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Abstract
Rice blast disease caused by the fungus Magnaporthe oryzae leads to serious damage to rice production in the 
world and in Vietnam. It is necessary to have deep knowledge of the genetic diversity and evolution of M. oryzae 
population in a speci�c eco-region for developing e�ective and durable blast-resistant rice varieties. To study the 
genetic biodiversity of this fungal population, a total of 214 blast diseased samples were systematically collected 
from 39 provinces across �ve out of seven agro-ecological zones, including: North Midlands and Mountains, and 
Red River Delta belonging to the North (148 samples); North Central, South Central Coast, and Central Highlands 
belonging to the Central (66 samples). Based on the morphological characteristics of the spores, a total of 945 
isolates were isolated from 124 out of 214 collected samples. �e isolates were used to extract DNA and identi�ed as  
M. oryzae based on the primer pairs ITS5/ITS4. �e isolates were preserved under mycelium on �lter paper at - 20°C 
and genomic DNAs for the study of the population genetics of blast fungus.
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TÓM TẮT
Nghiên cứu nhằm tuyển chọn và định danh một số chủng vi khuẩn đối kháng với nấm Sclerotium rolfsii 

gây bệnh thối gốc lạc. Trong số 57 chủng vi khuẩn được phân lập từ các mẫu đất thu thập tại tỉnh �ái Bình 
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và Nam Định, hai chủng vi khuẩn ký hiệu TB1 và H14 có khả năng đối kháng nấm Sclerotium rolfsii cao nhất 
với hoạt tính đối kháng đạt 46,28% và 52,77%, làm chậm quá trình hình thành hạch nấm 2 - 5 ngày so với đối 
chứng. Chủng vi khuẩn TB1 và H14 có khả năng tổng hợp enzyme chitinase và cellulase với đường kính vòng 
phân giải đạt 18 mm và 17 mm (chủng H14), 8 mm và 5 mm (chủng TB1). Hai chủng vi khuẩn TB1 và H14 
được định danh là Bacillus altitudinis TB1 và Bacillus subtilis H14, hai chủng vi khuẩn này đều thuộc nhóm vi 
sinh vật an toàn sinh học cấp độ 1.

Từ khóa: Cây lạc, bệnh thối gốc lạc, nấm Sclerotium rolfsii, vi khuẩn đối kháng

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Cây lạc (Arachis hypogaea L.) hay còn gọi là đậu 

phộng được trồng rộng rãi trên thế giới với hơn 100 
quốc gia ở cả vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. �eo 
số liệu thống kê của FAO năm 2022, tổng sản lượng 
lạc trên thế giới năm 2020 đạt 42,5 triệu tấn; dự kiến 
năm 2022 đạt 45,3 triệu tấn, xếp thứ 4 trong các loại 
cây lấy dầu - sau đậu nành, cải và hướng dương. Việt 
Nam là nước có diện tích trồng lạc đứng thứ 5 trong 
tổng số 25 quốc gia châu Á trồng lạc, trong các loại 
cây trồng chính, hàng năm cây lạc luôn chiếm diện 
tích được trồng lớn với khoảng 10.000 ha/năm. Tuy 
nhiên, những năm gần đây việc sản xuất lạc bị ảnh 
hưởng nhiều bởi dịch bệnh hại do nhiều loại vi sinh 
vật gây ra như bệnh thối gốc, bệnh lở cổ rễ; bệnh 
đốm lá nâu, đốm lá đen. Sclerotium rolfsii là một 
trong những loài nấm đất điển hình hại cây lạc - gây 
bệnh thối gốc, thiệt hại có thể lên đến 80% ở điều 
kiện thuận lợi (Deepthi, 2013). Nguồn bệnh của 
nấm S. rolfsii tồn tại chủ yếu trong đất, trong tàn dư 
thực vật, cây ký chủ và trong các vật liệu giống nhiễm 
bệnh dưới dạng sợi nấm, hạch nấm. Việc phòng trừ 
nấm S. rolfsii hiện nay chủ yếu dựa vào biện pháp 
hóa học. Tuy nhiên, biện pháp này không bền vững 
và gây ảnh hưởng không tốt đến môi trường. Hiện 
nay, nhiều nghiên cứu đã và đang được thực hiện với 
mục đích ứng dụng vi khuẩn đối kháng để sản xuất 
các chế phẩm sinh học thân thiện với môi trường 
nhằm giảm thiểu lượng phân bón và thuốc hóa 
học vào môi trường nông nghiệp (Nguyễn �ị Vân 
và ctv., 2019). Nhiều chủng vi khuẩn đã được báo 
cáo có khả năng đối kháng với nấm S. rolfsii thông 
qua các hoạt chất kháng nấm như:  lipopeptides 
bacillomycin A, surfactin A và fengycin A. Hiệu quả 
kiểm soát nấm bệnh của tác nhân sinh học đạt 62,6 
- 70,8% (Chen et al., 2020; Paramasivan et al., 2019). 

Mục đích của nghiên cứu này là phân lập, tuyển 
chọn và xác định một số chủng vi khuẩn đối kháng 
với nấm Sclerotium rolfsii gây bệnh thối thân trên 
cây lạc, góp phần vào định hướng ứng dụng trong 

sản xuất các chế phẩm sinh học kiểm soát sinh học 
thân thiện với môi trường.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu nghiên cứu
Nghiên cứu sử dụng các chủng vi khuẩn được 

phân lập từ các mẫu đất trồng lạc thu thập tại các 
địa phương khác nhau. Chủng nấm kiểm định 
Sclerotium rolfsii được cung cấp từ bộ sưu tập giống 
lưu trữ tại Bộ môn Công nghệ Vi sinh, Khoa Công 
nghệ Sinh học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1.  �u thập, bảo quản mẫu đất
Các mẫu đất được thu thập từ vùng rễ của các 

cây lạc khỏe mạnh, không có biểu hiện bị bệnh. 
Mỗi điểm lấy 100 gram đất ở độ sâu từ 10 - 15 cm 
so với mặt đất, các mẫu đất thu thập được kí hiệu 
và bảo quản riêng biệt.

2.2.2. Phân lập, tuyển chọn vi khuẩn đối kháng 
nấm Sclerotium rolfsii gây bệnh thối gốc lạc

Các chủng vi khuẩn được phân lập theo phương 
pháp được mô tả bởi Ramkumar và cộng tác viên 
(2015). Các khuẩn lạc có hình dạng khác nhau được 
cấy chuyển nhiều lần trên môi trường LB ủ ở 30oC 
trong 48 giờ cho đến khi thu được khuẩn lạc riêng rẽ.

Khả năng đối kháng nấm Sclerotium rolfsii 
của các chủng vi khuẩn phân lập được khảo sát 
theo phương pháp đồng nuôi cấy được mô tả bởi 
Živković và cộng tác viên (2010). Một thỏi thạch 
chứa nấm S. rolfsii với đường kính 5 mm được đặt 
ở trung tâm đĩa Petri có chứa môi trường PDA. Các 
chủng vi khuẩn được cấy thành một vạch ngang 
cách thỏi thạch chứa nấm một khoảng 3 cm. Ủ 
mẫu ở 30oC và quan sát kết quả sau 3 ngày nuôi cấy. 
Khả năng kháng nấm của các chủng vi khuẩn được 
thể hiện bởi vùng vô nấm quanh vạch vi khuẩn. �í 
nghiệm được bố trí 3 lần lặp lại, môi trường chỉ cấy 
nấm được chọn làm mẫu đối chứng.
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 Tỷ lệ phần trăm ức chế sinh trưởng nấm  
S. rolfsii được tính theo công thức: 

Trong đó: I là tỷ lệ phần trăm ức chế sinh trưởng 
của các chủng vi khuẩn đến nấm S. rolfsii (%); R là 
bán kính tản nấm ở công thức đối chứng; r là bán 
kính tản nấm bị ức chế.

2.2.3. Xác định khả năng tổng hợp enzyme ngoại bào
Khả năng tổng hợp enzyme ngoại bào được xác 

định theo phương pháp khuếch tán đĩa thạch được 
mô tả bởi Phạm Văn Ty (2006). Vi khuẩn được nuôi 
cấy trong môi trường LB lỏng, lắc 200 vòng/phút  
ở 30oC trong 24 giờ. Dịch enzyme thô được 
thu bằng cách ly tâm dịch nuôi cấy với tốc độ  
10.000 vòng/phút ở 4oC trong 15 phút. Hoạt tính 
enzyme cellulase, chitinase được xác định với các 
nguồn cơ chất lần lượt là CMC và chitin (bổ sung 
10,0 g cơ chất, 20,0 g agar trong 1 lít đệm phosphate 
(pH = 7)). Hai trăm microlit dung dịch enzyme 
thô được bổ sung vào các giếng thạch trên các 
môi trường cơ chất, sau đó đặt ở 4oC trong 2 giờ 
để khuếch tán toàn bộ dịch enzyme thô vào môi 
trường và tiếp tục ủ ở 30oC trong 24 giờ. Hoạt tính 
các enzyme được xác định bằng vùng không bắt 
màu sau khi nhuộm màu bằng thuốc thử Lugol.

2.2.4. Định danh các chủng vi khuẩn tuyển chọn
 Các chủng vi khuẩn tuyển chọn được nuôi cấy 

trên môi trường LB để quan sát đặc điểm hình thái, 
màu sắc khuẩn lạc. Đặc điểm hình thái tế bào sau 
đó được xác định bằng phương pháp nhuộm Gram 
và quan sát dưới kính hiển vi. Các chủng vi khuẩn 
tuyển chọn được nghiên cứu một số đặc điểm sinh 
học như khả năng di động, phản ứng MR-VP, khả 
năng sử dụng citrate (Islam et al., 2014).

Các chủng vi khuẩn tuyển chọn được định danh sơ 
bộ theo phương pháp truyền thống và xác định bằng 
kỹ thuật giải trình tự gen. Các chủng vi khuẩn được 
nuôi cấy trên môi trường LB lỏng ở 30oC, sinh khối của 
các chủng vi khuẩn sau 48 giờ nuôi cấy được ly tâm với 
tốc độ 10.000 vòng/phút ở 4oC trong 10 phút. DNA 
tổng số của các chủng vi khuẩn được tách chiết theo 
phương pháp của Masoomi và cộng tác viên (2016) có 
sửa đổi. Vùng gen mã hóa 16S rRNA của các chủng vi 
khuẩn được khuếch đại bằng phản ứng PCR với cặp 
mồi 27F (5’-GAGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3’) 
và 1492R (5’-CTACGGCTACCTTGTTACGA-3’). 

�ực hiện phản ứng theo chu trình nhiệt: (1) 95oC 
trong 5 phút, (2) 94oC trong 30 giây, (3) 55oC trong 
30 giây, (4) 72oC trong 1 phút, lặp lại từ (2) - (4) 29 
chu kỳ, (5) 72oC trong 10 phút, (6) giữ mẫu ở 4oC. Sản 
phẩm PCR được điện di kiểm tra trên agarose gel 1,5% 
trong đệm TAE 1X. Sản phẩm PCR được giải trình tự 
tại công ty First Base (Singapore). Mức độ tương đồng 
của đoạn gen 16S rRNA của các chủng trong nghiên 
cứu này được so sánh với trình tự nucleotide đã được 
đăng ký trên Genbank bằng công cụ BLAST (Basic 
Local Alignment Search Tool) trên NCBI (http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/) và xây dựng cây phát sinh 
loài bằng phần mềm MegaX 10.2.

2.3. �ời gian và địa điểm nghiên cứu
Nghiên cứu được thực hiện tại phòng thí nghiệm 

Khoa Công nghệ Sinh học, Học viện Nông nghiệp 
Việt Nam từ tháng 10/2021 đến tháng 5/2022.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Phân lập, tuyển chọn chủng vi khuẩn đối 
kháng với nấm Sclerotium rolfsii

Từ các mẫu đất thu thập tại huyện Hưng Hà, 
�ái Bình và huyện Ý Yên, Nam Định phân lập 
được 57 chủng vi khuẩn có đặc điểm hình thái 
khác nhau. Các chủng vi khuẩn có hình dạng và 
màu sắc khá đa dạng, trong đó chiếm ưu thế là màu 
trắng với 56,14%, sau đó là màu vàng với 33,34%, 
10,52% còn lại có màu cam và hồng.

Kết quả kiểm tra khả năng đối kháng với nấm  
S. rolfsii của 57 chủng vi khuẩn xác định, trong 12 chủng 
vi khuẩn có hoạt tính đối kháng nấm bệnh, 2 chủng vi 
khuẩn ký hiệu TB1, H14 có hoạt tính cao nhất, với tỷ lệ 
đối kháng đạt 46,28% và 52,77%. Kết quả nghiên cứu 
được thể hiện trong hình 1 và minh họa tại hình 2. 

Hình 1: Khả năng đối kháng nấm S. rolfsii của các 
chủng vi khuẩn tuyển chọn
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Hoạt tính đối kháng của 2 chủng vi khuẩn phân 
lập nêu trên tương đương với hoạt tính đối kháng 
của các chủng vi khuẩn nội sinh phân lập từ rễ và hạt 
cây lạc đã được Botlagunta (2021) công bố, trong đó 
xác định 2 chủng vi khuẩn ký hiệu GSE-4 và GSE-
10 có hoạt tính đối kháng nấm Sclerotium rolfsii 
đạt 50,83% và 48,33%, thấp hơn so với hai chủng 
Aeromonas hydrophyla và Pantoea sp. 2 do Safni 
và Antastia (2018) phân lập, tuyển chọn với tỷ lệ 
ức chế sự phát triển của nấm bệnh đạt 64,83% và 
63,13%.  

3.2. Khả năng ức chế hình thành hạch nấm của 
các chủng vi khuẩn tuyển chọn

Hạch nấm có thể tồn tại trong đất trong nhiều 
năm kể cả ở điều kiện khắc nghiệt. Mặt khác, hạch 
nấm có thể lan rộng hàng ki-lô-mét dưới tác động 
của gió và hoạt động nông nghiệp (Kator et al., 
2015). Do đó, khả năng ức chế sự hình thành và 
sự tồn tại của hạch nấm có ý nghĩa lớn trong việc 

kiểm soát tác nhân gây bệnh thối gốc lạc.
Khả năng ức chế hình thành hạch nấm thể hiện 

ở hình 3 cho thấy, hai chủng vi khuẩn tuyển chọn 
đều có tác dụng ức chế  khả năng hình thành và 
kéo dài thời gian hình thành hạch nấm. Ở công 
thức đối chứng, hệ sợi bắt đầu biến thái hình thành 
hạch non ở ngày nuôi cấy thứ 3, đến ngày thứ 5 
hạch chuyển già ngả sang màu nâu hạt chè. Trong 
khi đó, các tản nấm bị ức chế bởi chủng vi khuẩn 
TB1, H14 bắt đầu hình thành hạch non lần lượt từ 
ngày thứ 5 và ngày thứ 8. Hạch nấm bắt đầu chuyển 
thành hạch già 2 ngày sau đó. Như vậy dưới tác 
động của các chủng vi khuẩn tuyển chọn, thời gian 
hình thành hạch chậm hơn 2 - 5 ngày so với đối 
chứng. Bên cạnh đó, có thể quan sát thấy chủng vi 
khuẩn TB1 và H14 có tác dụng ức chế sinh trưởng, 
phát triển của nấm bệnh, trong đó sợi nấm phát 
triển thưa và mỏng và ở vị trí tiếp giáp với vi khuẩn 
sợi nấm bị co lại.

Hình 2. Hình ảnh đối kháng nấm Sclerotium rolfsii (C) của chủng vi khuẩn 
TB1 (A) và H14 (B) sau 72 giờ nuôi cấy ở 30oC  

Hình 3. Khả năng ức chế hình thành hạch nấm S. rolfsii (C) của chủng vi khuẩn 
TB1 (B) và  chủng vi khuẩn H14 (A)  sau 8 ngày nuôi cấy ở 30oC 

 Các nghiên cứu trước đây đều chỉ ra rằng, các 
chủng vi khuẩn có khả năng đối kháng với nấm  
S. rolfsii theo cơ chế kéo dài thời gian hình thành 
và làm giảm số lượng hạch nấm. Kết quả trên 
tương đồng với nghiên cứu của Chen và cộng tác 
viên (2020) về vi khuẩn  Bacillus velezensis LHSB1 
khả năng ức chế sinh trưởng của hệ sợi nấm 
S. rolfsii, đồng thời giảm đáng kể số lượng và sự nảy 
mầm của hạch nấm. Kết quả tương tự cũng được 
Paramasivan và cộng tác viên (2019) công bố khi sử 

dụng các chủng vi khuẩn Bacillus subtilis SBHRBS1 
và Bacillus subtilis, trong đó số lượng hạch khi có 
mặt của 02 chủng vi khuẩn B. subtilis SBHRBS1, 
B. subtilis SBHRBS2 lần lượt là 54,27 và 52,29 hạch, 
trong khi đó ở công thức đối chứng số lượng hạch 
được hình thành lên đến 148,01. Trong nghiên cứu 
này, chủng vi khuẩn TB1 và H14 có khả năng ức 
chế hệ sợi đồng thời kéo dài thời gian hình thành 
hạch nấm của chủng nấm S. rolfsii được lựa chọn 
để thực hiện các nghiên cứu tiếp theo.



Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam - Số 07(140)/2022 

90

3.3. Khả năng sinh enzyme ngoại bào của các 
chủng vi khuẩn tuyển chọn

Enzyme ngoại bào là các hoạt chất sinh học có 
tác dụng trực tiếp hoặc gián tiếp ức chế, tiêu diệt 
vi sinh vật gây bệnh (Keswani et al., 2020). Kết quả 
nghiên cứu thể hiện tại Hình 4 cho thấy cả 2 chủng 
vi khuẩn H14 và TB1 đều có khả năng tổng hợp 
enzyme chitinase và cellulase với đường kính vòng 
phân giải đạt 18 mm và 17 mm (chủng H14), 8 mm 
và 5 mm (chủng TB1).

Hình 4. Khả năng sinh enzyme cellulase (A) và 
chitinase (B) của hai chủng vi khuẩn tuyển chọn
Chitin được biết đến là thành phần cấu tạo nên 

thành tế bào hầu hết các loại nấm. Castillo và cộng 
tác viên (2013) cho biết  Bacillus  spp. là tác nhân 
kiểm soát sinh học có thể ức chế các tác nhân gây 
bệnh trong đất - S. rolfsii thông qua cơ chế đối 
kháng trực tiếp và tổng hợp một số enzyme làm suy 
giảm thành tế bào. �eo Edreva (2005), khả năng 
tổng hợp enzyme chitinase của vi sinh vật có thể 
làm suy yếu và phân hủy thành tế bào của nhiều 
loài vi sinh vật gây hại và côn trùng. Một số loài 
Bacillus như B. pumilus,  B. licheniformis LHH100, 
B. thuringiensis đã được biết đến về khả năng phân 
hủy chitin (Agarwal et al., 2017; Laribi-Habchi et 
al., 2015; Gomaa, 2012). 

3.4. Định danh các chủng vi khuẩn tuyển chọn
Kết quả nghiên cứu này trình bày tại bảng 1 cho 

thấy, hai chủng vi khuẩn TB1 và H14 có nhiều đặc 
điểm hình thái tế bào, khuẩn lạc và đặc điểm sinh 
học giống nhau, đặc biệt cả 2 chủng đều là trực 
khuẩn Gram+, di động và sinh nội bào tử.  Căn cứ 
khóa phân loại truyền thống, có thể sơ bộ xác định 
hai chủng vi khuẩn TB1 và H14 thuộc chi Bacillus. 

Hai chủng vi khuẩn TB1 và H14  được định 
danh phân tử bằng phương pháp nhân đoạn gen 
16S rRNA với cặp mồi 27F/1492R. Kết quả điện di 
sản phẩm PCR của gen 16S rRNA cho băng vạch 
duy nhất, rõ ràng, có kích thước khoảng 1.500 bp. 
Kết quả thể hiện trên cây phát sinh loài (Hình 6) 
cho thấy, chủng vi khuẩn TB1 nằm cùng nhánh với 
chủng vi khuẩn Bacillus altitudinis IARI-CS-43 với 
giá trị bootstrap là 86%, kết quả căn trình tự vùng 
gen 16S rRNA trên BLAST cho thấy mức độ tương 
đồng là 99,75%. Chủng vi khuẩn H14 nằm cùng 
nhánh với chủng vi khuẩn Bacillus subtilis KP109r 
với giá trị bootstrap là 99%, kết quả căn trình tự 
vùng gen 16S rRNA cho thấy mức độ tương đồng 
là 99,03% (Hình 7). Kết hợp các đặc điểm sinh học 
và sinh học phân tử cho thấy chủng vi khuẩn TB1 
có quan hệ họ hàng gần gũi với Bacillus altitudinis, 
chủng H14 có quan hệ họ hàng với Bacillus subtilis 
và được đặt tên lần lượt là Bacillus altitudinis TB1 
và Bacillus subtilis H14 thuộc nhóm vi sinh vật an 
toàn sinh học cấp độ 1 theo TRBA 466 của Cộng 
hòa Liên bang Đức (TRBA 466, 2015), có thể lựa 
chọn cho sản xuất chế phẩm sinh học hay phân bón 
vi sinh.

Bảng 1. Một số đặc điểm tế bào, khuẩn lạc và phản ứng sinh hóa
của các chủng vi khuẩn tuyển chọn

Đặc điểm sinh học TB1 H14

Hình thái khuẩn lạc Trắng ngà, mép nguyên, nhân lồi và 
nhăn, khuẩn lạc tròn đều

Trắng trong, mép nguyên, phẳng, tâm 
màu trắng đục, khuẩn lạc hình tròn

Gram Trực khuẩn Gram (+) Trực khuẩn Gram (+)

Khả năng di động + +

Phản ứng MR + +

Phản ứng VP + +

Khả năng sử dụng citrate + +

Khả năng sinh nội bào tử + +
Chú thích: (+) dương tính
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Hình 6. Cây phân loại dựa trên trình tự 16S rRNA của chủng vi khuẩn TB1 (A), H14 (B)

Sunar và cộng tác viên (2015); Trần �ùy Trang 
và cộng tác viên (2020) cho biết các vi khuẩn Bacillus 
spp. có khả năng đối kháng cao với các tác nhân gây 
bệnh cho thực vật, bao gồm cả có nấm S. rolfsii. 

IV. KẾT LUẬN
Từ 57 chủng vi khuẩn phân lập từ các mẫu đất 

thu thập ở các địa phương khác nhau, 2 chủng vi 
khuẩn ký hiệu TB1 và H14 có khả năng đối kháng 
với nấm Sclerotium rolfsii gây bệnh thối gốc lạc 
với hoạt tính đạt 46,28 và 52,77%, có tác động làm 
chậm thời gian hình thành hạch nấm 2 - 5 ngày so 
với đối chứng. Cả hai chủng vi khuẩn phân lập đều 
có khả năng tổng hợp enzyme chitinase và cellulase 
với đường kính vòng phân giải đạt 5-18 mm. Hai 
chủng vi khuẩn TB1 và H14 được định danh là 
Bacillus altitudinis TB1 và Bacillus subtilis H14 
thuộc nhóm vi khuẩn an toàn sinh học cấp độ 1.
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 Isolation, selection, and identi�cation of bacteria strains against Sclerotium rolfsii 
causing peanut root rot

Dinh Truong Son, Ta Ha Trang, Nguyen Khanh Ly, Duong Van Hoan, 
Tran �i Dao, Nguyen �anh Huyen, Mai �anh Tinh, Vu Hien Anh, Nguyen Xuan Canh 

Abstract
�is study aimed to isolate, select and identify bacterial strains that are antagonistic to the Sclerotium rolfsii causing 
peanut root rot. Among 57 strains isolated from soil samples collected from �ai Binh and Nam Dinh provinces, 
two strains labeled as TB1 and H14 had the highest antagonistic ability against S. rolfsi, with antagonistic activities of 
46,28%, and 52,77%, respectively, and were capable to reduce the time of sclerotia formations by 2 - 5 days compared 
to the control. Bacterial strains TB1 and H14 are capable of synthesizing chitinase and cellulase with the diameters of 
clearing zone of 18 mm and 17 mm (strain H14), 8 mm and 5 mm (strain TB1). Bacterial strains TB1 and H14 were 
identi�ed as Bacillus altitudinis TB1 and B. subtilis H14 belonging to the microorganisms of biosafety class 1.
Keywords: Peanut, root rot, Sclerotium rolfsii, antagonistic bacteria
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ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ PHÒNG BỆNH ĐẠO ÔN LÚA VÀ XÌ MỦ SẦU RIÊNG 
CỦA CHẾ PHẨM VI SINH Ở ĐIỀU KIỆN NHÀ LƯỚI

Lê �ị �anh �ủy1*, Lê Như Kiểu1, Nguyễn Hồng Tuyên2, 
Nguyễn �ị Bích Ngọc2, Nguyễn �úy Hạnh2, Nguyễn �ị �úy2

TÓM TẮT 
Nấm Pyricularia oryzae gây bệnh đạo ôn lúa, nấm Phytophthora palmivora gây thối rễ sầu riêng, xì mủ, thối 

trái sầu riêng. Bài báo này trình bày về hiệu quả của chế phẩm vi sinh CP1, CP4 trong việc kiểm soát bệnh 
đạo ôn lúa và bệnh xì mủ sầu riêng trong điều kiện nhà kính. Kết quả cho thấy đối với cây lúa: Sau 30 ngày xử 
lý bằng CP1 tỷ lệ nhiễm bệnh đạo ôn giảm 43,0% (thuốc Beam 75 WP là 44,1%), chỉ số bệnh là 9,38% (thuốc 
Beam 75WP là 7,65%). Hiệu quả xử lý cao nhất với thuốc Beam 75 WP là 70,6%, chế phẩm vi sinh CP1 là 
68,6%. Như vậy, khi sử dụng chế phẩm CP1 cho lúa làm giảm chỉ số bệnh đạo ôn gần như tương đương với 
Beam 75 WP và tốt hơn nhiều so với không sử dụng chế phẩm CP1. Đối với sầu riêng: Sau 90 ngày sử dụng chế 
phẩm vi sinh CP4, tỷ lệ bệnh và chỉ số bệnh tăng chậm (tỷ lệ bệnh từ 66,67 đến 77,78%; chỉ số bệnh từ 11,11 
đến 13,58%), trong khi đó đối với Ridomil gold 68WG tỷ lệ bệnh và chỉ số bệnh không thay đổi theo thời gian 
(tỷ lệ bệnh = 77,78%; chỉ số bệnh = 9,88%); còn ở đối chứng không được bổ sung chế phẩm, tỉ lệ bệnh tăng khá 
nhanh (tỷ lệ bệnh = 100%, chỉ số bệnh tăng từ 23,46% lên 32,10%).

Từ khóa: Bệnh đạo ôn lúa, bệnh xì mủ sầu riêng, chế phẩm vi sinh

��Viện�Thổ�nhưỡng�Nông�hóa
��Viện�Bảo�vệ�Thực�vật�
*�Tác�giả�liên�hệ,�e-mail:�lethuysfri@gmail.com

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Pyricularia oryzae thuộc lớp nấm túi 

(Ascomycetes), là tác nhân gây bệnh đạo ôn lúa và 
là một trong những nguyên nhân gây thiệt hại kinh 
tế nghiêm trọng nhất trên thế giới (Ou, 1980). Khi 
cây lúa bị nhiễm bệnh, tất cả các mô lá có thể bị 
nấm tấn công, đặc biệt khi bệnh gây hại trên bông 
có thể dẫn đến mất hoàn toàn năng suất. �iệt hại 
trung bình khoảng 20 - 60%, ở những vùng nhiễm 
nặng có thể mất hoàn toàn năng suất (Zeigler et al., 
1995). �uốc trừ nấm là biện pháp chủ yếu thường 
được sử dụng để kiếm soát bệnh đạo ôn, tuy nhiên, 
sử dụng thuốc diệt nấm thường gây ra hiện tượng 
kháng thuốc, đồng thời dư lượng của thuốc còn 
ảnh hưởng đến sức khỏe con người và gây ô nhiễm 
môi trường (Minh Tuong Le et al., 2010). Bệnh 
đạo ôn gây thiệt hại nặng nhất trong giai đoạn làm 
đòng đến trỗ. �eo báo cáo của Cục Bảo vệ �ực 
vật (2020) cho thấy: bệnh đạo ôn hại lá có diện tích 
nhiễm 23.796 ha (giảm 9.721 ha so với 2019), phân 
bố chủ yếu tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long 
và các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ; Bệnh đạo ôn 
cổ bông có diện tích nhiễm 854 ha (giảm 1.269 ha 
so với 2019), tập trung các tỉnh phía Nam.

Nấm P. palmivora thuộc lớp nấm trứng 
(Oomycetes) tồn tại trong đất, gây hại trên nhiều loại 
cây trồng. Trên cây sầu riêng P. palmivora gây ra bệnh 
thối gốc xì mủ từ giai đoạn vườn ươm đến cây trưởng 

thành và cây đang cho quả, hại trên rễ, ngoài ra nấm 
còn gây hại trên thân, lá, hoa và quả. Năm 2016, bệnh 
thối rễ xì mủ đã làm chết gần 500 ha sầu riêng đang 
trong giai đoạn cho trái ở huyện Krông Pắc, tỉnh 
Đăk Lắk (tương đương 50% diện tích sầu riêng của 
huyện và gần 20% diện tích sầu riêng của cả tỉnh). 
Bệnh xì mủ sầu riêng gây hại khoảng 1.196,9 ha tại 
Đạ Huoai, Đạ Tẻh (trong đó 340,1 ha nhiễm nặng), 
giảm 171,6 ha so với kỳ trước, TLB 16,2 - 43,3% (Chi 
cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng, 
2020). Trạm Bảo vệ thực vật huyện Krông Păk cho 
biết trên địa bàn huyện đã có hàng trăm héc-ta sầu 
riêng chết chưa rõ nguyên nhân, tập trung chủ yếu ở 
các xã Ea Kênh, Ea Yông và thị trấn Phước An,… Cây 
sầu riêng chết hàng loạt đã gây thiệt hại lớn cho nông 
dân (Báo Nhân dân, 2017). Hiện nay, tình trạng sầu 
riêng chết hàng loạt vẫn đang tiếp tục lan rộng, toàn 
huyện có gần 1.000 ha sầu riêng, chủ yếu là sầu riêng 
ghép giống Dona, Mong �ong, Ri6,… được trồng 
xen trong vườn cà-phê.

Người dân thường sử dụng thuốc gốc clorua 
đồng, acibenzolar-S-methyl và nấm Colletotrichum 
sp. hoặc nấm Chaetomium sp. phòng bệnh đạo ôn, 
hiệu quả giảm bệnh đạo ôn được xử lý với clorua 
đồng là 68,7%, acibenzolar-S-methyl là 68,4%, 
Colletotrichum sp. là 60,2%. Phòng trị bệnh xì mủ 
sầu riêng người dân thường được khuyến cáo sử 
dụng thuốc có hoạt chất như Metalaxyl, Mancozeb, 


