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ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC ỨC CHẾ CỦA VI KHUẨN Bacillus velezensis
ĐỐI VỚI NẤM Phytophthora sp. GÂY BỆNH SƢƠNG MAI TRÊN CÂY CÀ CHUA
Lê Vũ Khánh Trang1, Lê Thị Mai1,
Võ Lương Ý Nhi1, Huỳnh Thị Ngọc Lan1

TÓM TẮT
Vi khuẩn Bacillus velezensis hiện nay đang được quan tâm nghiên cứu bởi có nhiều tiềm năng trong việc ứng
dụng sản xuất các chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh hại và giúp tăng năng suất cho cây trồng. Nghiên cứu này được
thực hiện nhằm đánh giá khả năng ức chế sự phát triển của nấm Phytophthora sp. gây bệnh sương mai trên cây cà
chua của các thành phần môi trường nuôi cấy vi khuẩn B. velezensis với mục đích phát triển và đa dạng hóa các sản
phẩm chế phẩm sinh học. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy các thành phần môi trường nuôi cấy vi khuẩn B. velezensis,
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bao gồm tế bào vi khuẩn, dịch ngoại bào, dịch enzyme và các thành phần phi enzyme đều có khả năng đối kháng
với nấm bệnh Phytophthora sp.. Trong đó, khả năng đối kháng của tế bào vi khuẩn và dịch ngoại bào với nấm bệnh
Phytophthora sp. là rất mạnh thể hiện qua hiệu lực ức chế nấm lần lượt là 84,44% và 80% sau 5 ngày. Các enzyme
ngoại bào thể hiện hiệu lực đối kháng với nấm bệnh là 72,59% cao hơn 1,6 lần so với các thành phần phi enzyme
(45,18%). Hiệu lực đối kháng mạnh với nấm bệnh được chứng minh trong nghiên cứu này sẽ góp phần phát triển
đa dạng sản xuất các loại chế phẩm sinh học từ chủng vi khuẩn Bacillus velezensis phục vụ vào công cuộc phòng trừ
bệnh sương mai ở cây trồng nói chung và cây cà chua nói riêng.
Từ khóa: Vi khuẩn Bacillus velezensis, hiệu lực ức chế, nấm Phytophthora sp., bệnh sương mai, cây cà chua

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Tại Việt Nam, cây cà chua được trồng và tiêu thụ
phổ biến với diện tích trong những năm gần đây dao
động khoảng 23 đến 25 ngàn ha. Hiện nay, cây cà
chua đang được chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công
nghệ sinh học để nâng cao năng suất và chất lượng
sản phẩm, như nghiên cứu chọn tạo giống cà chua
lai năng suất cao và chất lượng phù hợp với từng
khu vực khác nhau, kháng được các loại sâu bệnh
hại. Tuy nhiên, quá trình sản xuất vẫn còn gặp nhiều
hạn chế do điều kiện khí hậu nước ta dễ dàng tạo
điều kiện thuận lợi cho một số loại bệnh trên cây
phát triển, chủ yếu là các bệnh do vi sinh vật gây ra
như: bệnh héo xanh, bệnh đốm vi khuẩn, bệnh đốm
quả, bệnh sương mai,… Trong đó, bệnh sương mai
là loại bệnh phổ biến thứ hai trên cây cà chua với tác
nhân chính gây bệnh là do nấm Phytophthora sp. đã
gây mất mùa, làm tăng chi phí và cản trở việc sản
xuất của nhiều nhà vườn, ước tính thiệt hại sụt giảm
năng suất lên tới 40 - 70% năng suất. Hiện nay, các
nhà vườn thường sử dụng các loại thuốc hóa học để
diệt nấm nhưng biện pháp này thường để lại một
số hậu quả như: diệt hết tất cả các vi sinh vật có lợi
trong đất làm mất cân bằng hệ vi sinh, tạo điều kiện
cho các loài gây hại phát triển, dư lượng thuốc diệt
nấm làm ô nhiễm nguồn đất, nước, gây hại đối với
sức khỏe của người... Trong các biện pháp phòng trừ
đang được nghiên cứu để dần thay thế biện pháp hóa
học thì biện pháp ứng dụng các chế phẩm sinh học
là một hướng đi được các nhà khoa học của nhiều
nước trên thế giới cũng như Việt Nam quan tâm, vì
có tác dụng tích cực đối với nông nghiệp và ưu việt
hơn so với các sản phẩm hóa học.
Vi khuẩn Bacillus velezensis là một loại vi khuẩn
mới được phát hiện gần đây, thuộc loại vi khuẩn
Gram dương, hình que, có khả năng sinh acid từ
aesculin, amygdalin, arbutin,… (Wang et al., 2008).
Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra tiềm năng kiểm soát
sinh học của B. velezensis thông qua bốn cơ chế
chính: kháng sinh qua trung gian chất chuyển hóa
kháng khuẩn, sản xuất các hormone tăng trưởng để
hấp thu chất dinh dưỡng, cạnh tranh dinh dưỡng
với các vi sinh vật khác và sản sinh các hợp chất dễ
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bay hơi cùng với các hợp chất lipopeptide bề mặt
(Adetomiwa Ayodele Adeniji et al., 2019). Nghiên
cứu sơ bộ của nhóm đã phân lập và tuyển chọn
được chủng vi khuẩn kí hiệu là BV16 có khả năng
tiêu diệt nấm gây bệnh mạnh nhất và đã được xác
định đó là loài Bacillus velezensis (Trang et al., 2020).
Do đó, nghiên cứu này tiếp tục thực hiện để sàng
lọc và đánh giá hiệu lực ức chế sự phát triển nấm
Phytophthora sp. gây bệnh sương mai trên cây cà
chua từ các thành phần trong canh trường nuôi cấy
của vi khuẩn B. velezensis để chọn ra thành phần có
hiệu lực ức chế nấm bệnh cao nhất, từ đó làm cơ sở
khoa học để ứng dụng vi sinh vật đối kháng sản xuất
đa dạng các sản phẩm chế phẩm sinh học.
II. VẬTLIỆU VÀPHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu nghiên cứu
Từ các vùng trồng cà chua ở Đà Nẵng, chủng
nấm Phytophthora sp. gây bệnh sương mai trên cây
cà chua và vi khuẩn B. velezensis đã được phân lập và
được bảo quản tại Khoa Sinh - Môi trường, Trường
Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng (Trang et al., 2020).
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp giữ giống vi sinh vật
Vi khuẩn B. velezensis được giữ giống trên môi
trường thạch LB (Luria-Bertani), nấm Phytophthora
sp. được giữ giống trên môi trường PDA (Potato
dextrose agar). Tất cả các giống vi sinh vật được bảo
quản ở 4°C và thực hiện cấy chuyền hàng tháng.
2.2.2. Phương pháp hoạt hóa vi sinh vật
- Vi khuẩn B. velezensis: Từ ống thạch nghiêng
lấy sinh khối vi khuẩn để tiến hành hoạt hóa trong
50 ml môi trường LB đã được khử trùng ở điều kiện
121oC, 1 atm trong thời gian 20 phút, tiến hành nuôi
cấy lắc 150 vòng/ phút trong 18 giờ ở nhiệt độ phòng.
- Đối với nấm Phytophthora sp. gây bệnh sương
mai: Từ ống thạch nghiêng được hoạt hóa lại trong
môi trường PDA trên đĩa bằng cách cắt một khoanh
thạch trong ống thạch nghiêng rồi úp sang môi
trường PDA mới trong khoảng 5 - 7 ngày ở 30°C để
thực hiện các phương pháp đối kháng.
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2.2.3. Phương pháp thu sinh khối tế bào, dịch ngoại
bào, enzyme ngoại bào và các thành phần phi
enzyme từ canh trường nuôi cấy vi khuẩn Bacillus
velezensis
Sau khi được hoạt hóa, vi khuẩn B. velezensis
được tăng sinh trong 100 mL môi trường LB.
Sau khi OD600 đạt giá trị 0,7 tiến hành ly tâm ở
10.000 vòng/10 phút để thu dịch ngoại bào và sinh
khối tế bào vi khuẩn (mật độ sinh khối tế bào đạt
108 cfu/ml). Đối với nghiệm thức sinh khối tế bào
gia nhiệt, sau khi thu sinh khối tiến hành gia nhiệt ở
55°C trong 15 phút. Sinh khối tế bào vi khuẩn được
tái huyền phù trong nước cất vô trùng.
Để thu enzyme ngoại bào và các thành phần
phi enzyme, lấy 50 ml dịch ngoại bào cho vào bình
250 ml. Tiến hành kết tủa phân đoạn dịch ngoại
bào bằng muối amoni sunfat (NH4)2SO4 bão hòa
và khuấy đều để lắng. Sau 12 giờ tiến hành ly tâm
10000 vòng/10 phút ở 4°C thu được phần dịch nổi là
các thành phần phi enzyme, phần kết tủa được hòa
tan trong đệm acetate pH = 3,8.

2.2.4. Đánh giá hiệu lực ức chế nấm Phytophthora
sp. từ các thành phần trong canh trường nuôi cấy vi
khuẩn B. velezensis ở điều kiện phòng thí nghiệm
Đánh giá hiệu lực ức chế nấm bệnh của vi khuẩn
được thực hiện theo phương pháp cấy kép và theo
dõi sự phát triển của sợi nấm sau 5 ngày và 7 ngày
ủ ở nhiệt độ 30oC. Hiệu lực ức chế sự phát triển của
nấm bởi vi khuẩn được tính theo công thức (Han
et al., 2015):
R_ r
I=
100 %
˟
R
Trong đó: I là hiệu lực đối kháng (ức chế sự phát
triển của nấm bởi vi khuẩn); R là bán kính hệ sợi nấm
đối chứng (cm); r là bán kính hệ sợi nấm có chủng vi
khuẩn (cm).
Các mẫu thí nghiệm đánh giá khả năng kháng
nấm Phytophthora sp. được thực hiện bao gồm các
mẫu và công thức (CT) thí nghiệm (TN) như bảng 1.

Bảng 1. Bố trí thí nghiệm
Thí nghiệm
ĐC

C ng thức
thí nghiệm

Mẫu thí nghiệm

Nồng độ
pha loãng*

Nước cất vô trùng (đối chứng)

ĐC

TN 1

Sinh khối tế bào vi khuẩn B. velezensis không gia nhiệt

TN 2

Sinh khối tế bào vi khuẩn B. velezensis được gia nhiệt
ở 55ºC trong vòng 15 phút

CT1
CT2
CT3

10-4
10-5
10-6

CT1
CT2
CT3

10-6
10-7
10-8

CT1
CT2
CT3

10-4
10-5
10-6

TN 3

Dịch ngoại bào

TN 4

Dịch enzyme ngoại bào

TN 5

Dịch phi enzyme

Ghi chú: *Từ mẫu ban đầu là môi tr
theo d y n ng độ khác nhau.

ng nuôi cấy vi khuẩn B. velezensis đạt mật độ 108 cfu/ml tiến hành pha lo ng

2.2.5. Phương pháp xử lí số liệu
Kết quả được biểu thị bằng trị số trung bình và
độ lệch chuẩn (Mean ± SD). Xử lý thống kê dựa vào
phân tích ANOVA. Kết quả thử nghiệm đạt ý nghĩa
thống kê với độ tin cậy 95%.
2.3. Thời gian và địa điểm nghiên cứu
Nghiên cứu thực hiện từ tháng 1 đến 10/2020
tại Bộ môn Công nghệ Sinh học, Khoa Sinh - Môi
trường, trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Đánh giá hiệu lực ức chế sự phát triển của nấm
Phytophthora sp. từ tế bào vi khuẩn B. velezensis
Kết quả hiệu lực ức chế sự phát triển của nấm
bệnh Phytophthora sp. từ các thí nghiệm sinh khối
tế bào không gia nhiệt (TN1) và gia nhiệt ở 55ºC
(TN2) (Bảng 1, hình 1 và hình 2) cho thấy trong điều
kiện phòng thí nghiệm, sinh khối tế bào vi khuẩn
B. velezensis khi được pha loãng ở nồng độ 10-4 và
10-5 (Nồng độ tế bào ban đầu đạt 108 cfu/ml) thể hiện
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hiệu lực ức chế nấm đạt giá trị tương ứng là 84,44%
và 74,82% sau 5 ngày theo dõi và giảm dần sau
7 ngày, tuy nhiên vẫn đạt giá trị khá cao, tương ứng
75,56% và 65,92%. Đối với thí nghiệm 2 cho thấy
sinh khối tế bào vi khuẩn B. velezensis mặc dù đã
gia nhiệt ở 55°C nhưng vẫn thể hiện hiệu lực kháng
nấm lên đến 66,67% ở nồng độ pha loãng 10-4 sau
5 ngày theo dõi. Ở nồng độ 10-5, hiệu lực ức chế nấm
bệnh không cao, chỉ đạt 41,48% và giảm dần sau đó.
Kết quả của nghiên cứu đã kết luận được rằng
khả năng ức chế sự phát triển của nấm bệnh của
sinh khối tế bào vi khuẩn B. velezensis rất mạnh.

Trong đó, hiệu lực ức chế nấm bệnh từ tế bào bình
thường cao hơn 17,77% so với hiệu lực chế của tế
bào được gia nhiệt ở 55°C. B. velezensis có khả năng
cạnh tranh dinh dưỡng mạnh làm hạn chế sự sinh
trưởng và phát triển của nấm bệnh Phytophthora sp.
Mặt khác, trong điều kiện bất lợi của môi trường
(ví dụ như gia nhiệt), B. velezensis có khả năng sinh
bào tử và giải phóng một số hợp chất nội bào có hoạt
tính kháng nấm dẫn đến vẫn duy trì khả năng ức chế
nấm bệnh phát triển (Adetomiwa Ayodele Adeniji
et al., 2019).

Bảng 2. Hiệu lực ức chế sự phát triển của nấm bệnh từ sinh khối tế bào vi khuẩn Bacillus velezensis
Mẫu TN

CT

Đối chứng
TN1
TN2
TN1
TN2
TN1
TN2

ĐC
CT1
CT2
CT3

Bán kính tản nấm (cm)
Sau 5 ngày
Sau 7 ngày
4,5
4,5
0,7 ± 0,1
1,1 ± 0,1
1,5 ± 0,17
2,6 ± 0,15
1,13 ± 0,15
1,53 ± 0,06
2,67 ± 0,2
3,3 ± 0,1
4,5
4,5
4,5
4,5

Hiệu lực kháng nấm (%)
Sau 5 ngày
Sau 7 ngày
a
84,44 ± 2,22
75,56 ± 2,22
66,67 ± 3,84c
40,74 ± 4,62
b
74,82 ± 3,39
65,92 ± 1,28
d
41,48 ± 3,39
26,67 ± 2,22
-

Ghi chú: Số liệu trong bảng là giá trị trung bình của 3 lần lặp lại. Các giá trị biểu hiện bằng chữ cái giống nhau trong
cùng 1 cột sai khác không có ý nghĩa ở mức sác xuất P ≤ 0,05 theo phân tích Ducan.
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Hình 1. Khả năng đối kháng nấm từ tế bào không
gia nhiệt của vi khuẩn B. velezensis sau 7 ngày ở các
công thức: A. CT1; B. CT2; C. CT3; D. Đối chứng

Hình 2. Khả năng đối kháng nấm từ tế bào được
gia nhiệt ở 55°C của vi khuẩn B. velezensis sau 7 ngày
các công thức: A. CT1; B. CT2; C. CT3; D. Đối chứng

3.2. Đánh giá hiệu lực ức chế sự phát triển của nấm
Phytophthora sp. từ dịch ngoại bào của vi khuẩn
B. velezensis
Đối với thí nghiệm 3 (TN3) tiến hành xác
định hiệu lực ức chế sự phát triển của nấm bệnh
Phytophthora sp. từ dịch ngoại bào, kết quả cho thấy
hiệu lực kháng nấm của dịch ngoại bào giảm dần khi
nồng độ pha loãng tăng dần (Bảng 3). Sau 5 ngày của

dịch ngoại bào ở CT1 thể hiện hiệu lực kháng nấm
lên đến 80% và giảm còn 73,33% sau 7 ngày. So sánh
với nghiên cứu của Caulier và cộng tác viên (2018)
thì sinh khối và dịch ngoại bào của B. velezensis thể
hiện hiệu lực kháng nấm bệnh Phytophthora sp. cao
hơn 4,44% so với sinh khối chủng Bacillus sp. và
Pseudomonas spp.
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Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng vi khuẩn
B. velezensis có khả năng tổng hợp nhiều hợp chất
ngoại bào có hoạt tính kháng nấm và kháng khuẩn gây

hại cho cây trồng bao gồm lipopeptide, polyketide,
dipeptide, siderophore và các protein kháng khuẩn
(Arguelles-Arias et al., 2009; Yuan et al., 2012).

Bảng 3. Hiệu lực ức chế sự phát triển của nấm bệnh từ dịch ngoại bào (TN3)
Bán kính tản nấm (cm)
Sau 5 ngày
Sau 7 ngày
Đ/C
4,5
4,5
CT1
0,9 ± 0,1
1,2 ± 0,2
CT2
1,43 ± 0,06
1,63 ± 0,11
CT4
4,5
4,5
Ghi chú: Số liệu trong bảng là giá trị trung bình của 3 lần lặp lại.
CT

Hình 3. Khả năng đối kháng nấm Phytophthora sp.
từ dịch ngoại bào của vi khuẩn B. velezensis
sau 7 ngày ở các nồng độ pha loãng:
A. CT1; B. CT2; C. CT3; D. Đối chứng

3.3. Đánh giá hiệu lực ức chế sự phát triển của nấm
Phytophthora sp. từ các thành phần enzyme và phi
enzyme trong dịch ngoại bào
Để xác định rõ trong dịch ngoại bào, các
thành phần enzyme hay phi enzyme của vi khuẩn
B. velezensis đóng vai trò chủ yếu trong việc ức chế
nấm bệnh Phytophthora sp. tiến hành thực hiện TN4
(enzyme) và TN5 (phi enzyme) (Bảng 4). Kết quả

Hiệu lực kháng nấm (%)
Sau 5 ngày
Sau 7 ngày
80,00 ± 2,22
73,33 ± 4,44
68,14 ± 1,28
63,70 ± 2,56
-

cho thấy rằng, so với các thành phần phi enzyme
hiệu lực ức chế cao nhất thu nhận được ở CT1 sau
5 ngày theo dõi là 45,18% thì thành phần enzyme
thu nhận từ dịch ngoại bào thể hiệu lực ức chế sự
phát triển của nấm bệnh cao hơn gấp 1,6 lần, tương
ứng 72,59% ở CT1. Sau khi tiếp tục pha loãng đến
nồng độ 10-5(CT3), dịch enzyme ngoại bào vẫn còn
thể hiện khả năng kháng nấm, ở nồng độ này dịch
phi enzyme không còn hiệu lực kháng nấm.
Kết quả của nghiên cứu đã cho thấy hiệu lực kháng
nấm Phytophthora sp. của vi khuẩn B. velezensis
khác nhau ở các thành phần enzyme và phi enzyme
thu nhận được từ dịch ngoại bào. Khả năng kháng
nấm bệnh thông qua các thành phần không phải là
enzyme có thể là một số hợp chất có hoạt tính kháng
nấm như iturin (ITU), fengycin (fen), siderophore
bacillibactin… (Jina and Piyush, 2020; Manel Cheffi
et al., 2019). Bên cạnh đó, B. velezensis tổng hợp
được nhiều loại enzyme ngoại bào như protease,
chitinase, glucanase, cellulase, lipase, amylase và
cylase… có khả năng phá hủy vách tế bào nấm bệnh
(Nguyễn Lân Dũng và ctv., 2010; Trịnh Thành Trung
và ctv., 2017), do đó ức chế được nấm Phytophthora
sp. gây bệnh sương mai trên cây cà chua.

Bảng 4. Hiệu lực ức chế sự phát triển của nấm bệnh
từ các thành phần enzyme và phi enzyme trong dịch ngoại bào
Mẫu TN

CT

Đối chứng
TN4
TN5
TN4
TN5
TN4
TN5

ĐC
CT1
CT2
CT3

Bán kính tản nấm (cm)
Sau 5 ngày
Sau 7 ngày
4,5
4,5
1,23 ± 0,25
1,77 ± 0,63
2,47 ± 0,15
3,43 ± 1,75
1,87 ± 0,15
3,23 ± 0,25
3,40 ± 1,74
4,23 ± 2,33
b
4 ± 0,3
4,27 ± 0,25a
4,5
4,5

Hiệu lực kháng nấm (%)
Sau 5 ngày
Sau 7 ngày
a
72,59 ± 5,59
60,74 ± 14,1
c
45,18 ± 3,39
23,70 ± 2,56
58,52 ± 3,39b
54,42 ± 5,59
d
24,44 ± 8,00
5,18 ± 5,59
e
11,11 ± 6,67
5,18 ± 5,59
-

Ghi chú: Số liệu trong bảng là trung bình của 3 lần lặp lại. Các giá trị biểu hiện bằng chữ cái giống nhau trong cùng
1 cột sai khác không có ý nghĩa ở mức sác xuất P≤0,05 theo phân tích Ducan.
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Như vậy, nghiên cứu này có thể làm tiền đề để
thực hiện các thử nghiệm tách chiết và tinh sạch một
số enzyme, hợp chất tiềm năng có hoạt tính kháng

nấm từ vi khuẩn B. velezensis để ứng dụng trong việc
phát triển và đa dạng hóa các loại chế phẩm sinh học
từ vi khuẩn B. velezensis.

Hình 4. Khả năng đối kháng nấm Phytophthora sp. từ dịch phi enzyme
sau 7 ngày ở các TN: A. CT 1; B. CT2; C. CT3; D. ĐC

IV. KẾT LUẬN
Nghiên cứu đã cho thấy tất cả các thành phần
trong môi trường nuôi cấy vi khuẩn B. velezensis
đều thể hiện khả năng đối kháng với nấm bệnh
Phytophthora sp.. Trong đó, hiệu lực ức chế nấm
bệnh của tế bào và dịch ngoại bào là cao nhất, tương
ứng lần lượt là 84,44% và 80%. Ngoài ra, trong dịch
ngoại bào của vi khuẩn B. velezensis thì dịch enzyme
ngoại bào có hiệu lực ức chế sự phát triển của nấm
bệnh (72,59%) cao hơn 1,6 lần so với các thành phần
phi enzyme (45,18%). Vì vậy, có thể kết luận rằng
vi khuẩn B. velezensis rất có tiềm năng trong ứng
dụng vào sản xuất chế phẩm phòng trừ bệnh sương
mai trên cây cà chua. Trên cơ sở đối kháng với nấm
thông qua nhiều thành phần khác nhau trong canh
trường nuôi cấy của vi khuẩn tạo cơ sở khoa học cho
việc đa dạng hóa các loại chế phẩm sinh học phòng
trừ bệnh cây trồng, hướng đến một nền nông nghiệp
phát triển bền vững.
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Evaluation of inhibitory efficiency of Bacillus velezensis against fungal
pathogen Phytophthora sp. causing late blight on tomato
Le Vu Khanh Trang, Le Thi Mai,
Vo Luong Y Nhi, Huynh Thi Ngoc Lan

Abstract
Bacillus velezensis has been paid much attention by researchers based on the potential application to prevent
plant disease and increase crop yields. This study was performed to evaluate the ability to inhibit the growth of
Phytophthora sp. causing late blight on tomato by different ingredients in B. velezensis culture medium with the
aim of developing and diversifying biological control products. The results showed that the inhibitory efficiency
against fungal pathogen Phytophthora sp. was observed at all components of B. velezensis culture medium, including
biomass, extracellular fluid, extracellular enzymes and non-enzyme metabolites. Among them, the highest inhibitory
efficiency was recorded at the biomass and extracellular fluid, making up 84.44% and 80%, respectively after 5 days.
The inhibition of mycelial growth of the extracellular enzymes (72.59%) was 1.6 times higher than extracellular
non-enzyme compounds (45.18%). The promising antagonistic activity demonstrated in this study will contribute
to the diversification and improvement of the quality of biological control products Bacillus velezensis in Vietnam.
Keywords: B. velezensis, inhibitory efficiency, Phytophthora sp., late blight, tomato
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