C. cassiicola

9,44.101 ± 56,51 a 5,11 ± 2,06 a 0,00 ± 0,00 a 0,00 ± 0,00 a

BD1N1 + �N�N2
+ C. cassiicola

2,79.101 ± 10,32 a 2.89 ± 1,50 a 0,00 ± 0,00 a 0,00 ± 0,00 a

�N5N1 + �N�N2
+ C. cassiicola

6,89.101 ± 6,76 a 4.33 ± 2,04 a 0,00 ± 0,00 a 0,00 ± 0,00 a

BD1N1 + �N5N1 + �N�N2
+ C. cassiicola

1,33.101 ± 2,85 a 3.78 ± 2,32 a 0,00 ± 0,00 a 0,00 ± 0,00 a

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)

Kh� n�ng��c ch� n�m b�nh C. cassiicola c�a 3 ch�ng vi sinh v�t tuy�n ch�n trên 
m���tr��ng PGA l�ng trong phòng thí nghi�m����c th� hi�n qua m�t��� n�m b�nh khi 

quan sát theo th�i gian. M�t��� n�m b�nh càng gi�m thì kh� n�ng���i kháng v�i n�m 
b�nh c�a ch�ng vi n�m phân l�p����c càng cao.

B�ng 4 cho th�y, ch� sau 2 ngày các công th�c có s� d�ng các ch�ng vi n�m���i 

kháng có m�t� �� th�p� h�n� h�n và có ý ngh�a� th�ng kê so v�i công th�c� ��i ch�ng 
không x� lí � t�t c� các th������m theo dõi. � công th�c���i ch�ng, m�t��� n�m b�nh 
C. cassiicola t�ng�l�n rõ r�t theo th�i gian t�i các th������m quan sát, còn � các công 

th�c còn l�i có x� lí h�n h�p vi n�m���i kháng v�i n�m C. cassiicola thì m�t��� n�m 
b�nh gi�m���� rõ r�t th�m chí không còn xu�t hi�n � các nghi�m th�c sau 6 và 8 ngày 
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theo dõi. M�t� �� n�m b�nh � các công th�c có vi n�m phân l�p gi�m t� �8��1� ��n 
99,96 % so v�i công th�c���i ch�ng sau 2 ngày, gi�m t� �����7���n 99.9997% so v�i 
công th�c���i ch�ng sau 4 ngà���à�sau�6���n 8 ngày thì t� l� này là 100% � t�t c� các 

nghi�m th�c.��i�u này ch�ng t� kh� n�ng���i kháng c�a các ch�ng vi n�m ���c l�a 
ch�n r�t t�t và s� khác bi�t v� kh� n�ng���i kháng v�i n�m b�nh � các ch�ng vi n�m 
phân l�p là�kh�ng��áng�k�.

Trong các công th�c x� lí vi sinh v�t���i kháng thì công th�c 2 (Ch�ng BD1N1 + 
C. cassiicola) t� ra có hi�u qu� ��i kháng v�i n�m b�nh C. cassiicola m�nh nh�t � các 
th������m theo dõi (sau 2 ngày ch� còn 1,6.101 (CFU), sau 4 ngày ch� còn 1,67 (CFU) 

và bi�n m�t hoàn toàn sau 6 ngày theo dõi). 

Hình 5. Bào t� n�m C. cassiicola � nghi�m th�c có b� sung vi n�m���i kháng

quan sát sau 2 ngày và 3 ngày sau khi kh�o�sát�tr�n�����th�ch m���tr��ng PGA

Khi quan sát m�t��� vi n�m sau 4 ngày nuôi c�y, k�t qu� thu nh�n ���c th� hi�n 
qua b�ng 5

Khi ki�m tra m�t��� các ch�ng n�m���i kháng sau 4 ngày theo dõi (b�ng 5) ta 
th�y � các công th�c thì m�t��� n�m�����kháng���u�t�ng�l�n�sau�4�ngà��nu���c�y so v�i 

m�t��� b� sung�ban���u (1.103 CFU) v�i t�t c� các nghi�m th�c có b� sung vi n�m���i 
kháng, còn � nghi�m th�c���i ch�ng (không b� sung vi n�m ��i kháng) thì không có s�
xu�t hi�n c�a n�m khác ngoài C. cassiicola.��i�u này cho th�y kh� n�ng�phát�tr��n c�a 
các ch�ng vi n�m thí nghi�m���i kháng r�t t�t và n�m b�nh C. cassiicola không có kh�

n�ng�c�nh tranh và �c ch� các ch�ng vi n�m ���c phân l�p. 

Tuy nhiên � công th�c 2 (Ch�ng BD1N1 + C. cassiicola) th� hi�n m�t� �� l�n 
nh�t (1,03.106 CFU) và khác bi�t v� ý ngh�a�th�ng kê so v�i các công th�c còn l�i. 



T�P CHÍ KHOA H����HSP��PH�� �� Th� Thanh Dung và tgk
_____________________________________________________________________________________________________________

93

B�ng 5. M�t��� vi n�m phân l�p����c khi nuôi c�����i kháng
tr�n�m���tr��ng PGA l�ng sau 4 ngày nuôi c�y

Công th�c
M�t��� Trichoderma kh�o sát

sau 4 ngày c�����i kháng

C. cassiicola 0.00 ± 0.00 a

BD1N1 + C. cassiicola 1,03. 106 ± 5,7.105 b

�N5N1+�C. cassiicola 1,67.10
5 
± 2,5.10

4
a

�N�N2�+�C. cassiicola 1,34. 105 ± 8,28.104 a

BD1N1 +��N5N1�+ C. cassiicola 1,41.10
5 
± 1,14.10

5
a

BD1N1 + �N�N2�+ C. cassiicola 1,63.104 ± 7,46.103 a

�N5N1�+��N�N2��+ C. cassiicola 2,07.105 ± 1,23.105 a

BD1N1 +��N5N1�+��N�N2�+ C. cassiicola 3,46.105 ± 1,46.105 a

K�t h�p c� 2 ch� tiêu theo dõi ta ��u th������c kh� n�ng���i kháng và t�c��� phát 
tri�n l�n nh�t khi th�c hi�n� ����kháng�trong�m���tr��ng l�ng th� hi�n � công th�c 2 
(Ch�ng BD1N1 + C. cassiicola).�Nh����y, công th�c x� lí riêng l� n�m���i kháng v�i 

n�m b�nh cho ra k�t qu� t�t nh�t.

4. K�t lu�n

�ã phân l�p và làm thu�n����c 17 ch�ng vi n�m t� 20 m�u���t. 100% các ch�ng 

phân l�p����c���u có kh� n�ng���i kháng v�i n�m C. cassiicola. M�c��� ��i kháng c�a 
các ch�ng vi n�m phân l�p����c bi�n���ng tùy theo t�ng ch�ng��à�t�ng�l�n�th�o�th�i 
gian quan sát. C� 3 ch�ng�B�1N1���N�N2���N5N1�c��kh� n�ng���i kháng m�nh, c� 3 
ch�ng�nà����u thu�c ch�ng Trichoderma sp.. Trong����ch�ng BD1N1 là ch�ng có kh�
n�ng���i kháng m�nh nh�t và có ti�m�n�ng��ng d�ng t�t nh�t.
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