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ABSTRACT7 

Identification of bacterial agent causing gummosis stem canker  
on jackfruit (Artocarpus heterophyllus Lam.) 

Gummosis stem canker is a new emerging disease on jackfruit cv. Sieu Som in 

Vietnam causing stem canker, gummosis, and vascular brownish discoloration. The 

disease may quickly kills the above parts of infected branches or trunks. This study was 

conducted to determine the causal agent of the disease through the Koch postulates 

combined with molecular and biochemical methods. The isolated bacterium from 

infected jackfruit is able to cause hypersensitive reaction on chili leaf by leaf 

infiltration. When the bacterial solution was injected into jackfruit stems, the bacteria 

were seen flowing to the upper xylem and turning the infected xylem to brown (stem 

canker) three weeks after the injection. Bacterial reisolation from the stem canker 

obtained bacterial strain similar to the initial artificial inoculation. Based on testing 

bacterial characteristics including solubilization on 3% KOH, using Glucose in both 

aerobic and anaerobic conditions, and white colony on YDC medium, the bacterial 

isolate was classified belong to Pectobacterium genus. By sequencing the 16S rRNA 

gene of the bacterial isolate after PCR amplification with 27F/1492R primers and then 

comparing with the published sequences on NCBI by BLAST, the bacterial isolate 

showed high similarity with two species P. carotovorum and P. aroidearum. Based on 

its characteristic without growth in Tween 80, the bacterial isolate was clarified as P. 

carotovorum. Therefore, the causal agent of gummosis stem canker and die-back on 

jackfruit cv. Sieu Som was proved as P. carotovorum.  

Keywords: Gummosis stem canker, causal agent, jackfruit cv. Sieu Som. 

                                                
Người phản biện: PGS.TS. Nguyễn Đắc Khoa. 
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cây mít là cây ăn trái quan trọng có 
giá trị kinh tế cao ở Việt Nam. Hiện nay, 
giống mít Siêu Sớm đang được nông dân 
chú trọng phát triển do cho trái sớm, dễ 
trồng, phẩm chất và năng suất cao cũng 
như có lợi nhuận cao. Tỉnh Tiền Giang là 
một trong những tỉnh có diện tích trồng 
mít lớn nhất khu vực đồng bằng sông Cửu 
Long với tổng diện tích hơn 6.000 ha. 
Tuy nhiên, do quy mô diện tích và mức 
độ trồng tập trung thâm canh cao cùng 
một số yếu tố khác đã dẫn đến dịch bệnh 
gây hại ngày càng tăng. Từ năm 2017, 
bệnh loét thân xì mủ (gọi theo triệu chứng 
bệnh) được ghi nhận ở huyện Cái Bè 
(Tiền Giang), ngày càng nghiêm trọng và 
trở thành yếu tố giới hạn sản xuất mít. 
Bệnh thường tấn công trên những cây từ 
2 năm tuổi (Báo điện tử Tiền Giang, 
2018). Triệu chứng được thấy khi những 
giọt nhựa cây (mủ) màu trắng tiết ra từ 
vết loét trên vỏ thân, khi lớp vỏ được cạo 
đi có thể thấy những vệt hóa nâu chạy 
dọc theo mạch dẫn, mở rộng dần. Có thể 
có vết nứt dọc thân và có mùi thối. Lá 
phần phía trên vết bệnh vàng và rụng 
sớm; lá mới mọc thay thế thường nhỏ và 
phát triển kém; phần ngọn trụi lá khô dần 
và có thể chết. Ở Thái Lan, một bệnh trên 
mít có triệu chứng tương tự được gọi là loét 
(canker) hay chết ngược/ngọn (die-back) 
gây ra bởi vi khuẩn Erwinia nigrifluens 
(Chuenchitt và Wismitanant, 1996). Sau 
đó, bệnh chết ngược trên mít được ghi nhận 
và được báo cáo có liên quan đến hai loài vi 
khuẩn là E. carotovora và E. nigrifluens 
(Vareket et al., 2005). Gần đây Lê Thanh 
Toàn và ctv. (2019) dùng phương pháp 
giải trình tự và phương pháp phân tích 
đặc điểm sinh hóa đã xác định bệnh loét 
thân xì mủ trên mít ở Hậu Giang là do vi 

khuẩn E. carotovora gây ra. Nghiên cứu 
này nhằm xác định tác nhân gây bệnh loét 
thân xì mủ trên mít Siêu Sớm tại tỉnh 
Tiền Giang bằng phương pháp lây bệnh 
nhân tạo theo quy trình Koch, phân tích 
đặc điểm sinh hóa kết hợp với giải 
trình tự gen nhằm cung cấp cơ sở cho 
các nghiên cứu phòng trừ bệnh trong 
tương lai. 

II. PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP  

2.1. Phương tiện và vật liệu nghiên cứu 

Mẫu bệnh loét thân xì mủ trên mít 

Siêu Sớm được thu thập tại các vườn mít 

thuộc huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. 

Môi trường phân lập và nuôi cấy 

King’s B (peptone 20 gr, glycerol 15 ml, 

K2HPO4 1,5 gr, MgSO4.7H2O 1,5 gr, agar 

20 gr, nước cất vừa đủ 1000 ml, pH 7,2) 

(Shurtleff và Averre, 1997). 

Môi trường kiểm tra sự tăng trưởng 

trong điều kiện yếm khí (Anaerobic 

growth, Peptone 2 gr, NaCl 5gr, KH2PO4 

0,3 gr, agar 3 gr, Bromthymol blue (1%) 

3 ml, glucose 10 gr) (Janse, 2009; Schaad 

et al. 2001). 

Môi trường YDC (Yeast extract - 

dextrose - CaCO3, yeast extract 10 gr, 

dextrose 20 gr, CaCO3 20 gr, agar 20 gr, 

nước cất vừa đủ 1000 ml, pH 7). 

Hóa chất ly trích DNA, PCR, điện di: 

TE buffer, TAE buffer 1X, agarose 1%, 

loading dye blue, ethidium bromide, Phusa 

master mix 2X, cặp mồi phổ thông 27F (5’-

AGAGTTTGATCCTGGCTC-3’) và 1492R 

(5’- TACGGTTACCTTGTTACGACT-3’). 

Cặp mồi 27F/1492R sẽ khếch đại vùng 

gen 16S rRNA với sản phẩm gen khuếch 

đại 1500 bp (Zhang et al., 2020). 
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2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phân lập mẫu bệnh và kiểm 

chứng khả năng gây bệnh theo quy 

trình Koch 

Áp dụng 4 bước của quy trình Koch 

(Agrios 2005; Burgess et al., 2009) gồm: 

(i) Mô tả triệu chứng bệnh, quan sát sự 

hiện diện của vi sinh vật; (ii) phân lập 

mẫu bệnh và làm thuần; (iii) Lây bệnh 

nhân tạo ở điều kiện nhà lưới: Đầu tiên 

khử trùng bề mặt vị trí thân mít cần lây 

bệnh bằng cồn 70%, dùng dao mổ thanh 

trùng tách phần vỏ thân một đọan dài 1 - 

2 cm ngang 3 - 5 mm ở vị trí phía trên 

mắt ghép, dùng kim tiêm đã thanh trùng 

với 1 ml huyền phù vi khuẩn tiêm vào 

phần cắt cho huyền phù đi vào mạch dẫn 

(huyền phù vi khuẩn ở OD600nm = 0,3), 

sau đó lấp phần vỏ thân lại và cố định vị 

trí vết thương bằng parafilm (Hình 1) 

(Janse 2009). (iv). Quan sát triệu chứng 

xuất hiện, kiểm tra sự phát triển của vi 

khuẩn trong bó mạch dẫn sau thời gian 

lây bệnh và tái phân lập mầm bệnh và so 

sánh với mầm bệnh ban đầu. 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Thực hiện lây bệnh nhân tạo lên cây mít Siêu Sớm 

(a) Tạo vết thương, (b) Tiêm huyền phù vi khuẩn,  

(c) Cố định vết thương bằng parafilm, (d) Sau khi đã cố định 

2.2.2. Định danh bằng phương pháp 
sinh hóa 

- Kiểm tra Gram vi khuẩn với dung 
dịch KOH 3% (Shurtleff và Averre, 
1997): 

Dùng đũa cấy vòng lúp vít ít khuẩn 

lạc vi khuẩn hòa đều trên phiến lam có 

nhỏ 1 giọt KOH 3%. Vi khuẩn gram âm 

(-) sau khi cho tiếp xúc với dung dịch 

KOH 3% sẽ thấy hiện tượng vi khuẩn tạo 

keo nhầy và kéo sợi. Vi khuẩn gram 

dương (+) sau khi cho vi khuẩn tiếp xúc 

dung dịch KOH 3% sẽ thấy hiện tượng vi 

khuẩn không tạo keo nhầy. 

- Kiểm tra sử dụng carbonhydrate 

trong điều kiện yếm khí (Janse, 2009): 

Mục đích nhằm xác định vi khuẩn gây 
bệnh thuộc nhóm vi khuẩn hiếu khí hay kị 
khí. Chuẩn bị ống nghiệm chứa 5 ml môi 
trường Hugh và Leifson đã thanh trùng 
(pH 7,1) để ấm 50 - 55oC, sau đó cho 
0,5 ml dung dịch glucose 10% vô trùng 
(bằng phương pháp qua màng lọc vi 
khuẩn) vào ống nghiệm. Thực hiện cấy 
vi khuẩn vào 2 ống nghiệm, sau đó phủ 
lên bề mặt môi trường một lớp sáp 
parafin tan chảy (vô trùng), sâu khoảng 
5 mm vào 1 trong 2 ống nghiệm để tạo 
điều kiện yếm khí. Đặt các ống nghiệm 

b c d 
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ở điều kiện nhiệt độ phòng và quan sát 
kết quả thông qua sự đổi màu của chất 
chỉ thị màu bromthylmol blue trong  
24 - 48 giờ. Vi khuẩn có khả năng sống 
yếm khí sẽ sử dụng glucose và sinh ra 
acid làm giảm pH của môi trường từ đó 
sẽ làm đổi màu ở ống nghiệm bromthymol 
blue từ màu xanh nhạt chuyển sang  
màu vàng.  

- Kiểm tra khả năng tạo khuẩn lạc 
vàng trên môi trường YDC (Schaad et al., 
2001): 

Việc kiểm tra nhằm xác định vi khuẩn 
thuộc chi Pectobacterium hay chi Pantoea 
dựa vào tạo khuẩn lạc màu vàng hay màu 
trắng trên môi trường YDC. Thực hiện cấy 
vạch đơn vi khuẩn trên dĩa Petri môi trường 
YDC (pH 7), sau đó đĩa được đặt trong 
điều kiện phòng quan sát và ghi nhận kết 
quả sau 24 - 48 giờ. Nếu vi khuẩn sinh 
trưởng được trên môi trường YDC và tạo 
khuẩn lạc màu trắng là chi Pectobacterium 
hoặc màu vàng là chi Pantoea. 

2.2.3. Định danh dựa trên kỹ thuật giải 
trình tự gen của sản phẩm DNA 
khuyếch đại bằng cặp mồi 27F/1492R 
(Zhang et al., 2020) 

- Ly trích DNA: Vít khuẩn lạc vi 
khuẩn để vào trong 400 µl TE buffer 1X 
trong ống eppendorf. Đun sôi ống 
eppendorf 20 phút, sau đó để mẫu trong 
nước đá 5 phút. Thực hiện ly tâm 13.200 
vòng/phút trong 5 phút. Rút 150 µl phần 
dịch trong ở trên chứa DNA cho vào ống 
eppendorf khác và trữ ở -20oC để chạy 
PCR (Junior et al., 2016).  

- Phản ứng PCR: Thể tích phản ứng 
PCR 50 µl (protocol PHUSA MASTER 
MIX) gồm Phusa master mix 2X 25 µl, 
DNA mẫu 2 µl, mồi F (27F) 2µl, mồi R 
(1492R) 2 µl, 19 µl nước PCR (Phusa 
PCR buffer 10X). Phản ứng PCR được 
thực hiện theo chu trình nhiệt: khởi đầu 

biến tính ở 94oC trong 4 phút, tiếp theo là 
35 chu trình gồm 3 bước: 94oC trong 45 
giây (biến tính), 55oC trong 45 giây (bắt 
cặp mồi), 72oC trong 90 giây (tổng hợp 
kéo dài), cuối cùng là 72oC trong 10 phút 
và giữ ở 4oC. Sản phẩm PCR nhuộm với 
loading dye blue được điện di trên gel 
agarose 1% trong TAE buffer 1X chạy 
trên thiết bị điện di ở hiệu điện thế 50V 
trong 30 phút. 

- Giải trình tự và phân tích trình tự: 
Sản phẩm PCR được gửi giải trình tự tại 
Công ty TNHH MTV Sinh hóa Phù Sa. 
Trình tự được so sánh với trình tự trong 
cơ sở dữ liệu đã được công bố nhờ công 
cụ tìm kiếm BLAST tại NCBI 
(https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi), 
so sánh độ tương đồng của các dòng đã 
công bố trên cơ sỡ dữ liệu của NCBI để 
xác định tên vi khuẩn. 

2.2.4. Xác định đến mức độ loài bằng 
kiểm tra đặc tính gây thối mềm trên 
khoai tây và đặc tính sinh trưởng trên 
môi trường Tween 80 ở 37oC  

Mục đích để phân biệt hai loài vi 
khuẩn Pectobacterium carotovorum và 
Pectobacterium adroidearum sau kết quả 
phân tích giải trình tự trên NCBI (Nabhan 
et al., 2013). 

Kiểm tra khả năng gây thối mềm 
khoai tây: Khoai tây được rửa sạch, sau 
đó cắt từng lát dày 7 - 8 mm. Trước khi 
xử lí vi khuẩn, lát khoai tây được khử 
trùng bằng cách lau qua cồn 70%. Mảnh 
khoai tây được đặt trong đĩa petri giữ ẩm 
bằng giấy thấm vô trùng. Một lúp khuẩn 
lạc vi khuẩn nuôi cấy trên môi trường 
King’s B trong 36 giờ được đặt vào giữa 
miếng khoai tây. Sau đó, đĩa petri được 
đặt ở nhiệt độ 20 - 24oC trong 48 giờ. 
Quan sát và ghi nhận hiện tượng thối 
mềm xảy ra hay không sau khi gạt bỏ lớp 
vi khuẩn (Goszczynska et al., 2000). 
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Kiểm tra khả năng vi khuẩn tăng 
trưởng trong môi trường Tween 80: 4 ml 
môi trường Tween 80 (2 g KH2PO4, 0,1 g 
MgSO4.7H2O, 5 g NaCl, 0,5g (NH4)2SO4, 
10 ml Tween 80, 1000 ml nước cất, pH  
6,8) được chuẩn bị cho vào ống nghiệm 
và thanh trùng ở 121oC trong 20 phút. 
Sau đó, cấy nguồn vi khuẩn gây bệnh ở 
thể tăng trưởng vào ống nghiệm và đặt ở 
37oC trên máy lắc ngang, ghi nhận sự 
phát triển vi khuẩn sau 24 giờ và 48 giờ. 
Môi trường trong ống nghiệm chuyển từ 
không màu sang màu trắng đục sau khi 
thêm vi khuẩn ở thời điểm 24 giờ và 48 
giờ chứng tỏ vi khuẩn có sử dụng Tween 
80 làm nguồn carbon duy nhất để phát 
triển, ngược lại môi trường vẫn như 
nguyên như ban đầu chứng tỏ vi khuẩn 
không có khả năng sử dụng Tween 80 làm 
nguồn carbon để phát triển (Arai et al., 
1970 có sửa đổi). Đối chứng dương là ống 
nghiệm nuôi cấy vi khuẩn Xanthomonas 

phát triển được trên môi trường Tween 80 
(Goszczynska et al., 1998). 

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Phân lập mẫu bệnh, kiểm chứng khả 
năng gây bệnh theo quy trình Koch 

Bệnh loét thân xì mủ gây hại chủ yếu ở 

những cây từ 2 năm tuổi, triệu chứng ngoài 

vườn chủ yếu là các giọt mủ màu trắng 

chảy ra từ thân cây (Hình 2a), sau khi cạo 

lớp vỏ thân ra, ta thấy các mạch dẫn bị hóa 

nâu (Hình 2b), hiện tượng nứt thân chỉ xuất 

hiện khi cây đã chết một thời gian. 

Mẫu được phân lập và quan sát dưới 

kính hiện vi để kiểm tra dòng tuôn vi 

khuẩn trên vật kính 10X (Hình 2c), tiến 

hành nuôi cấy và tách ròng sau đó quan 

sát đặc điểm hình thái của khuẩn lạc 

(Hình 2d, 2e). 

 

Hình 2. Triệu chứng vết bệnh, dòng tuôn vi khuẩn và khuẩn lạc vi khuẩn đã tách ròng 

Kết quả kiểm tra khả năng gây phản ứng siêu nhạy cảm trên cây ớt để loại trừ khả 
năng là vi khuẩn hoại sinh cho thấy mẫu vi khuẩn phân lập có khả năng gây phản ứng 
siêu nhạy cảm trên ớt (Hình 3). 

 

Hình 3. Phản ứng siêu nhạy cảm tạo ra trên lá ớt  
khi tiêm các dòng vi khuẩn phân lập được sau 24 giờ 
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Kết quả lây bệnh nhân tạo sau 3 tuần 

quan sát, có 1 dòng vi khuẩn gây bệnh thể 

hiện rõ các triệu chứng điển hình của 

bệnh (Hình 4). Sau đó tiến hành tái phân 

lập và so sánh với mầm bệnh được phân 

lập lúc ban đầu (Hình 5). 

 

Hình 4. Triệu chứng vết bệnh quan sát được sau khi lây bệnh 

(a) Vết bệnh sau khi lây bệnh 7 ngày, (b) Vết bệnh sau khi lây bệnh 14 ngày,  

(c) Mạch dẫn hóa nâu sau 21 ngày lây bệnh (phía dưới vị trí đã lây bệnh), 

(d) Mạch dẫn hóa nâu sau 21 ngày lây bệnh (phía trên vị trí đã lây bệnh) 

Kết quả kiểm tra dòng tuôn vi khuẩn 

tại vị trí mạch dẫn hóa nâu dưới kính hiển 

vi ghi nhận vi khuẩn tuôn dòng với mật 

số cao (Hình 5a). Mẫu vi khuẩn tái phân 

lập cho hình thái giống như nguồn vi 

khuẩn lây bệnh phân lập được lúc ban 

đầu và cũng gây phản ứng siêu nhạy cảm 

trên ớt (Hình 5b). Như vậy, dòng vi 

khuẩn lây bệnh nhân tạo là tác nhân gây 

loét thân xì mủ trên mít Siêu Sớm. 

       

Hình 5. Kiểm tra sự hiện diện vi khuẩn trong mô thực vật sau lây bệnh  

và kết quả tái phân lập vi khuẩn từ mô bệnh 

a) Dòng tuôn vi khuẩn quan sát trên kính hiển vi ở vật kính 10X,  

(b) Kiểm tra phản ứng siêu nhạy cảm và so sánh hình thái khuẩn lạc với mầm bệnh ban đầu  
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3.2. Kết quả định danh tác nhân bằng 

phương pháp sinh hóa 

- Kiểm tra Gram vi khuẩn với dung 

dịch KOH 3% (Shurtleff và Averre, 

1997): 

Khuẩn lạc vi khuẩn gây bệnh có hiện 

tượng tạo keo nhầy và kéo sợi chỉ (Hình 6a), 

vậy nên có thể kết luận vi khuẩn này thuộc 

nhóm vi khuẩn Gram âm gồm một số chi 

như: Pectobacterium, Pantoea, Xylophilus, 

Xanthomonas, Pseudomonas, Acidivoras, 

Ralstonia theo Schaad et al. (2010). 

- Kiểm tra khả năng sử dụng 

carbonhydrate trong điều kiện hiếu và 

yếm khí: 

Sau 48 giờ nuôi vi khuẩn trong ống 

nghiệm A ở điều kiện hiếu khí (không 

phủ lớp parafin) và ống nghiệm B ở điều 

kiện yếm khí (có phủ parafin), môi 

trường nuôi cấy đều đổi màu từ xanh sang 

vàng (Hình 6b và 6c). Sự chuyển màu là 

do trong quá trình sinh trưởng, vi khuẩn 

đã sinh ra acid làm cho pH trong môi 

trường chuyển từ tính kiềm (pH 7,1) sang 

tính acid. Chứng tỏ mẫu vi khuẩn có khả 

năng sinh trưởng, phát triển và sử dụng 

nguồn dinh dưỡng là glucose có trong 

môi trường. Theo Schaad et al.(2001), 

dựa vào đặc tính có thể sinh trưởng và 

phát triển trong môi trường yếm khí và 

hiếu khí nên dòng vi khuẩn này được xác 

định thuộc một trong hai chi Pantoea và 

Pectobacterium. 

- Kiểm tra khả năng sinh trưởng và 

phát triển của vi khuẩn trên môi trường 

YDC: 

Mẫu vi khuẩn gây bệnh loét thân xì 

mủ trên cây mít được cấy lên môi 

trường YDC. Sau 48 giờ đặt trong điều 

kiện phòng, kết quả cho thấy vi khuẩn 

được phân lập sinh trưởng, phát triển 

tạo khuẩn lạc màu trắng trơn bóng trên 

môi trường YDC (Hình 6d). Như vậy, ta 

có thể kết luận được đũa vi khuẩn gây 

bệnh thuộc chi Pectobacterium (Schaad 

et al., 2001). 

 

 

Hình 6. Kết quả định danh tác nhân bằng phương pháp sinh hóa 

(a) Kiểm tra Gram vi khuẩn với KOH 3%; (b, c) Kiểm tra khả năng vi khuẩn sống  

ở điều kiện yếm khí và hiếu khí; (d) Vi khuẩn Pectobacterium tạo khuẩn lạc màu trắng  

trên môi trường YDC, (e) Vi khuẩn Xanthomonas tạo khuẩn lạc màu vàng  

trên môi trường YDC (Schaad et al., 2001) 
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3.3. Định danh tác nhân bằng phương 

pháp sinh học phân tử 

Dựa vào kết quả định danh bằng 
phương pháp sinh hóa thì bước đầu đã 
xác định được vi khuẩn phân lập được 
cây mít bị bệnh loét thân xì mủ là chi 
Pectobacterium. 

Qua kết quả chạy PCR, sản phẩm 
khuyếch đại bởi cặp mồi 27F/1492R thể 
hiện băng trên gel agarose 1% với trọng 
lượng phân tử 1500 bp (Hình 7). Sau khi 
giải trình tự, kết quả so sánh với các trình 
tự trên NCBI bằng công cụ tìm kiếm 
BLAST (Hình 8) ghi nhận tương đồng 
cao trên 98,8% với hai loài 
Pectobacterium carotovorum và 
Pectobacterium aroidearum. 

 

M: Thang chuẩn 1kb,  

Giếng 1: dòng VK gây bệnh 

Hình 7. Kết quả điện di sản phẩm PCR 

dòng vi khuẩn gây loét thân xì mủ sử 

dụng cặp mồi 27F và 1492R 

 

 

 Hình 8. Kết quả so sánh kết quả giải trình tự gen 16S rDNA với ngân hàng gen NCBI 

bằng công cụ BLAST 
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Vì vậy, để xác định chính xác loài gây 

hại trên mít Siêu Sớm, đặc tính sinh hóa 

của 2 loài này cần phải được khảo sát. 

3.4. Khả năng gây thối mềm khoai tây 

và khả năng tăng trưởng trên môi 

trường Tween 80 của dòng vi khuẩn 

gây bệnh 

Kết quả kiểm tra khả năng gây thối 

mềm trên củ khoai tây sau 48 giờ cho 

thấy củ khoai tây bị thối mềm và có mùi 

hôi. Kết quả này cũng giống như nghiên 

cứu của Nabhan et al. (2013) đã công bố 

các hai vi khuẩn Pectobacterium 

carotovorum và P. aroidearum có gây 

hiện tượng thối mềm trên khoai tây. 

 

 

 

 

 

Hình 9. Khả năng gây thối mềm  

trên khoai tây của dòng vi khuẩn gây bệnh 

(a) Mảnh khoai tây bị thối nhũn  

khi có cấy vi khuẩn gây bệnh 

(b) Mảnh khoai tây đối chứng  

không có cấy vi khuẩn 

Kết quả kiểm tra trên môi trường 

Tween 80 sau 24 giờ và 48 giờ (Hình 10) 

cho thấy vi khuẩn gây bệnh loét thân xì 

mủ không có khả năng sinh trưởng trong 

môi trường Tween 80 (ống nghiệm A vẫn 

giữ nguyên màu môi trường), còn đối với 

mẫu vi khuẩn Xanthomonas sp. (đối 

chứng) sinh trưởng được nên làm cho môi 

trường từ màu trắng sang màu trắng đục 

(ống nghiệm B). Dựa theo kết quả nghiên 

cứu của Nabhan et al. (2013) thì loài 

Pectobacterium aroidearum có khả năng 

sinh trưởng trên môi trường Tween 80, 

còn loài Pectobacterium carotovorum 

không có khả năng sinh trưởng trên môi 

trường Tween 80.  

 

 

Hình 10. Kết quả kiểm tra khả năng sinh 

trưởng trên môi trường Tween 80 

Ống nghiệm A: Đũa vi khuẩn gây bệnh loét thân  
xì mủ 

Ống nghiệm B: Đũa vi khuẩn Xanthomonas sp. 
(đối chứng) 

(a) Thời điểm vừa thêm vi khuẩn 

(b) Thời điểm 24 giờ sau khi nuôi lắc vi khuẩn 

(c) Thời điểm 48 giờ sau khi nuôi lắc vi khuẩn 

Như vậy, mẫu vi khuẩn gây bệnh loét 

thân xì mủ trên mít là loài Pectobacterium 

carotovorum. Kết quả này tương đồng 

với ghi nhận của Varrket et al. (2015) và 

Lê Thanh Toàn (2019), chính là Erwinia 

carotovora hiện nay được gọi là 

Pectobacterium carotovorum là tác nhân 

gây bệnh loét thân xì mủ trên mít. Nghiên 

cứu này dựa vào phương pháp định danh 

truyền thống trước để xác định chi vi 

khuẩn, sau đó mới sử dụng kỹ thuật sinh 

học phân tử kết hợp với đặc tính sinh hóa 

để xác định đến mức độ loài. Kết quả này 

khẳng định được dòng vi khuẩn gây loét 

thân xì mủ trên mít tại Tiền Giang là 

Pectobacterium carotovorum. 

b a 

A B A B A B 
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IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 

Tác nhân gây bệnh loét thân xì mủ 
trên mít Siêu Sớm ở Tiền Giang được xác 
định là loài Pectobacterium carotovorum 
sử dụng phương pháp sinh hóa và sinh 
học phân tử. Việc xác nhận chính xác tác 
nhân là cơ sở khoa học cần thiết để 
nghiên cứu phát triển các biện pháp 
phòng trừ hiệu quả. 

Để phát triển bền vững ngành sản 
xuất mít, việc nghiên cứu biện pháp quản 
lý bệnh loét thân chảy nhựa là cấp thiết.  

Lời cảm ơn 

Đề tài được thực hiện trong khuôn khổ 
đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu chọn tạo giống 
và quy trình kỹ thuật thâm canh cây mít cho 
một số vùng chính ở các tỉnh phía Nam”. 
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