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PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN CÁC CHỦNG VI SINH VẬT 

SỬ DỤNG CHO XỬ LÝ BÙN THẢI CÁ TRA LÀM PHÂN BÓN HỮU CƠ 

Trần Thị Lụa1, Nguyễn Thị Nguyệt2, Nguyễn Viết Hiệp1, Hoàng Văn Tám3
 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu nhằm tuyển chọn bộ chủng giống vi sinh vật có khả năng phân giải xenlulo, lân và protein để 

xử lý bùn thải ao nuôi cá tra làm phân bón hữu cơ. Từ 23 chủng vi sinh vật phân lập từ các mẫu bùn thải ao 

nuôi cá tra đã tuyển chọn được 3 chủng vi khuẩn, bao gồm chủng X7KN, Pi71.3 và PO3. Chủng X7KN có 

khả năng phân giải xenlulo, đường kính vòng phân giải 4,8 cm sau 20 giờ nuôi cấy, hoạt tính xenlulasa đạt 

15,4 u/ml. Chủng Pi71.3 phân giải lân khó tan, đường kính vòng phân giải lân đạt 2,2 cm, lượng lân dễ tiêu 

tăng lên 4,5 lần so với đối chứng sau 5 ngày nuôi cấy. Chủng PO3 phân giải protein, đường kính vòng phân 

giải protein đạt 5,2 cm, hoạt tính phân giải protein đạt 0,95 U/ml sau 48 giờ nuôi cấy. Các chủng vi sinh vật 

tuyển chọn được định danh là Bacillus tequilensis X7KN, Bacillus tequilensis Pi71.3 và Bacillus velezensis PO3 
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thuộc nhóm vi khuẩn an toàn sinh học cấp độ 1. Bùn thải ao nuôi cá tra có bổ sung phân bò theo tỉ lệ 7 : 3 sau 

30 ngày xử lý bằng tổ hợp các chủng vi sinh vật có chất lượng đáp ứng tiêu chuẩn về phân hữu cơ theo quy 

định tại QCVN 01-189:2019/BNNPTNT. 

Từ khóa: Bùn thải ao nuôi cá tra, vi sinh vật phân giải xenlulo, phân giải lân, phân giải protein 
 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Năm 2018 diện tích nuôi cá tra của các tỉnh Đồng 

bằng sông Cửu Long đạt 5.400 ha, với sản lượng đạt 

1,42 triệu tấn. Trong đó, các tỉnh có diện tích nuôi 

lớn đạt sản lượng tăng mạnh là Đồng Tháp và An 

Giang. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy 

sản Việt Nam, trong năm 2018 kim ngạch xuất khẩu 

thủy sản của cả nước đạt hơn 2.26 tỷ USD và cá tra 

tiếp tục là một trong những mặt hàng xuất khẩu quan 

trọng của ngành thủy sản (Nguyễn Hạnh, 2018). 

Việc nuôi cá tra đem lại cho người dân  rất 

nhiều nguồn lợi nhưng đồng thời cũng  thải  vào 

môi trường một lượng chất thải không hề nhỏ. Sau 

mỗi vụ nuôi cá tra đạt 300 tấn/ha thì tạo ra lượng 

bùn thải ao nuôi cá khoảng 2.677 tấn bùn ướt hoặc 

937 tấn bùn khô (Cao Văn Thích, 2008). Bùn thải 

ao nuôi cá tra là chất thải của cá, lượng thức ăn thừa 

sau mỗi lần cho ăn và chứa nhiểu vi sinh khuẩn gây 

bệnh. Bùn thải ao nuôi cá tra có hàm lượng kim loại 

nặng thấp, hàm lượng hữu cơ khoảng 7,3%, pH 6,3, 

đạm tổng số 0,33%, protein tổng số 2,5%, lân tổng 

số 0,74% và kali tổng số 0,62% (Hoàng Văn Tám và 

ctv., 2019). Do bùn ao nuôi chứa nhiều chất hữu cơ 

có thể chuyển  hóa thành các khí gây hại cho cá như 

H
2
S, NH

3
, NO -, CH

4 
và vi khuẩn hiếu khí phân giải 

chất hữu cơ trong bùn đáy ao tiêu tốn một lượng oxy 
đáng kể, ảnh hưởng đến tỉ lệ sống của cá nuôi, nên 

bùn thải ao nuôi phải được hút định kỳ và chỉ  để  

lại khoảng 20 cm (Phạm Quốc Nguyên, 2014). Theo 

Trương Quốc Phú và Trần Kim Tính, hàm lượng các 

chất dinh dưỡng trong bùn đáy ao nuôi cá tra tương 

đối cao, hàm lượng các kim loại nặng thấp so với 

giới hạn cho phép của QCNV 03:2008/BTNMT và 

QĐ 36/2007/QQĐ-BNN, có thể tái chế bùn đáy ao 

làm phân bón cho cây trồng. 

Sản xuất theo chuỗi tuần hoàn là xu hướng phát 

triển của ngành nông nghiệp. Nhiều nghiên cứu đã 

công bố cho biết bùn thải ao nuôi trồng thủy sản sau 

khi chế biến có thể được sử dụng làm nguyên liệu 

sản xuất phân hữu cơ, hữu cơ khoáng hoặc làm giá 

thể trồng rau (Trương Quốc Phú và ctv., 2012; Phạm 

Quốc Nguyên và ctv., 2014; Nguyễn Đắc Kiên và ctv., 

2016; Nguyễn Văn Mạnh, 2016). Sử dụng bùn thải 

ao nuôi cá tra làm nguồn nguyên liệu sản xuất phân 

bón hữu cơ không chỉ tạo ra các sản phẩm phân bón 

phục vụ sản xuất nông nghiệp, mà còn xử lý được 

ô nhiễm môi trường do chất thải chăn nuôi gây ra. 

Mục tiêu của công trình nghiên cứu là phân lập, 

tuyển chọn bộ chủng giống vi sinh vật sử dụng cho 

xử lý bùn thải ao nuôi cá tra làm phân bón hữu cơ. 

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

- Các mẫu bùn thải ao nuôi cá tra thu thập tại 

vùng Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang. 

- Hóa chất và dụng cụ cần thiết sử dụng trong 

nuôi cấy và đánh giá hoạt tính phân giải hợp chất 

phôtphat khó tan, xenlulo, protein của các chủng vi 

sinh vật (VSV). Các môi trường Pikovskaya, Luria 

Bertani (LB), LB cải tiến, Ashby được sử dụng trong 

nuôi cấy VSV. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

- Xác định khả năng phân giải xenlulo của vi 

sinh vật theo TCVN 6168:2002 và xác định hoạt độ 

xenlulaza theo TCVN 12104:2018. 

- Xác định khả năng phân giải lân của vi sinh vật 

ctheo TCVN 6167:1996 và định lượng phốt pho hữu 

hiệu trong dịch nuôi cấy theo TCVN 8565:2010. 

- Xác định khả năng phân giải protein của vi 

sinh vật theo Võ Hồng Thi và cộng tác viên (2012) 

và xác định hoạt độ protease theo Sjodahl và cộng 

tác viên (2002). 

- Định danh chủng Bacillus sp. theo Stein, 

(2005): DNA tổng số được tách chiết bằng 

GeneJET Genomic DNA purification Kit (Thermo 

Fisher Scientific, USA). Phản ứng PCR  khuếch  

đại đoạn gene 16S rRNA sử dụng cặp mồi 27F (5’-

AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3’);) và 1492R (5’;-

GGCTACCTTGTTACGACTT-3’;) (Yuli Song 

et al., 2005). Sản phẩm PCR được làm sạch giải trình 

tự trên máy ABI PRISM 3100 (Applied Biosystems, 

USA). So sánh kết hợp vẽ cây  phát  sinh  chủng 

loại bằng BLAST được thực hiện với các trình tự 

DNA-16S rRNA từ các chủng vi khuẩn. Các trình tự 

DNA-16S rRNA tương đồng cao nhất của vi khuẩn 

trên ngân hàng gene (NCBI GenBank) cho các phân 

tích phả hệ, phát sinh loài (J D Thompson et al., 

1994) bằng phần mềm MEGA 7. 

- Phương pháp bố trí và thực hiện thí nghiệm 

xử lý bùn thải ao nuôi cá tra: Các thí nghiệm được 

ủ trong thùng xốp, khối lượng ủ 30 kg/thùng với 
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03 lần lặp lại/công thức, thí nghiệm bố trí tại nhà 

lưới Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền 

Nam. Công thức thí nghiệm: CT1 (ĐC): Bùn thải ao 

nuôi cá tra + phân bò (tỉ lệ 7 : 3) + phụ gia (1% vôi, 

1% cám gạo, 1% rỉ đường); CT2: Bùn thải ao nuôi cá 

tra + phân bò (tỉ lệ 7 : 3) + Phụ gia + 1 kg chế phẩm 

VSV/tấn. Chế phẩm vi sinh vật được tạo thành từ 

sinh khối các chủng vi sinh vật tuyển chọn có mật 

độ ≥ 108 CFU/g. 

Theo dõi nhiệt độ đống ủ 01 lần/ngày (vào buổi 

sáng) bằng cách đo trực tiếp đống ủ bằng nhiệt kế 

30 ngày, xác định pH, hàm lượng chất hữu cơ (OM), 

ni tơ tổng số của đống ủ trước và sau thí nghiệm 

theo TCVN 7185:2002. 

2.3. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 

- Các nghiên cứu về việc tuyển chọn bộ chủng 

vi sinh vật hữu hiệu làm chế phẩm sử dụng trong 

xử lý bùn thải ao nuôi cá tra được thực hiện tại Bộ 

môn Vi sinh vật - Viện Thổ nhưỡng Nông hóa năm 

2019 - 2020. 

- Các thí nghiệm nghiên cứu quy trình xử lý bùn 

ao nuôi cá tra thành nguyên liệu sản xuất phân bón 

đạt 391 mg P
2
O

5
/100 mL môi trường sau 5 ngày nuôi 

cấy đối với chủng Pi74.1 và đạt 868 mg P
2
O

5
/100 mL 

môi trường đối với chủng Pi71.3, tăng gấp 4 lần so 

với đối chứng (Bảng 1). Hàm lượng lân tan trong 

môi trường nuôi cấy sử dụng chủng Pi74.1 tăng 

81,8% so với đối chứng và tăng gấp 4 lần so với đối 

chứng, khi sử dụng chủng Pi71.3 (Hình 2). 
 

Hình 1. Vòng phân giải lân của chủng Pi74.1, Pi71.3 

trên môi trường đặc chứa Ca (PO ) 
hữu cơ vi sinh được thực hiện tại Viện Khoa học Kỹ 
thuật Nông nghiệp miền Nam, năm 2019 - 2020. 

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Tuyển chọn bộ chủng vi sinh vật 

3.1.1. Tuyển chọn vi sinh vật phân giải phophat 

khó tan 

Từ 83 mẫu bùn ao nuôi cá thu được tại tỉnh 

Đồng Tháp, đã phân lập được 5 chủng vi sinh vật có 

khả năng tạo vòng phân giải trên môi trường chứa 
Ca (PO ) ; trong đó, 2 chủng ký hiệu Pi71.3 và Pi74.1 

3 4 2 

Bảng 1. Khả năng phân giải lân trong môi trường lỏng 

chứa Ca
3
(PO

4
)

2 
của chủng Pi74.1 và Pi71.3 

theo thời gian nuôi cấy 

3 4 2 

có đường kính vòng phân giải lớn nhất đạt 2,2 và 

2,8 cm sau 5 ngày nuôi cấy (Hình 1). Kết quả khảo sát 

hàm lượng lân tan trong môi trường nuôi cấy xác định 

hàm lượng lân tan tăng dần theo thời gian nuôi cấy 

 

Hình 2. Khả năng phân giải Ca
2
(PO

4
)

2 
của chủng Pi74.1 và Pi71.3 

 
 

TT 

 
Công thức thí 

nghiệm 

Hàm lượng lân tan 

(mg P
2
0

5
/100 mL môi 

trường) sau thời gian 

nuôi cấy (ngày) 

0 2 3 5 7 

1 
Không nhiễm 

vi sinh vật 
206 206 208 211 215 

2 
Nhiễm chủng 

Pi74.1 
206 357 358 373 391 

3 
Nhiễm chủng 

Pi71.3 
206 474 699 955 868 
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Kết quả giải trình tự gen quả xác định chủng 

Pi71.3 gần với loài Bacillus tequilensis với mức độ 

tương đồng đạt 96,8% và chủng Pi71.3 được định 

danh là Bacillus tequilensis Pi71.3 thuộc nhóm 

vi khuẩn an toàn sinh học cấp độ 1 theo TRBA 466 

của liên minh châu Âu được sử dụng không hạn chế 

trong nông nghiệp và môi trường. Chủng Pi71.3 

được lựa chọn cho các nghiên cứu tiếp theo. 

 

 

Hình 3. Cây phát sinh dựa trên trình tự gen của chủng P171.3 với các loài có quan hệ họ hàng gần 
 

3.1.2. Tuyển chọn vi sinh vật phân giải xenlulo 

Từ các mẫu bùn thải ao nuôi cá tra, 9 chủng vi 

sinh vật phân giải xenlulo được phân lập, có đường 

kính vòng phân giải đạt 2,5 - 4,8 cm sau 20 giờ nuôi 

cấy, trong đó chủng vi khuẩn ký hiệu X7KN có 

đường kính vòng phân giải đạt 4,8 cm (Hình 4). 

 

  

Hình 4. Vòng phân giải xenlulo của chủng X7KN 
 

Kết quả kiểm tra hoạt độ xenlulase xác định 

chủng X7KN có hoạt độ xenlulase cao nhất, đạt 

15,4 U/mL. Tổng hợp kết quả đánh giá hoạt tính 

phân giải xenlulo của các vi sinh vật phân lập được 

trình bày trong bảng 2. 

Kết quả định danh bằng kỹ thuật sinh học phân 

tử xác định chủng X7KN có quan hệ gần với loài 

loài Bacillus vallismortis với độ tương đồng đạt 

99,9% (Hình 5). Chủng X7KN được định danh là 

B. vallismortis X7KN 3, thuộc nhóm vi 

khuẩn an toàn sinh học cấp độ 1 theo TRBA 

466 của liên minh châu Âu được sử dụng 

không hạn chế trong nông nghiệp và môi 

trường. 

Ký hiệu chủng 
vi sinh vật 

Đường kính 
vòng phân giải 

(cm) 

Hoạt độ 
xenlulase 
(U/mL) 

X3 3,0 6,6 

X3.5 4,0 7,9 

X6.4 3,5 6,9 

X7KN 4,8 15,4 

X8 3,7 6,9 

X15 4,5 13,7 

X28 2,9 3,2 

X32 3,1 5,4 

X32.2 2,5 2,9 
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Bảng 2. Khả năng phân giải xenlulo của các 

chủng vi sinh vật phân lập 
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Hình 5. Cây phát sinh dựa trên trình tự gen của chủng X7KN với các loài có quan hệ họ hàng gần 
 

3.1.3. Tuyển chọn vi sinh vật phân giải protein 

Kết quả phân lập, đánh giá các chủng vi sinh vật 

phân giải protein từ bùn ao nuôi cá tra được tổng 

hợp trong bảng 3 xác định 2 chủng vi khuẩn ký hiệu 

P03 và P14 có hoạt tính phân giải cao nhất với đường 

kính vòng phân giải đạt lần lượt là 5,1 cm và 4,5 cm. 

Hoạt độ protease đạt tương ứng là 0,95 và 0,87 U/mL, 

cao hơn chủng M5 phân lập từ nước thải và chế biến 

thủy hải sản theo công bố của Võ Hồng Thi (2012). 

Vi sinh vật phân giải protein có tác làm giảm mùi hôi 

trong đống ủ. 

 

Bảng 3. Khả năng phân giải protein của một số chủng vi sinh vật phân lập 
 

Ký hiệu 

chủng 

vi sinh vật 

Đường kính 

vòng phân giải 

(cm) 

Hoạt độ 

protease 

(U/mL) 

 Ký hiệu 

chủng 

vi sinh vật 

Đường kính 

vòng phân giải 

(cm) 

Hoạt độ 

protease 

(U/mL) 

P6.1 3,2 0,61 P7.11 1,9 0,15 

P6.2 2,0 0,42 P7.12 3,9 0,71 

P03 5,1 0,95 P6.13 2,7 0,49 

P6.4 3,7 0,69 P14 4,5 0,87 

P6.5 3,8 0,71 P5.15 2,8 0,50 

P9.6 1,3 0,19 P5.16 1,6 0,21 

P7.7 0,7 0,13 P17 2,7 0,47 

P7.8 3,6 0,70 P18 3,0 0,58 

P7.9 2,8 0,53 P19 2,5 0,48 

P10 2,5 0,23    

 

Kết quả định danh đến loài 2 chủng P03 và P14 

xác định chủng PO3  có quan  hệ gần  với  với   loài 

B. velezensis với độ tương đồng là 99,9% (Hình 6) và 

chủng P14 gần với loài B. cereus với độ tương đồng 

98,7%. Chủng P03 được đinh danh là B. velezensis P03 

và chủng P14 được định danh là Bacillus cereus P14. 

Theo TRBA 466 của liên minh châu Âu, B. velezensis 

thuộc nhóm vi khuẩn an toàn cấp độ 1, được sử dụng 

không hạn chế trong nông nghiệp và môi trường, 

B. cereus thuộc nhóm vi khuẩn an toàn cấp độ 2, có 

thể gây bệnh cho người, động vật. Chủng P03 được 

sử dụng cho các nghiên cứu tiếp theo. 
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Hình 6. Cây phát sinh dựa trên trình tự gen của chủng P03 với các loài có quan hệ họ hàng gần 
 

3.2. Khả năng sử dụng tổ hợp các vi sinh vật tuyển 

chọn trong xử lý bùn thải ao nuôi cá tra làm phân 

bón hữu cơ 

Kết quả đánh giá động thái nhiệt độ khối ủ bùn 

thải ao nuôi cá tra và phân bò được thể hiện trong 

hình 7 cho thấy nhiệt độ đống ủ sử dụng tổ hợp các 

vi sinh vật tuyển chọn cao hơn so với đối chứng 

không sử dụng vi sinh vật và đạt cao nhất sau 7 ngày 

ủ. Nhiệt độ ở công thức không bổ sung chế phẩm 

trở lại bình thường, tương đương với nhiệt độ môi 

trường sau 20 ngày, chiều cao của đống ủ không 

giảm. Nhiệt độ đống ủ có bổ sung sinh khối các vi 

sinh vật tuyển chọn trở lại bình thường sau 26 ngày, 

chiều cao đống ủ giảm 12%. 

Kết quả đánh giá chất lượng của đống ủ có và 

không sử dụng tổ hợp các vi sinh vật được trình bày 

tại bảng 4 cho thấy bùn thải ao nuôi cá tra có pH 

trung tính, tỷ lệ C/N = 11,8, chứa các vi sinh vật phân 

giải lân, phân giải xenlulo với mật độ > 106 CFU/g, 

không chứa các vi sinh vật gây bệnh hoặc kim loại 

nặng nguy hiểm, đáp ứng các chỉ tiêu chất lượng 

phân bón hữu cơ, hữu cơ vi sinh vật theo QCVN 

01-189:2019/BNNPTNT. 
 

Bảng 4. Các chỉ tiêu phân tích hóa học của bùn thải trước và sau ủ 
 

TT 
Chỉ tiêu 

phân tích 
Đơn vị tính Trước ủ 

Sau ủ 

Đối chứng Thí nghiệm 

1 pHH O 
2 

 6,87 6,78 6,89 

2 OM (%) 23,6 21,4 18,1 

3 Nitơ tổng số (%) 0,71 0,69 0,7 

4 Tỷ lệ C/N  15,1 14,1 11,8 

5 Vi sinh vật phân giải photphat CFU/g - - 1,0 ˟ 106
 

6 Vi sinh vật phân giải protein CFU/g - - 1,8 ˟ 106
 

7 Vi sinh vật phân giải xenlulo CFU/g - - 3,3 ˟ 106
 

8 Hàm lượng Pb ppm - - Không phát hiện 

9 Hàm lượng Cd ppm - - < 0,5 

10 Hàm lượng Hg ppm - - Không phát hiện 

11 Hàm lượng As ppm - - < 1,29 

12 E. coli MPN/g - - Không phát hiện 

13 Salmonella spp. /25g - - Không phát hiện 

Ghi chú: “-” không kiểm tra. 
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Hình 7. Động thái nhiệt độ của đống ủ 

IV. KẾT LUẬN 

Bộ chủng vi sinh vật được tuyển chọn cho xử lý 

bùn thải ao nuôi cá tra gồm chủng vi khuẩn ký hiệu 

X7KN có khả năng phân giải xenlulo với đường kính 

vòng phân giải đạt 4,8 cm và hoạt độ enzyme đạt 

15,4 U/mL sau 2 ngày nuôi cấy; chủng vi khuẩn ký 

hiệu PO3 có khả năng phân giải protein, với đường 

kính vòng phân giải đạt 5,1 cm và hoạt độ proteasa 

đạt 0,95 sau 2 ngày nuôi cấy, chủng vi khuẩn ký hiệu 

Pi71.3 có khả năng phân giải lân với đường kính 

vòng  phân  giải  đạt  2,2 cm và  hoạt  tính  phân giải 

Ca
3
(PO

4
)

2 
đạt 955 mg sau 5 ngày nuôi cấy. Các chủng 

vi sinh vật tuyển chọn được định danh là Bacillus 
tequilensis X7KN, B. velezensis PO3 và B. tequilensis 

Pi71.3. Sử dụng tổ hợp các vi sinh vật tuyển chọn xử 

lý bùn thải ao nuôi cá tra có bổ sung phân bò 30 ngày 

ủ tạo sản phẩm có chất lượng đáp ứng tiêu chuẩn về 

phân hữu cơ theo QCVN 01-189:2019/BNNPTNT. 
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Abstract 

Isolation and selection of catfish-sludge decomposing microorganism 

for organic fertilizer production 

Tran Thi Lua, Nguyen Thi Nguyet, Nguyen Viet Hiep, Hoang Van Tam 

The study aims to select a collection of the microbial strains capable of composting cellulose, phosphate and protein 
to treat the sludge of catfish farming ponds for making organic fertilizers. Three bacterial strains, including X7KN, 
Pi71.3 and PO3 were selected from 23 strains isolated from samples of catfish pond sludge. The X7KN strain is 
capable of composting cellulose with the diameter of clear zone of 4.8 cm after 20 hours of culture; cellulase activity 
reached 15.4 U/mL. The Pi71.3 strain has P-solubilization activity with the diameter of 2.2 cm and increases available 
P- content of 4.5 folds in comparison to the control after 5 days of culture. The PO3 strain has proteolysis ability 
with the diameter of clear zone of 5.2 cm and proteolysis activity of 0.95 U/mL after 48 hours of culture. The selected 
bacterial strains were determined as Bacillus tequilensis X7KN, Bacillus velezensis PO3 and Bacillus tequilensis Pi71.3 
and they were belonged to bacteria of biosafety level 1. Compost from catfish sludge complemented with cow manure 
at the ratio of 7:3 by using the selected microbial strains after 30 days of composting, had the quality meeting the 
microbial organic fertilizer of the national standard QCVN 01-189:2019/BNNPTNT. 

Keywords: Catfish farming sludge, cellulolytic bacteria, proteolysis bacteria, phosphate solubilizing bacteria 
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