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ABSTRACT
Composition and effect of some ecological factors on population dynamic
of Fusarium spp. in the black pepper-growing soils in Dak Lak province
Fusarium spp. is one of agents causing yellow disease, one of the most serious
diseases on black pepper. Isolating Fusarium spp. from various black pepper plant
parts and soil, 14 Fusarium spp. isolates were identified, namely: F. solani, F.
oxysporum, F. proliferatum and F. equiseti. The effects of black pepper tree ages, pole
types (cement pole vs. living pole), cropping system (monocrop vs. interccrop), and
fertilizer types (organic vs. chemical fertilizer) were investigated. The results showed
that Fusarium spp. population in the farms with young trees, living poles, intercropping
and organic fertilizers application were much lesser than those with old trees, cement
poles, monocropping and chemical fertilizer application.
Keywords: Ecological factor, Fusarium spp., Piper nigrum, population dynamic.

I. MỞ ĐẦU
Hồ tiêu (Piper nigrum L.) là cây gia
vị được trồng ở nhiều quốc gia trên thế
giới như Ấn Độ, Sri Lanka, Thái Lan,
Malaysia, Indonesia, Trung Quốc, Braxin,
Madagascar, Việt Nam,... Từ năm 2001
đến nay, Việt Nam đã trở thành nước xuất
khẩu hồ tiêu lớn nhất trên thế giới. Đến
năm 2016, ngành hồ tiêu Việt Nam đóng
góp 41% tổng sản lượng hồ tiêu và 59%
tổng sản lượng hồ tiêu xuất khẩu trên toàn
thế giới (IPC, 2018). Trong đó, Đắk Lắk
là một trong những tỉnh có diện tích trồng
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tiêu lớn nhất cả nước. Giá cả và lợi nhuận
trên đơn vị diện tích đất khi trồng hồ tiêu
những năm 2014 - 2016 tăng cao, đã dẫn
đến sự phát triển bùng phát về diện tích
hồ tiêu cả nước nói chung và Đắk Lắk nói
riêng. Theo quy hoạch phát triển ngành
hồ tiêu Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn
đến 2030 Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn định hướng diện tích hồ tiêu tại
Đắk Lắk là 5.000 ha (Bộ NN&PTNT,
2014). Tuy nhiên, đến năm 2018, tổng
diện tích hồ tiêu tại Đắk Lắk đã vượt gấp
hơn 7,5 lần diện tích quy hoạch, với diện
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tích lên đến 37.601 ha (Cục Thống kê
tỉnh Đắk Lắk, 2019).
Sự phát triển quá nhanh về diện tích
cùng với đặc điểm cây hồ tiêu rất mẫn
cảm với các tác nhân gây bệnh là một
trong những thách thức lớn để phát triển
bền vững ngành hồ tiêu tại Tây Nguyên.
Nấm Fusarium spp. được khẳng định là
một trong những tác nhân gây bệnh
vàng lá chết chậm, một trong những loại
bệnh nguy hiểm gây hại cây hồ tiêu
(Phạm Ngọc Dung, 2013; Sahar Shahnazi
et al., 2012). Tuy nhiên, hiện chưa có
công trình nào nghiên cứu về thành
phần nấm Fusarium spp. trên cây hồ
tiêu cũng như các yếu tố sinh thái ảnh
hưởng đến sự phát sinh, phát triển của
nấm bệnh. Bài viết này sẽ trình bày các
kết quả nghiên cứu về thành phần nấm
Fusarium spp. trên cây hồ tiêu tại Đắk
Lắk và ảnh hưởng của một số yếu tố
sinh thái đến biến động mật độ nấm
Fusarium spp. trong đất trồng cây hồ
tiêu. Kết quả này sẽ là cơ sở để nghiên
cứu và đề xuất các biện pháp nhằm hạn
chế sự phát sinh, phát triển và gây hại
của nấm bệnh, góp phần phát triển bền
vững cây hồ tiêu tại địa phương.
II. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
2.1. Nội dung nghiên cứu
- Xác định thành phần nấm Fusarium
spp. hại cây hồ tiêu tại Đắk Lắk.
- Điều tra ảnh hưởng của một số yếu
tố sinh thái đến mật độ nấm Fusarium
spp. gây hại trong đất trồng cây hồ tiêu tại
Đắk Lắk.
2.2. Địa điểm điều tra nghiên cứu
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- Địa điểm thu mẫu: huyện Cư Kuin
(gồm các xã: Ea Ning, Drây Bhăng và
Ea Bhok) và huyện Krông Năng (gồm:
thị trấn Krông Năng, xã Phú Lộc và xã
Ea Hồ).
- Địa điểm phân lập và xác định mật
độ nấm Fusarium spp.: Bộ môn Bảo vệ
thực vật, Trường Đại học Tây Nguyên.
- Các mẫu nấm Fusarium spp. được
định danh hình thái tại Trường Đại học
Tây Nguyên và gửi định danh bằng
công nghệ sinh học phân tử tại phòng
xét nghiệm NK-BIOTEK, thành phố Hồ
Chí Minh.
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Xác định thành phần nấm
Fusarium spp. gây hại cây hồ tiêu
- Thời gian thu thập mẫu: 2 lần giữa
mùa mưa và 2 lần giữa mùa khô.
- Phương pháp thu thập mẫu: Tại mỗi
xã đã chọn, lấy mẫu tại các vườn tiêu có
đặc điểm về loại đất, địa hình, tuổi cây,
loại trụ trồng, hình thức trồng, loại phân
bón áp dụng và các biện pháp canh tác
khác nhau. Mỗi vườn thu thập mẫu tại 10
điểm ngẫu nhiên trên đường chéo góc,
mỗi điểm 1 trụ tiêu. Tại mỗi trụ thu mẫu rễ,
thân, lá có biểu hiện bệnh và đất ở độ sâu 0
- 20 cm, cách gốc 20 cm ở 4 hướng khác
nhau. Mẫu thu được cho vào túi giấy sạch,
dán nhãn và mang về phòng thí nghiệm
để tiến hành phân lập nấm.
- Chuẩn bị môi trường phân lập nấm
gây bệnh: Sử dụng môi trường PPA có bổ
sung kháng sinh để phân lập nấm
Fusarium spp. (Burgess và ctv., 2009).
Thành phần 1 lít môi trường PPA bao
gồm: 20 g Agar, 15 g Peptone, 1 g
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KH2PO4, 0,5 g MgSO4.7H2O, 1 g
Terrachlor
(PCNB
75%),
1
g
Streptomycin sulfate, 0,12 g Neomycin
sulfate. Cân Agar, Peptone, KH2PO4,
MgSO4.7H2O và Terrachlor theo tỷ lệ rồi
thêm nước cất thành 1 lít hỗn hợp. Điều
chỉnh pH = 6. Khuấy đều, hấp ở 1210C
trong 20 phút, để nguội xuống 550C, bổ
sung 20 ml nước cất tiệt trùng đã hòa tan
1 g Streptomycin sulfate và 12 ml nước
cất tiệt trùng đã hòa tan 0,12 g
Neomycin sulfate vào môi trưởng, khuấy
đều rồi đổ môi trường ra đĩa petri.
- Phương pháp phân lập nấm
Fusarium spp. từ mẫu rễ, thân, lá:
Rửa mẫu bệnh dưới vòi nước cho
sạch bụi bẩn, để ráo. Cắt mẫu thành từng
mẩu 5  3 mm ở phần ranh giới giữa mô
khỏe và mô bệnh. Nhúng mẫu vào cồn
70% trong 10 giây, sau đó, rửa sạch lại
trong nước cất 3 lần và để khô trên giấy
thấm đã khử trùng. Sau đó, dùng panh đã
khử trùng gắp và ấn nhẹ các miếng mẫu
lên mặt môi trường sao cho chúng tiếp
xúc tốt với môi trường phân lập. Đặt đĩa
cấy trong điều kiện phòng trong 3 - 5
ngày cho đến khi các tản nấm phát triển.
Tiếp tục cấy truyền các tản nấm và làm
thuần chúng bằng phương pháp cấy đỉnh
sinh trưởng lên môi trường PPA. Khi nấm
đã phát triển, quan sát và ghi chép các đặc
điểm hình thái của nấm như màu sắc
khuẩn lạc, cách tạo khuẩn lạc, bào tử,
cành sinh bào tử...
- Phương pháp phân lập nấm
Fusarium spp. từ đất:
Đất mang về phòng thí nghiệm, trải
mỏng trên khay sạch để phơi khô tự nhiên
ở điều kiện phòng trong 24 - 48 giờ, tùy
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độ ẩm đất. Mỗi mẫu đất được làm tơi,
trộn đều và phơi trên mỗi khay riêng. Sau
đó, dùng chày và cối sứ tiệt trùng để
nghiền sơ đất, sàng qua rây có đường
kính lỗ rây 710 μm. Trộn đều đất, cân
10 g đất mỗi mẫu cho vào mỗi bình tam
giác, sau đó cho thêm 90 ml nước cất,
buộc chặt miệng bình bằng bông đã qua
khử trùng và giấy báo. Đây là dung dịch
đất có độ pha loãng 10-1. Dung dịch này
được lắc li tâm ở tốc độ 150 vòng/phút
trong 15 tiếng ở nhiệt độ phòng. Dùng
Pipet hút 1 ml dung dịch đất đã được li
tâm bỏ vào ống nghiệm đã có sẵn 9 ml
nước cất tiệt trùng, lắc đều được dung
dịch đất có độ pha loãng 10-2. Tiếp tục
thao tác như trên để lấy được dung dịch
đất có độ pha loãng 10-3. Dùng pipet hút 1
ml dung dịch đất có độ pha loãng 10-3
bơm vào giữa đĩa petri chứa môi trường
PPA, dùng que trang thủy tinh trang đều
dung dịch trên bề mặt môi trường trong
đĩa petri. Sau khi trang xong bọc kín đĩa
petri bằng màng bọc chuyên dụng, để ở
điều kiện phòng thí nghiệm. Khi các bào
tử nấm vừa hình thành khuẩn lạc, đục một
miếng thạch đường kính 0,5 cm chứa 1
khuẩn lạc nấm rồi cấy truyền sang đĩa
petri khác. Cứ tiếp tục làm như vậy đến
khi nào thu được mẫu nấm thuần trong
đĩa. Bước đầu nhận diện mẫu nấm
Fusarium spp. dựa vào khóa phân loại
bằng hình thái của Seifert (1996), Leslie
và Summerell (2006) và Tatiana Gagkaeva
(2008). Các mẫu nấm có đặc điểm hình
thái khuẩn lạc, đặc điểm sợi nấm, cành
sinh bào tử, đại bào tử, tiểu bào tử hay bất
kỳ một đặc điểm khác biệt nào sẽ được ký
hiệu mẫu bắt đầu bằng chữ cái VL, sau đó
là số thứ tự bắt đầu từ 1 đến hết.
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- Định danh các mẫu nấm Fusarium
spp. bằng công nghệ sinh học phân tử: Nấm
sau khi làm thuần được gởi đi định danh tại
phòng xét nghiệm NK-BIOTEK: Sử dụng
phương pháp giải trình tự r-DNA bằng sử
dụng cặp mồi chung ITS và so sánh giải
trình tự trên Ngân hàng Gen để xác định độ
tương đồng và tên loài của nấm.
- Kiểm tra lại Fusarium spp. gây hại
hồ tiêu bằng phương pháp lây bệnh nhân
tạo: Chuẩn bị cây tiêu con khỏe được
trồng trong bịch với đất đã phơi nắng để
khử nguồn bệnh trong đất. Tạo vết
thương cho tiêu con ở phần thân ngầm
dưới bầu đất rồi sử dụng từng dung dịch
mỗi dòng nấm đã làm thuần tưới vào đất
trong bầu. Quan sát sự nhiễm bệnh vàng
lá chết chậm của cây tiêu con.
- Đánh giá mức độ phổ biến mỗi
dòng nấm dựa vào tần suất xuất hiện
(TSXH%) của mỗi dòng: (+): ít phổ biến
(TSXH < 10%); (++): phổ biến trung bình
(TSXH: 10 - 20%); (+++): phổ biến
(TSXH: > 21 - 50%) và (++++): rất phổ
biến (TSXH > 50%).
TSXH (%) = (Số vườn xuất hiện dòng
nấm/Tổng số vườn thu thập mẫu)  100
2.3.2. Điều tra ảnh hưởng của một số
yếu tố sinh thái đến biến động mật độ
nấm Fusarium spp. hại cây hồ tiêu
- Thời gian điều tra: Từ 01/2018 đến
12/2018, định kì điều tra 2 tháng/lần.
- Địa điểm điều tra: Huyện Cư Kuin
và huyện Krông Năng.
- Phương pháp điều tra: Tại các xã
đã chọn, điều tra các vườn tiêu đại diện
cho tuổi cây, loại trụ trồng hồ tiêu, hình
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thức trồng hồ tiêu và chế độ phân bón.
Tại mỗi xã, mỗi đại diện chọn 5 vườn
(mỗi vườn điều tra có quy mô ít nhất là
500 trụ hồ tiêu). Tại mỗi vườn điều tra,
thu thập đất tại 10 điểm ngẫu nhiên, mỗi
điểm 1 trụ. Dùng thuôn hình trụ, đường
kính 5 cm để lấy đất trong phạm vi hình
chiếu của mép tán lá hồ tiêu, độ sâu lấy
mẫu 0 - 20 cm. Mỗi trụ hồ tiêu, lấy 4
mẫu ở 4 hướng khác nhau, mẫu cách gốc
20 cm. Đất ở 10 điểm khác nhau trong
vườn được trộn đều và lấy khoảng 1 kg
đất mỗi vườn đưa về phòng thí nghiệm
để tiến hành các bước tiếp theo.
- Phương pháp xác định mật độ nấm
Fusarium spp. trong đất:
Các bước chuẩn bị môi trường PPA,
xử lý đất, pha loãng dung dịch đất tiến
hành tương tự như phương pháp phân lập.
Khi đã pha loãng dung dịch đất với độ
pha loãng 10-3, trang 1 ml dung dịch mẫu
đất vào mỗi đĩa petri. Mỗi mẫu thực hiện
lặp lại 3 lần tương ứng với 3 đĩa petri.
Sau 3 - 4 ngày đếm số khuẩn lạc nấm
Fusarium spp. trong mỗi đĩa petri.
Mật độ nấm Fusarium spp. trong đất
(cfu/1g đất) tính theo công thức:
Nf = M.X/V
Trong đó:
Nf: Mật độ Fusarium spp. trong 1
gam đất
M: Hệ số pha loãng mẫu dùng để cấy
X: Số khuẩn lạc trung bình trong mỗi
đĩa petri.
V: Thể tích dung dịch mẫu cấy vào
mỗi đĩa petri.
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III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Thành phần nấm Fusarium spp.
hại cây hồ tiêu tại Đắk Lắk
Từ các mẫu đất, rễ, thân và lá hồ tiêu
đã phân lập và xác định được 14 dòng nấm
Fusarium spp. được kí hiệu từ VL1 đến
VL14, với tần suất xuất hiện từ ít phổ biến
đến rất phổ biến. Trong đó, các dòng nấm
kí hiệu VL1, VL3, VL4, VL5 và VL14 có
mức độ rất phổ biến; các dòng nấm kí hiệu
VL2, VL6, VL7, VL11 và VL12 có mức
độ phổ biến trung bình; các dòng nấm còn
lại ở mức độ ít phổ biến (Bảng 1).
Giải trình tự gen 28S của 14 dòng nấm
Fusarium spp. cho kết quả 2 dòng thuộc loài
F. solani, 4 dòng thuộc loài F. oxysporum,

7 dòng thuộc loài F. proliferatum và 1 dòng
thuộc loài F. equiseti. Tất cả các dòng đều
đạt độ tương đồng cao (từ 97 - 100%). Kết
quả nghiên cứu khẳng định các loài nấm
F. proliferatum chiếm ưu thế hơn so với
các loài nấm Fusarium spp. khác. Kết quả
này tương đồng với một số nghiên cứu về
nấm Fusarium spp. gây bệnh vàng lá chết
chậm hồ tiêu ở nhiều nơi trên thế giới.
Sahar Shahnazi et al. (2012) đã phân lập
được 2 loài F. proliferatum và F. solani gây
hại hồ tiêu tại Malaysia, Maria et al. (2001)
đã phân lập được loài F. oxysporum tại
Braxin, Trinh et al. (2013) đã xác định
F. solani và Fusarium spp. gây hại cây hồ
tiêu tại Quảng Trị, Việt Nam.

Bảng 1. Kết quả định danh một số dòng nấm Fusarium spp. gây bệnh cây hồ tiêu
tại Đắk Lắk bằng phương pháp giải trình tự gen 28S
TT

Kí hiệu
dòng

Độ
tương đồng

TSXH (%)

1

VL1

KU872821.1

F. solani

(775/780) 99%

+++

2

VL2

LT841236.1

F. oxysporum

(870/870) 100%

++

3

VL3

LT841264.1

F. proliferatum

(881/881) 100%

+++

4

VL4

LT841264.1

F. proliferatum

(879/881) 99%

+++

5

VL5

LT841264.1

F. proliferatum

(881/883) 99%

+++

6

VL6

LT841264.1

F. proliferatum

(874/876) 99%

++

7

VL7

LT841236.1

F. oxysporum

(872/873) 99%

++

8

VL8

LT841236.1

F. oxysporum

(873/873) 100%

+

9

VL9

LT841264.1

F. proliferatum

(873/874) 99%

+

10

VL10

LT841236.1

F. oxysporum

(872/873) 99%

+

11

VL11

LT841264.1

F. proliferatum

(890/892) 99%

++

12

VL12

KU872821.1

F. solani

(850/876) 97%

++

13

VL13

HQ332532.1

F. equiseti

(772/772) 100%

+

14

VL14

LT841264.1

F. proliferatum

(882/884) 99%

+++
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3.2. Ảnh hưởng của một số yếu tố sinh
thái đến mật độ nấm Fusarium spp.
trong đất trồng cây hồ tiêu tại Đắk Lắk
3.2.1. Ảnh hưởng của tuổi cây đến mật
số Fusarium spp. trong đất trồng hồ tiêu
Kết quả điều tra ảnh hưởng của tuổi
cây đến mật độ nấm Fusarium spp. trong
đất trồng cây hồ tiêu cho thấy: Mật độ
nấm Fusarium spp. ở vườn tiêu tuổi nhỏ
(1 - 3 năm tuổi) luôn luôn thấp hơn và chỉ
bằng khoảng 1/3 lần so với ở các vườn
tiêu giai đoạn tuổi lớn hơn (4 - 6 tuổi) ở
tất cả các thời điểm theo dõi. Ở những
vườn tiêu tuổi nhỏ (1 - 3 tuổi) mật độ
Fusarium spp. cao nhất là 7,17  103
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(cfu/g đất), trong khi đó, ở vườn tiêu tuổi
lớn (4 - 6 tuổi), mật độ Fusarium spp.
thấp nhất đã lên đến 16,59  103(cfu/g
đất). Bảng 2 cũng cho thấy mật độ nấm
Fusarium spp. trong đất trồng hồ tiêu
tăng dần theo các thời điểm theo dõi
trong năm. Trinh et al. (2013) báo cáo
trong rễ cây hồ tiêu 1 - 5 tuổi không xuất
hiện nấm F. solani trong khi tỷ lệ nhiễm
nấm F. solani của rễ cây hồ tiêu giai đoạn
6 - 8 tuổi lên đến 41,4%. Kết quả này cho
thấy, tuổi cây khác nhau dẫn đến mật số
nấm Fusarium spp. trong đất trồng hồ
tiêu cũng khác nhau.

Bảng 2. Ảnh hưởng của tuổi cây đến mật số Fusarium spp. trong đất trồng hồ tiêu
Mật độ Fusarium spp. (103cfu/g đất)

Thời điểm
điều tra

Tuổi 1 - 3

Tuổi 4 - 6

02/2018

4,59 ± 0,39

16,59 ± 0,71

04/2018

4,96 ± 0,40

18,30 ± 1,00

06/2018

5,59 ± 0,42

18,89 ± 0,69

08/2018

6,09 ± 0,62

20,15 ± 0,98

10/2018

6,31 ± 0,67

22,22 ± 1,11

12/2018

7,17 ± 0,60

22,48 ± 1,19

3.2.2. Ảnh hưởng của loại trụ trồng hồ
tiêu đến mật số Fusarium spp. trong đất
Theo dõi ảnh hưởng của loại trụ trồng
hồ tiêu đến mật độ nấm Fusarium spp. trong
đất cho thấy: Mật độ nấm Fusarium spp.
trong đất ở vườn hồ tiêu trồng bằng trụ
xi-măng luôn cao hơn khoảng 20 -30%
so với ở các vườn hồ tiêu trồng bằng
trụ sống. Ở những vườn trồng bằng trụ
xi-măng mật độ Fusarium spp. trong đất
thấp nhất lên đến 20,64  103 (cfu/g đất),
trong khi đó, mật độ Fusarium spp. trong

đất cao nhất ở vườn tiêu trồng bằng trụ
sống là 21,35  103 (cfu/g đất). Kết quả
này tương đồng với nghiên cứu của Ade
Rosmana et al. (2013) về nấm Fusarium
hại cây ca cao. Các tác giả này đã cho
biết tỷ lệ cây ca cao bị bệnh vàng lá do
Fusarium cao ở những vườn có ít hoặc
không có cây che bóng. Trồng hồ tiêu
bằng trụ sống đã làm tăng độ che bóng,
góp phần làm giảm nhiệt độ trong vườn
(Orr & Nelson, 2018). Nhiệt độ trong
vườn giảm khiến mật độ Fusarium spp.
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trong đất cũng giảm bởi nhiệt độ cao làm
giảm khả năng sinh tổng hợp các hợp chất
kháng nấm như capsaicinoids, capsicine

và phenolics, tạo điều kiện cho các mầm
bệnh sinh sôi và tấn công cây trồng
(Estrella et al., 2003).

Bảng 3. Ảnh hưởng của loại trụ đến mật độ nấm Fusarium spp.
trong đất trồng hồ tiêu
Mật độ Fusarium spp. (103cfu/g đất)

Thời gian
điều tra

Trụ xi-măng

Trụ sống

02/2018

20,64 ± 3,4

16,37 ± 2,22

04/2018

22,22 ± 3,38

17,18 ± 2,27

06/2018

22,31 ± 3,32

18,11 ± 2,30

08/2018

24,13 ± 3,25

18,59 ± 2,31

10/2018

25,31 ± 3,43

20,43 ± 2,61

12/2018

26,51 ± 3,68

21,35 ± 2,74

3.2.3. Ảnh hưởng của hình thức trồng
đến mật số Fusarium spp. trong đất
trồng hồ tiêu
Theo dõi ảnh hưởng của hình thức
trồng thuần và trồng xen đến mật độ
nấm Fusarium spp. trong đất trồng hồ
tiêu cho thấy: vườn hồ tiêu trồng thuần
luôn có mật độ nấm Fusarium spp. trong
đất cao hơn 23 - 35% so với ở vườn hồ
tiêu trồng xen với cây cà phê. Ở những
vườn hồ tiêu trồng thuần, mật độ
Fusarium spp. trong đất thấp nhất là
17,79  103 (cfu/g đất) trong khi mật độ

nấm Fusarium spp. cao nhất trong đất ở
vườn hồ tiêu trồng xen với cà phê chỉ là
17,29  103 (cfu/g đất). Kết quả nghiên
cứu này tương tự với nghiên cứu của Wu
Xiong et al. (2016) khi khẳng định: Mật
số nấm Fusarium spp. trong đất trồng xen
hồ tiêu với vanilla thấp hơn đất trồng
thuần vanilla. Trồng xen cây trồng đã
được chứng minh là có khả năng giảm tỷ
lệ nhiễm bệnh do nấm Fusarium spp. gây
ra. Chẳng hạn trồng lúa xen dưa hấu (Ren
et al., 2008) và lúa mỳ xen dưa hấu đã
làm giảm tỷ lệ dưa hấu nhiễm bệnh héo
do nấm Fusarium (Lv et al., 2018).

Bảng 4. Ảnh hưởng của hình thức trồng đến mật số Fusarium spp.
trong đất trồng hồ tiêu
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Mật độ Fusarium spp. (103 cfu/g đất)

Thời gian
điều tra

Thuần

Xen cà phê

02/2018

17,79 ± 2,83

13,29 ± 1,66

04/2018

19,03 ± 2,84

14,11 ± 1,81

06/2018

19,25 ± 2,90

14,55 ± 1,77

08/2018

21,24 ± 2,62

15,70 ± 2,00

10/2018

21,59 ± 2,72

17,51 ± 2,27

12/2018

21,50 ± 2,77

17,29 ± 1,85
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Trồng xen được biết đến là một hình
thức canh tác nông nghiệp bền vững trên
khắp thế giới (Tanveer et al., 2017).
Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng so
với trồng thuần, trồng xen không chỉ có
lợi thế về tăng năng suất cây trồng, khai
thác hiệu quả nguồn tài nguyên mà còn
giúp ngăn chặn các tác nhân gây bệnh có
nguồn gốc từ đất (Boudreau, 2013). Kết
quả này là do trồng xen có tác động tích
cực đến sự đa dạng của cộng đồng vi sinh
vật có lợi trong đất, do đó giúp giảm tác
hại của các tác nhân gây bệnh có nguồn
gốc từ đất (Boudreau, 2013) hoặc tạo ra
“bức tường rễ” ngăn không cho tác nhân
gây bệnh có thể di chuyển và phát tán
hoặc rễ của cây trồng xen có thể sản sinh
ra các hợp chất ức chế sự phát triển của
nấm gây bệnh (Yang et al., 2014).
3.2.4. Ảnh hưởng của loại phân bón đến
mật độ nấm Fusarium spp. trong đất
trồng hồ tiêu
Kết quả theo dõi ảnh hưởng của loại
phân bón đến mật độ nấm Fusarium spp.
trong đất trồng hồ tiêu trình bày trong
Bảng 5 cho thấy: Mật độ nấm Fusarium
spp. trong đất ở các vườn tiêu chỉ bón
phân hữu cơ thấp hơn nhiều so với ở các
vườn hồ tiêu bón phân hóa học. Tùy từng
thời điểm điều tra trong năm, mật độ nấm
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Fusarium spp. trong đất ở các vườn bón
phân hóa học cao hơn 9 - 14 lần so với ở
các vườn chỉ bón phân hữu cơ. Ở những
vườn chỉ bón phân hữu cơ mật độ
Fusarium spp. ở thời điểm cao nhất chỉ là
1,89  103 (cfu/g đất) trong khi ở các
vườn hồ tiêu có bón phân hóa học mật độ
Fusarium spp. ở thời điểm thấp nhất đã
lên đến 14,11  103 (cfu/g đất). Kết quả
này tương đồng với kết quả nghiên cứu
của nhiều tác giả khác. Ha và Huang
(2007) cho biết sử dụng phân hữu cơ cho
đất trồng đậu đũa đã giúp giảm tỷ lệ nhiễm
nấm Fusarium lên đến 50 - 80%. Bón
phân hữu cơ làm giảm tỷ lệ bệnh héo do
Fusarium lên đến 80% (Darby et al., 2006).
Trên ớt, hàm lượng hữu cơ càng cao thì tỷ
lệ bệnh do Fusarium oxysporum gây ra
càng giảm (Bashir et al., 2018). Kết quả
này là do các chất cải tạo đất có trong
phân hữu cơ không chỉ cải thiện các đặc
tính vật lý (khả năng giữ nước, độ thoáng
khí, khả năng hấp thu dinh dưỡng) và đặc
tính hóa học của đất, giúp thúc đẩy tốc độ
tăng trưởng cây trồng mà còn ức chế sự
phát triển của nấm Fusarium (Gotora et
al., 2014). Ngoài ra, chất hữu cơ còn làm
tăng độ cứng của thành tế bào và sức đề
kháng của thực vật chống lại các tác nhân
gây bệnh từ đất (Basak et al., 2002).

Bảng 5. Ảnh hưởng của loại phân bón đến mật số Fusarium spp. trong đất trồng hồ tiêu
Thời gian điều tra

Mật độ Fusarium spp. (103 cfu/g đất)
Vườn sử dụng phân hữu cơ

Vườn sử dụng phân hóa học

02/2018

1,56 ± 0,75

14,11 ± 3,05

04/2018

1,44 ± 0,51

15,44 ± 3,33

06/2018

1,83 ± 0,48

16,83 ± 2,77

08/2018

1,78 ± 0,77

17,94 ± 2,82

10/2018

1,89 ± 1,01

20,72 ± 3,07

12/2018

1,56 ± 1,24

22,89 ± 3,87
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Kết quả trình bày ở các Bảng 2,
Bảng 3, Bảng 4 và Bảng 5 cũng cho
thấy: Diễn biến mật độ ở Fusarium spp.
trong đất ở tất cả các vườn hồ tiêu có độ
tuổi khác nhau, trồng bằng trụ xi-măng
hay trụ sống, trồng thuần hay trồng xen
với cà phê, áp dụng phân bón hữu cơ
hay phân bón hóa học đều đạt ngưỡng
cao nhất vào các tháng cuối hoặc sau
mùa mưa từ tháng 10 - tháng 12. Như
vậy, mùa mưa là mùa Fusarium spp.
phát triển và tích lũy số lượng, do đó
cần thực hiện các biện pháp phòng
nhằm kiểm soát mật số nấm Fusarium
spp. không tăng cao vào cuối và sau
mùa mưa.
IV. KẾT LUẬN
- Đã phân lập được 14 dòng nấm
Fusarium thuộc 4 loài nấm F. solani,
F. oxysporum, F. proliferatum và F.
equiseti từ các mẫu đất, rễ, thân và lá thu
thập trong vườn cây hồ tiêu tại Đắk Lắk.
- Mật độ nấm Fusarium spp. trong đất
ở vườn hồ tiêu tuổi nhỏ, trồng bằng trụ
sống, trồng xen với cà phê và bón phân hữu
cơ thường thấp hơn nhiều so với ở các
vườn tiêu tuổi lớn, trồng bằng trụ xi-măng,
trồng thuần và có sử dụng phân hóa học.
- Mật độ nấm Fusarium spp. trong đất
thường có xu hướng đạt ngưỡng cao nhất
vào các tháng cuối hoặc sau mùa mưa.
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