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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được tiến hành với mục đích tìm kiếm các chủng vi khuẩn có khả năng đối kháng với nấm 

Phytophthora spp., tác nhân chính gây bệnh chảy gôm trên cây cam. Từ 38 chủng vi khuẩn phân lập từ đất trồng cam 

tại Hòa Bình và Tiền Giang, đã tuyển chọn được 01 chủng vi khuẩn ký hiệu LHB15 có khả năng đối kháng mạnh với 

nấm Phytophthora citrophthora 18PMS và P. palmivora 17PMS. Dựa trên đặc điểm hình thái và phân tích trình tự đoạn 

16S rRNA, chủng vi khuẩn LHB15 được xác định thuộc loài Bacillus siamensis. Chủng B. siamensis LHB15 sinh trưởng 

tốt nhất ở điều kiện nhiệt độ 37C và pH7. Chủng B. siamensis LHB15 có khả năng ức chế cao đối với nấm  

P. citrophthora 18PMS trong đất và trong rễ cây cam sau 45 ngày xử lý. Kết quả cho thấy đây là chủng vi khuẩn đối 

kháng có tiềm năng ứng dụng trong phát triển chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh chảy gôm trên cây cam.  

Từ khóa: Đối kháng, bệnh chảy gôm, Phytophthora citrophthora, Phytophthora palmivora, Bacillus siamensis. 

Selection of Potential Bacterial Strain  
for Controlling Gummosis Disease in Citrus (Citrus sinensis) 

ABSTRACT 

The research aimed to identify potential biocontrol agents in controlling Phytophthora spp. that causes 

gummosis disease of citrus (C. sinensis). Out of 38 strains isolated from the soil samples collected from Hoa Binh 

and Tien Giang provinces, the strain LHB15 showed strong antagonistic activity against P. citrophthora 18PMS and 

P. palmivora 17PMS. Analysis of morphological characteristics and 16S rRNA sequence, the strain LHB15 was 

identified as B. siamensis. The optimal condition for the growth of B. siamensis LHB15 was determined in LB at 37C 

and pH 7. Testing the antagonistic activity against P. citrophthora 18PMS in greenhouse conditions showed a strong 

reduction in the presence of fungi on soil and citrus roots after 45 days of treatment. The study indicated that the  

B. siamensis LHB15 is a potential strain for controlling gummosis in citrus.  

Keywords: Antagonistic activity, gummosis, Phytophthora citrophthora, Phytophthora palmivora, Bacillus siamensis. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cam là cåy ën quâ quan trõng nhçt trên thế 

giới với sân lượng ước tính 124.246 nghìn tçn 

nëm 2016 (Rajput & cs., 2020). Ở Việt Nam, 

cam là cây tr÷ng quan trõng với diện tích 

khoâng 100 nghìn hecta, sân lượng đät 1.545,9 

nghìn tçn, tëng 33,2% so với nëm trước tính đến 

nëm 2021, với các vùng tr÷ng cam trõng điểm 

như Hña Bình, Tiền Giang, Nghệ An (Tùng cục 

Thøng kê, 2021). Tuy nhiên, ngành công nghiệp 

cam luôn phâi đøi mặt với rçt nhiều tác đûng 

bçt lợi cþa các nhân tø vô sinh và bệnh häi. 

Trong các bệnh häi trên cây cam thì bệnh chây 

gôm mặc dù là bệnh mới nùi nhưng cò khâ nëng 

gây thiệt häi lớn cho nëng suçt và chçt lượng 
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cam ước tính giâm khoâng 10-30% nëng suçt 

múi nëm (Mounde & cs., 2009). Nguyên nhân 

gây bệnh là các chþng nçm thuûc chi 

Phytophthora søng trong đçt. Bệnh lây lan và 

gây häi tçt câ bû phên cþa cây, gây chây mþ, 

đặc biệt ở các vườn tr÷ng với mêt đû dày và khó 

thoát nước. Cây bð bệnh biểu hiện triệu chứng héo 

rÿ vàng ýa, sinh trưởng kém và cây sẽ chết khi bð 

nhiễm bệnh nặng. Bệnh chây gôm là bệnh có sức 

tàn phá cực lớn và có thể làm cho vườn cåy ën trái 

bð suy kiệt hoàn toàn. Bệnh được ghi nhên thçy ở 

90% vườn tr÷ng với tî lệ bệnh trung bình là 45% 

(Mekonen & cs., 2015). Để kiểm soát bệnh thì các 

loäi thuøc trừ nçm nûi hçp như metalaxyl và 

fosetyl-Al thường được sử dụng và đät hiệu quâ 

cao. Tuy nhiên, nếu sử dụng cùng loäi thuøc 

trong thời gian dài sẽ xuçt hiện các chþng nçm 

kháng thuøc (Graham & Feichtenberger, 2015). 

Hiện nay, bên cänh chiến lược nghiên cứu phát 

triển các giøng kháng bệnh thì các biện pháp 

sinh hõc như sử dụng dðch chiết thực vêt để kích 

thích hệ thøng kháng cþa cây tr÷ng, vi sinh vêt 

đøi kháng (nçm, khuèn) là các giâi pháp thân 

thiện với möi trường, có hiệu quâ kinh tế và 

hiệu quâ cao trong quân lý bệnh chây gôm. Mût 

sø vi sinh vêt đøi kháng hiệu quâ đã được 

nghiên cứu và ứng dụng như Bacillus spp., 

Trichoderma viride, T. hamatum, T. harzianum, 

T. lignorum, Gliocladium virens và 

Pseudomonas fluorescens (Jagtap & cs., 2012). 

Đặc biệt, các chþng vi khuèn thuûc chi Bacillus 

là đøi tượng được quan tâm vì khâ nëng bâo vệ 

cây tr÷ng kháng läi các bệnh do nçm có ngu÷n 

gøc trong đçt gây ra (Jamali & cs., 2004). Chính 

vì vêy, hướng tiếp cên cþa nghiên cứu hiện nay 

là phân lêp được các chþng Bacillus có khâ nëng 

đøi kháng với nçm Phytophthora spp. gây bệnh 

chây göm trên cåy cam. Đåy là hướng nghiên 

cứu triển võng và có khâ nëng ứng dụng cao 

trong thực tiễn sân xuçt. Tuy nhiên, các nghiên 

cứu, ứng dụng theo hướng này trong quân lý 

bệnh chây gôm trên cam vén chưa phát triển ở 

Việt Nam. Chính vì vêy, chúng tôi tiến hành 

nghiên cứu, phân lêp, tuyển chõn các chþng vi 

khuèn thuûc chi Bacillus đøi kháng với nçm gây 

bệnh chây gôm trên cây cam täi Việt Nam. Kết 

quâ nghiên cứu sẽ phục vụ phát triển chế phèm 

sinh hõc phòng trừ bệnh chây gôm trên cây cam 

täi Việt Nam.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu  

Hai chþng nçm P. citrophthora 18PMS và 

P. palmivora 17PMS gây bệnh chây gôm trên 

cây cam phân lêp täi Việt Nam, đang được lưu 

giữ täi Viện Bâo vệ thực vêt, được sử dụng trong 

nghiên cứu để đánh giá khâ nëng đøi kháng cþa 

các chþng vi khuèn phân lêp.  

2.2. Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn đối 

kháng với nấm Phytophthora spp. 

Méu đçt từ các vùng tr÷ng cam cþa tînh 

Hòa Bình và Tiền Giang được thu thêp theo 

phương pháp cþa Drenth & Guest (2004). Cụ 

thể, méu đçt được lçy ở 3 điểm cþa từng cây 

theo hình tam giác đều trong đò lçy gøc cây làm 

trung tåm, sau đò trûn đều thành 1 méu  

(01 méu/cây). Méu đçt lçy täi nơi cò rễ tơ phát 

triển và theo chiều sâu cþa rễ cách mặt đçt từ 

0-20cm. Múi vườn lçy 5 méu theo đường chéo 

góc. Méu thu thêp ghi rô thöng tin: ngày, đða 

điểm, tên chþ vườn. 

Các chþng vi khuèn thuûc chi Bacillus spp. 

được phân lêp theo phương pháp cþa Saidi & cs. 

(2009). Cån 5g đçt thu thêp và hòa trong 45ml 

nước vô trùng trong bình tam giác. Bình méu 

được đun nòng ở điều kiện 80C trong 10 phút. 

Dðch huyền phü được pha loãng nhiều læn và 

cçy trâi trên möi trường LB đặc và được þ ở điều 

kiện 28C trong khoâng thời gian 3-5 ngày 

(Saidi & cs., 2009). Các chþng vi khuèn được lựa 

chõn là các chþng cò đặc điểm hình thái đặc 

trưng cþa chi Bacillus. Các chþng lựa chõn được 

làm thuæn bìng cçy ria lặp đi lặp läi khuèn läc 

trên möi trường LB đặc. Khuèn läc sau làm 

thuæn được lưu giữ trong øng thäch nghiêng và 

trong glycerol.  

Để đánh giá sơ bû khâ nëng đøi kháng cþa 

các chþng vi khuèn, khøi thäch chứa nçm gây 

bệnh P. citrophthora 18PMS và P. palmivora 

17PMS được cçy vào giữa đïa petri chứa môi 

trường PDA. Vi khuèn đøi kháng được cçy 4 góc 

xung quanh khøi thäch chứa nçm gây bệnh và 

cách vành đïa petri 1cm và được giữ ở điều kiện 

30C trong 7 ngày và tiến hành đánh giá khâ 
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nëng ức chế cþa vi khuèn đøi với nçm bệnh. 

Chþng vi khuèn cò tính đøi kháng (chþng tiềm 

nëng) được lưu giữ và sử dụng cho nghiên cứu 

tiếp theo.  

2.3. Đánh giá hoät tính đối kháng của vi 

khuẩn đã tuyển chọn 

Các chþng vi khuèn tiềm nëng đã phån lêp 

được đánh giá hoät tính đøi kháng theo phương 

pháp cþa Živković & cs. (2010) dựa trên kích 

thước vùng ức chế nçm bệnh (Živković & cs., 

2010). Chþng vi khuèn tiềm nëng được đ÷ng 

nuôi cçy với nçm gây bệnh theo kiểu đøi xứng 

hai bên trên đïa petri chứa möi trường PDA. Vi 

khuèn được cçy cách vành đïa 1,5cm. Đïa đøi 

chứng chî cçy nçm bệnh P. citrophthora 18PMS 

và P. palmivora 17PMS. Đïa thí nghiệm được þ ở 

điều kiện 30C trong 12 ngày và tiến hành thu sø 

liệu kích thước vùng ức chế với nçm bệnh (vùng 

nçm bệnh không phát triển). Dựa vào kích thước 

này phân loäi hoät tính đøi kháng cþa các chþng 

vi khuèn nghiên cứu. Hoät tính đøi kháng được 

phân loäi theo mức: đøi kháng yếu (> 0-5mm), 

đøi kháng trung bình (> 5-10mm), đøi  

kháng mänh (> 10-15mm), đøi kháng rçt mänh 

(> 15-20mm). Thí nghiệm được lặp läi 5 læn đøi 

với múi chþng vi khuèn.  

2.4. Định danh chủng vi khuẩn đối kháng 

đã tuyển chọn 

Để tiến hành đðnh danh chþng vi khuèn có 

hoät tính đøi kháng, tiến hành phân tích trình 

tự 16S rRNA. DNA tùng sø cþa các chþng vi 

khuèn tuyển chõn được tách chiết bìng 

GeneJET Genomic DNA Purification Kit 

(ThermoFisher Scientific) theo hướng dén cþa 

nhà sân xuçt. Trình tự 16S rRNA được nhân lên 

bìng cặp m÷i 27F (5’-AGAGTTTGATCCTGGC 

TCAG-3’) và 1492R (5'-GGTTACCTTGTTAC 

GACTT-3’). Sân phèm PCR được điện di trên 

gel agarose 0,8%, tinh säch và giâi trình tự. Kết 

quâ giâi trình tự 16S rRNA cþa chþng tuyển 

chõn được cën trình tự trên Ngân hàng Gen nhờ 

công cụ Blast (https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/ 

Blast.cgi). Cây phân loäi được xây dựng bìng 

phæn mềm MEGA6.  

2.5. Nghiên cứu một số đặc điểm sinh trưởng 

của chủng vi khuẩn B. siamensis LHB15 

Tiến hành đánh giá khâ nëng đ÷ng hóa 

ngu÷n cacbon, khâ nëng yếm khí, khử nitrate, 

phân giâi cellulose, ânh hưởng cþa nhiệt đû và 

pH đến khâ nëng sinh trưởng cþa chþng  

B. siamensis LHB15. 

- Khâ nëng đ÷ng hóa ngu÷n cacbon cþa  

B. siamensis LHB15 

Chþng vi khuèn B. siamensis LHB15 được 

nuôi cçy trên möi trường LB. Sau đò chuyển 

từng khuèn läc đơn vào øng nghiệm chứa 5ml 

môi trường khoáng cơ bân ((NH4)2SO4 (2,0 g/l); 

MgSO4.7H2O (0,2 g/l); NaH2PO4.H2O (0,5 g/l); 

CaCl2.2H2O (0,1 g/l); K2HPO4 (0,5 g/l)) có bù 

sung các ngu÷n cacbon khác nhau như:  

D-glucose, Saccarose, tinh bût, Glycerol và 

Maltose với n÷ng đû 1%. Ống đøi chứng là øng 

không bù sung vi khuèn. Sau 3 ngày, tiến hành 

nhó dung dðch Bromothymol blue vào trong môi 

trường, nếu möi trường chuyển từ màu xanh 

sang màu da cam hoặc màu vàng nhät là vi 

khuèn có khâ nëng đ÷ng hóa ngu÷n cacbon.  

- Khâ nëng sử dụng nitrate 

Chþng vi khuèn B. siamensis LHB15 được 

nuöi trên möi trường LB. Sau đò chuyển khuèn 

läc đơn vào øng nghiệm chứa 5ml möi trường 

chõn lõc (meat extract 5 g/l; peptone 10 g/l, 

KNO3 1 g/l, pH = 7,0). Ống vi khuèn được nuôi 

cçy trong möi trường chõn lõc được þ ở điều kiện 

28C trong 3 ngày. Ống đøi chứng là øng không 

bù sung vi khuèn. Sau thời gian nuôi cçy, thử 

hoät tính læn lượt với 1 giõt dung dðch thuøc thử 

Griess và 1 giõt dung dðch thuøc thử 

Diphenylamine. Sau khi bù sung thuøc thử 

Griess, nếu dung dðch nuôi cçy chuyển màu (đó, 

h÷ng, da cam hay nâu) là biểu thð có nitorite, 

tức là vi khuèn có khâ nëng khử nitrate. Nếu 

dðch nuôi cçy không chuyển màu, thêm 1-2 giõt 

thuøc thử Diphenylamin để kiểm tra sự có mặt 

cþa nitrat. Dung dðch chuyển màu xanh lam 

được hiểu vi khuèn không khử nitrate.  

- Khâ nëng sinh trưởng trong điều kiện 

yếm khí 

Chuèn bð các øng nghiệm chứa 5ml môi 

trường chõn lõc (Peptone (2 g/l), NaCl (5 g/l), 

KH2PO4 (0,3 g/l), Bromothymol blue (1%),  
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pH = 7,0) và 0,5ml dung dðch glucose 1%. Sau đò 

tiến hành cçy chþng vi khuèn B. siamensis 

LHB15 vào øng möi trường. Tiếp đến, bù sung 1 

lớp paraffin đã hçp khử trüng dày 5 mm để täo 

điều kiện kỵ khí và được þ ở điều kiện 28C trong 

3 ngày. Nếu øng möi trường chuyển từ màu từ 

xanh lá sang màu da cam, màu vàng nhät hay 

màu xanh nước biển thì đò là vi khuèn yếm khí.  

- Xác đðnh khâ nëng phån giâi cellulose 

Chþng vi khuèn B. siamensis LHB15 được 

nuôi cçy trên möi trường khoáng (1 g/l NH4NO3, 

0,5 g/l K2HPO4, 0,5 g/l KH2PO4, 0,5 g/l 

MgSO4.7H2O, 1 g/l NaCl, 0,1 g/l CaCl2, 0,02 g/l 

FeCl3, 0,05 g/l yeast extract, 15 g/l agar, pH = 7,0) 

có bù sung 1% Carboxymethyl cellulose (CMC). 

Cçy chçm điểm vi khuèn mới hoät hòa trên đïa 

petri chứa möi trường đã được chuèn bð và þ 

trong điều kiện 30C. Sau 5 ngày, sử dụng thuøc 

thử Lugol để xác đðnh khâ nëng phån giâi CMC 

cþa vi khuèn. Thí nghiệm được lặp läi 3 læn.  

- Ảnh hưởng cþa yếu tø nhiệt đû đến khâ 

nëng sinh trưởng cþa vi khuèn 

Chþng vi khuèn B. siamensis LHB15 được 

cçy trên möi trường LB đặc và nuôi cçy các mức 

nhiệt đû 22, 25, 30, 37 và 55C. Khâ nëng sinh 

trưởng cþa vi khuèn được đánh giá sau hai ngày 

nuôi cçy. 

- Ảnh hưởng cþa pH đến khâ nëng sinh 

trưởng cþa vi khuèn 

Chþng vi khuèn B. siamensis LHB15 được 

cçy trên möi trường thäch đïa LB với các mức pH 

5, 7, 9 và 11. Đánh giá khâ nëng sinh trưởng cþa 

vi khuèn dựa trên sinh khøi cþa vi khuèn sau 

hai ngày nuôi cçy (Nguyễn Lån Dÿng, 2014).  

2.6. Đánh giá khâ năng kiểm soát nấm  

P. citrophthora 18 PMS của chủng vi khuẩn 

B. siamensis LHB15 trong điều kiện  

nhà lưới  

Để đánh giá khâ nëng kiểm soát nçm  

P. citrophthora 18PMS cþa chþng vi khuèn  

B. siamensis LHB15, tiến hành so sánh hiệu lực 

kiểm soát nçm cþa chþng này với các công thức 

xử lý khác nhau trên cây cam lòng vàng säch 

bệnh 1 nëm tuùi. Cåy cam được tr÷ng trong bæu 

cüng đçt và giá thể (2kg giá thể/bæu) và đçt 

được lây nhiễm chþng nçm P. citrophthora 

18PMS (7ml dung dðch bào tử nçm/bæu với n÷ng 

đû 104 du đûng bào tử/ml) 50 ngày trước khi xử 

lý. Các công thức xử lý được bø trí như sau: 

Công thức 1: Chþng vi khuèn B. siamensis 

LHB15 được nuôi cçy trong 3 ngày trên giá thể 

gäo đã được hçp khử trùng để đät đến mêt đû 

108 cfu/g. Hòa 1,1g giá thể gäo có chứa chþng vi 

khuèn B. siamensis LHB15 vào nước và tưới 

dðch vào trong bæu đçt đã được lây nhiễm bìng 

nçm P. citrophthora 18PMS. Công thức 2 và 

công thức 3 được tiến hành tương tự nhưng thay 

chþng vi khuèn B. siamensis LHB15 bìng chế 

phèm chứa nçm Trichoderma (TRICÔ-ĐHCT) 

(với lượng sử dụng 0,42 g/bæu) hoặc hoät chçt 

Metalaxyl (Acody 35WP) (với liều lượng sử dụng 

0,022 ml/bæu), tương ứng. Công thức 4 (đøi 

chứng) không bù sung vi khuèn hay tác nhân ức 

chế khác. Tiến hành đánh giá tî lệ cánh hoa 

h÷ng mçt màu có nçm Phytophthora trong đçt 

và rễ cåy cam được đánh giá trước và sau xử lý 

30 và 45 ngày (Erwin & Ribeiro, 1996). Hiệu lực 

phòng chøng nçm bệnh được tính täi thời điểm 

30 và 45 ngày sau xử lý theo công thức 

Henderson-Tilton:  

 
 

   
 

Ta Cb
HQ % 1 100

Ca Tb
 

Trong đò: Ta: Tî lệ % cánh hoa mçt màu có 

Phytophthora sau xử lý (SXL); Tb: Tî lệ % cánh 

hoa mçt màu có Phytophthora trước xử lý 

(TXL); Ca: Tî lệ % cánh hoa mçt màu có 

Phytophthora đøi chứng SXL; Cb: Tî lệ % cánh 

hoa mçt màu có Phytophthora đøi chứng TXL. 

Sø liệu được tính toán bìng Excel và xử lý thøng 

kê bìng phæn mềm Statistics 9.1. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Phân lập và tuyển chọn sơ bộ vi khuẩn 

đối kháng nấm bệnh Phytophthora spp. 

Từ 221 méu đçt tr÷ng cam thu thêp ở Hòa 

Bình và Tiền Giang, chúng tôi tiến hành phân 

lêp được 38 chþng vi khuèn và đánh giá sơ bû 

khâ nëng đøi kháng với nçm P. citrophthora 

18PMS và P. palmivora 17PMS (Bâng 1). 
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Đøi với chþng nçm bệnh P. citrophthora 

18PMS có 3/22 chþng vi khuèn phân lêp trên 

đçt Hòa Bình và 1/16 chþng vi khuèn phân lêp 

trên đçt Tiền Giang có tiềm nëng đøi kháng. 

Đøi với chþng nçm bệnh P. palmivora 17PMS, 

có 5/22 chþng vi khuèn phân lêp trên đçt Hòa 

Bình và 1/16 chþng phân lêp trên đçt tiền 

Giang có tiềm nëng đøi kháng. Như vêy, qua 

khâo sát sơ bû có 06 chþng tiềm nëng cò khâ 

nëng đøi kháng với câ hai chþng nçm gây bệnh 

là B1, B2, B7, LHB15, LHB31 và LHB41.  

Các chþng vi khuèn tiềm nëng này là ngu÷n 

vêt liệu để đánh giá khâ nëng đøi kháng với 

nçm bệnh. 

Bâng 1. Tuyển chọn sơ bộ vi khuẩn đối kháng với nấm bệnh Phytophthora spp.  

Nguồn 
đánh giá 

Tổng số  
chủng vi khuẩn 

Khả năng 
đối kháng 

Số lượng chủng vi khuẩn đối kháng với Ký hiệu các chủng có 
tiềm năng đối kháng P. citrophthora 18PMS P. palmivora 17PMS 

Mẫu đất 
Hòa Bình 

22 + 3 5 LHB31, LHB41, B1, 
B2, B7 

- 19 17 

Mẫu đất 
Tiền Giang 

16 + 1 1 LHB15 

- 15 15 

Ghi chú: (+): Có tiềm năng đối kháng; (-): Không có tiềm năng đối kháng. 

  

Ghi chú: A: Chủng vi khuẩn không có tiềm năng đối kháng, B: Chủng vi khuẩn có tiềm năng đối kháng với nấm bệnh. 

Hình 1. Tuyển chọn sơ bộ chủng vi khuẩn  

có khâ năng đối kháng với nấm P. citrophthora 18PMS  

 Bâng 2. Hoät tính đối kháng với nấm bệnh Phytophthora spp.  

của các chủng vi khuẩn tiềm năng sau 12 ngày đồng nuôi cấy 

Chủng 
Kích thước vùng ức chế nấm bệnh (mm) Đánh giá hoạt tính đối kháng 

P. citrophthora 18PMS P. palmivora 17PMS P. citrophthora 18PMS P. palmivora 17PMS 

LHB 15 15,0 20,0 Mạnh Rất mạnh 

LHB 31 - 9,0 - Trung bình 

LHB 41 12,5 9,5 Mạnh Trung bình 

B1 17,0 10,0 Rất mạnh Trung bình 

B2 - 8,0 - Trung bình 

B7 13,0 10,0 Mạnh Trung bình 

Ghi chú: (-): Không đối kháng, (> 0-5mm): Đối kháng yếu, (> 5-10mm): Đối kháng trung bình,  

(> 10-15mm): Đối kháng mạnh, (> 15-20mm): Đối kháng rất mạnh.  
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Hình 2. Biểu hiện tính đối kháng với nấm bệnh P. citrophthora 18PMS (A)  

và P. palmivora 17PMS (B) của chủng LHB15 sau 12 ngày đồng nuôi cấy 

Bâng 3. Kết quâ định danh các chủng vi khuẩn đối kháng 

bằng phân tích trình tự gen 16S rRNA 

Chủng 
Tỉ lệ trình tự so sánh 

(%) 
Tỉ lệ tương đồng 

(%) 
Trình tự tương đồng trên NCBI 

B1 100 97,92 JN700086.1 

Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum strain R08 

B7 100 99,98 CP029069.1 

Bacillus amyloliquefaciens ALB65 

LHB41 99 97,78 KM853034.1 

Bacillus amyloliquefaciens strain WP1O4 

LHB15 99 98,93 MG722818.2 

Bacillus siamensis SB1001 

 
Hình 3. Cây phân loäi chủng LHB15 dựa trên trình tự 16S rRNA 

0,5 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/JN700086.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=4&RID=B4TMTHZ8016
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/CP029069.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=B4U51DPK016
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/KM853034.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=6&RID=B4T66X22016
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MG722818.2?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=3&RID=B4TBPHPE014
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3.2. Đánh giá hoät tính đối kháng của 

chủng vi khuẩn đã tuyển chọn 

Từ 06 chþng vi khuèn có tiềm nëng, chýng 

tôi tiếp tục tiến hành đánh giá hoät tính đøi 

kháng theo phương pháp đ÷ng nuôi cçy trên đïa 

petri (Bâng 2). Trong 06 chþng chõn lõc có 4 

chþng vi khuèn (LHB15, LHB41, B1, B7) thể 

hiện tính đøi kháng trung bình đến rçt mänh 

với câ hai chþng nçm P. citrophthora 18PMS và 

P. palmivora 17PMS sau 12 ngày đ÷ng nuôi cçy 

trên möi trường PDA. Trong đò chþng LHB15 

(Hình 2) biểu hiện đøi kháng mänh và rçt 

mänh, vùng ức chế nçm bệnh đät 15mm đøi với 

P. citrophthora 18PMS và 20mm đøi với  

P. palmivora 17PMS. Chþng LHB31 và B2 

khöng đøi kháng với nçm P. citrophthora 

18PMS, đøi kháng trung bình với P. palmivora 

17PMS với vùng ức chế nçm bệnh tương ứng là 

9mm và 8mm (Bâng 2). 

3.3. Định danh chủng vi khuẩn đối kháng 

đã tuyển chọn 

Dựa trên phân tích trình tự 16S rRNA, 

chýng töi xác đðnh các chþng vi khuèn tiềm nëng 

(B1, B7, LHB15, LHB41) là các chþng thuûc chi 

Bacillus (Bâng 3, Hình 3). Trong đò, chþng vi 

khuèn B1, B7, LHB41 tương đ÷ng cao với loài 

Bacillus amyloliquefaciens, chþng vi khuèn 

LHB15 tương đ÷ng với loài Bacillus siamensis. 

Như vêy, các chþng thu thêp được đều thuûc chi 

Bacillus. Dựa vào cây phân loäi, chþng LHB15 

cho hoät tính đøi kháng mänh với nçm gây bệnh 

được xác đðnh và đặt tên là loài Bacillus 

siamensis LHB15 (B. siamensis LHB15). 

Các nghiên cứu về vi khuèn B. siamensis cho 

thçy loài vi khuèn này thường cò đặc tính kháng 

nhiều loäi nçm bệnh trên cây tr÷ng (Gorai & cs., 

2021; Park & cs., 2021). Chþng vi khuèn  

B. siamensis LHB15 được đánh giá là chþng tiềm 

nëng để tiến hành nghiên cứu såu hơn. 

3.4. Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học 

của chủng vi khuẩn B. siamensis LHB15 

Tiến hành nuôi cçy, nhuûm gram tế bào, 

chýng töi xác đðnh được hình thái khuèn läc 

chþng vi khuèn B. siamensis LHB15 là vi 

khuèn gram dương (Hình 4D). Khuèn läc có 

màu tríng, l÷i, không tròn, bề mặt bóng, không 

nhẵn, không tiết síc tø ra möi trường, kích 

thước 2-5mm (sau 72h, trên möi trường NA, ở 

t = 30C) (Hình 4B). Tế bào hình que ngín, kích 

thước (1,85-1,92) × (0,64-0,71)µm. Khuèn läc rìa 

rëng cưa vàng nhät, bề mặt nhën khi nuöi trên 

möi trường LB đặc (Hình 4A). 

    

(A) (B) (C) (D) 

Hình 4. Hình thái khuẩn läc trên môi trường LB (A), môi trường NA (B),  

tế bào (C) và nhuộm gram (D) của chủng vi khuẩn B. siamensis LHB15 

Bâng 4. Đặc điểm sinh học của chủng B. siamensis LHB15 

Chỉ tiêu theo dõi Đặc điểm 

Khả năng đồng hóa cacbon Có khả năng đồng hóa nhiều nguồn cacbon khác nhau như D-glucose, 
Saccarose, tinh bột, Glycerol và Maltose.  

Khả năng phát triển trong điều kiện yếm khí Không có khả năng sinh trưởng trong điều kiện yếm khí 

Khả năng khử nitrate Có khả năng khử nitrate 

Khả năng phân giải cellullose Có khả năng sinh enzyme phân giải cellulose 
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Hình 5. Khâ năng đồng hóa D-glucose (A), khử nitrate (B),  

phân giâi cellulose (C) của chủng vi khuẩn B. siamensis LHB15 

Bâng 5. Ảnh hưởng nhiệt độ nuôi cấy 

và độ pH đến sự sinh trưởng của vi khuẩn B. siamensis LHB15 

(sau 2 ngày nuôi cçy) 

Nhiệt độ (C)  Khả năng sinh trưởng 

22  - 

25  + 

30  ++ 

37  +++ 

57  - 

Giá trị pH của môi trường  Kích thước khuẩn lạc (mm) 

5  4,00
 

7  5,00
 

9  2,17
 

11  0
 

Ghi chú: (-): Sinh trưởng yếu; (+): Sinh trưởng trung bình; (++): Sinh trưởng mạnh; 

(+++): Sinh trưởng rất mạnh. 

Bâng 6. Hiệu lực phòng chống nấm P. citrophthora 18PMS trong đất  

của chủng vi khuẩn B. siamensis LHB15 

Công thức Lượng bổ sung/bầu 
Tỉ lệ cánh hoa mất màu trong đất trồng cam (%) Hiệu lực (%) 

TXL 30 ngày SXL 45 ngày SXL 30 ngày SXL 45 ngày SXL 

B. siamensis LHB15 1,1g 54,33
a
 49,20

b 
37,20

c 
36,52 63,08 

Trichoderma  0,42g 48,67
a
 49,60

b
 46,80

b
 28,56 48,15 

Metalaxyl 0,022ml 52,67
a
 18,80

c
 17,20

d
 74,98 82,39 

Đối chứng  - 47,67
a
 68,00

a 
88,40

a 
- - 

CV% 18,01 18,25 14,85   

LSD0,05 8,40 7,77 6,46   

Ghi chú: Các chữ cái khác nhau trong cùng một cột là sai khác nhau có ý nghĩa thống kê với P <0,05; TXL: Trước 

xử lý, SXL: Sau xử lý.  

Mût sø đặc điểm sinh hõc cþa chþng  

B. siamensis LHB15 đã được khâo sát và kết 

quâ được trình bày trong bâng 4 và hình 5. 

Chþng vi khuèn B. siamensis LHB15 sinh 

trưởng thích hợp trong ngưỡng nhiệt đû 30-37C 

và nhiệt đû tøi ưu là 37C, ở giá trð pH 5-9 và giá 

trð pH tøi ưu cþa möi trường nuôi cçy là 7  

(Bâng 5). Kết quâ này là những thông sø quan 

trõng phục vụ mục tiêu nhân nuôi thu sinh khøi 

chþng vi khuèn. 
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Bâng 7. Hiệu lực phòng chống nấm P. citrophthora 18PMS trong rễ cây  

của chủng vi khuẩn B. siamensis LHB15 

Công thức Lượng bố sung/bầu 
Tỉ lệ cánh hoa mất màu trong rễ trồng cam (%) Hiệu lực (%) 

TXL 30 ngày SXL 45 ngày SXL 30 ngày SXL 45 ngày SXL 

B. siamensis LHB15 1,1g 38,80
b
 28,00

c 
10,40

c 
46,71 84,59 

Trichoderma  0,42g 52,40
a
 40,00

b
 38,40

b
 43,63 57,87 

Metalaxyl 0,022ml 40,00
b
 6,80

d
 4,80

d
 87,45 93,10 

Đối chứng  - 38,40
b
 52,00

a 
66,80

a 
- - 

CV% 21,81 17,52 19,10   

LSD0,05 8,49 5,10 5,28   

Ghi chú: Các chữ cái khác nhau trong cùng một cột là sai khác có ý nghĩa thống kê với P <0,05. TXL: Trước xử 

lý, SXL: sau xử lý.  

3.5. Đánh giá khâ năng kiểm soát nấm  

P. citrophthora 18PMS của vi khuẩn  

B. siamensis LHB15 trong điều kiện nhà lưới 

Để đánh giá hiệu quâ cþa chþng  

B. siamensis LHB15 trong điều kiện nhà lưới, 

chúng tôi chî tiến hành đánh giá hiệu lực kiểm 

soát nçm P. citrophthora 18PMS. Đåy là chþng 

nçm chính phân lêp từ méu bệnh chây gôm trên 

cây Cam ở Việt Nam. Hiệu lực kiểm soát nçm 

cþa chþng B. siamensis LHB15 được thể hiện 

qua khâ nëng kiểm soát nçm gây bệnh trong 

đçt và trong rễ cþa cây cam thí nghiệm. Đøi với 

khâ nëng kiểm soát nçm bệnh trong đçt, méu 

đçt được thu vào 2 thời điểm là 30 và 45 ngày 

sau xử lý (Bâng 6). Ngoài ra khâ nëng kiểm soát 

nçm trong rễ cåy cÿng được đánh giá và trình 

bày trong bâng 7. 

Kết quâ trong bâng 6 cho thçy, xử lý vi 

khuèn B. siamensis LHB15 cho hiệu lực phòng 

chøng nçm P. citrophthora 18PMS đät 36,52% 

sau 30 ngày xử lý và tëng lên 63,08% sau 45 

ngày xử lý. So sánh hiệu lực cþa việc xử lý đçt 

bìng vi khuèn B. siamensis LHB15 với các 

phương thức khác cho thçy, hiệu lực cþa chþng vi 

khuèn này cao hơn chế phèm nçm Trichoderma 

và thçp hơn hoät chçt kháng nçm Metalaxyl. 

Tương tự, hiệu lực phòng chøng nçm trong rễ cây 

cþa chþng B. siamensis LHB15 đät 46,71% sau 

30 ngày xử lý và tëng lên 84,59% sau 45 ngày xử 

lý. Hiệu lực cþa chþng vi khuèn này cao hơn hiệu 

quâ cþa việc xử lý với chế phèm nçm Tricoderma. 

Tuy nhiên, việc xử lý vi khuèn B. siamensis 

LHB15 trong đçt nhiễm nçm P. citrophthora 

18PMS vén đät hiệu quâ thçp hơn chçt diệt nçm 

Metalaxyl sau 30 ngày và 45 ngày xử lý (Bâng 7). 

Như vêy, có thể thçy rìng việc xử lý đçt tr÷ng với 

chþng vi khuèn B. siamensis LHB15 có tác dụng 

phòng và chøng läi nçm P. citrophthora 18PMS 

trong câ đçt tr÷ng và trong rễ cây cam. Các 

nghiên cứu khác trên loài vi khuèn B. siamensis 

cÿng cho thçy rìng loài vi khuèn này có khâ 

nëng kiểm soát nçm Phytophthora spp. trong đçt 

(Barquero & cs., 2016; Mi & cs., 2021). Như våy, 

chþng vi khuèn B. siamensis LHB15 có tiềm 

nëng trong việc sân xuçt chế phèm sinh hõc 

phòng trừ nçm Phytophthora spp. gây bệnh chây 

gôm trên cây cam 

4. KẾT LUẬN 

Từ 38 chþng vi khuèn phân lêp từ đçt tr÷ng 

cam Hòa Bình và Tiền Giang, chýng töi đã đánh 

giá và tuyển chõn được chþng vi khuèn LHB15 

có hoät tính đøi kháng mänh với hai chþng nçm 

gây bệnh chây gôm P. citrophthora 18PMS và  

P. palmivora 17PMS. Kết quâ đðnh danh bìng 

phân tích trình tự và kết hợp hình thái, chþng 

vi khuèn LHB15 được xác đðnh là B. siamensis. 

Khâo sát các đặc điểm sinh hõc cho thçy, chþng 

vi khuèn B. siamensis LHB15 sinh trưởng tøi 

ưu ở nhiệt đû 37C và pH = 7, có khâ nëng đ÷ng 

hóa ngu÷n cacbon đa däng, có khâ nëng khử 

nitrat, không có khâ nëng søng yếm khí và có 

khâ nëng sinh enzyme phân giâi cellulose. 
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Chþng vi khuèn này có hiệu lực phòng chøng 

nçm bệnh P. citrophthora 18PMS trong đçt và 

trên cây cam trong điều kiện nhà lưới. Hiệu lực 

phòng chøng đät 63,08% trong đçt và 84,59% 

trong rễ cây sau 45 ngày xử lý.  
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