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TÓM TẮT 
Việc phân lập tuyển chọn các chủng vi sinh vật để xử lý phế thải nông nghiệp sẽ rút ngắn thời 

gian và nâng cao chất lượng của phân ủ. Bằng phương pháp đánh giá khả năng phân giải tinh bột, 
xenluloza, CMC, khả năng sinh trưởng ở các ngưỡng pH khác nhau, khả năng kháng kháng sinh, từ 
27 chủng nấm được phân lập đã tuyển chọn được 4 chủng nấm có hoạt tính sinh học cao. Đã phân 
loại và đánh giá mức độ an toàn của các chủng nấm, kết quả lựa chọn ra 3 chủng nấm thuộc nhóm an 
toàn: N4 : Rhizopus oryzae, N18: Aspergillus oryzae và N24: Penicillium mali. Sử dụng chế phẩm vi sinh 
vật được sản xuất từ 3 chủng nấm trên và 2 chủng vi sinh vật của bộ môn vi sinh vật (1 chủng xạ 
khuẩn, 1 chủng vi khuẩn) cho thấy đã rút  ngắn thời gian ủ và làm tăng chất lượng của đống ủ: ở 
công thức có bổ sung chế phẩm vi sinh vật sau 40 ngày độ hoai đã đạt 80%, còn ở công thức đối 
chứng độ hoai chỉ đạt 40%; hàm lượng các chất dinh dưỡng trong đống ủ có bố sung chế phẩm vi 
sinh vật (N% là 0,60%) cao hơn đống ủ đối chứng (N% là 0,40%) và cao hơn trước khi ủ. 

Từ khoá: Nấm; phân loại, phế thải nông nghiệp, xenlulaza. 

SUMMARY 
Isolating and collecting microorganisms for treatment of plant residues in the field will make the 

time of composting shorter and improve  quality of the compost. We isolated 27 fungus isolates from 
agricultural wastes on PDA, Czapek, and Richard cultures. After assessing biological activities, we  
chose 4 isolates that had high activities.On observing morphological characteristics, comparing with 
classification systems and accessing biosafety level, we chose 3 fungus isolates that had sefty in 1 
group.: N4 - Rhizopus oryzae, N18 - Aspergillus oryzae and N24: Penicillium mali  

Using micro-product that was made from 3 isolated fungus and 2 strains (actinomyces and 
bacteria) showed that: after 40 days, the rate of humus in composting of straw was 80% compares to 
only 40% for the control. nutrient contents in the compost with micro-product (0.60% N) were higher 
than those in the compost without micro-product (0.40% N). 

Key words: Agricultural waste, cellulase, classification, Fungi.  

1. §ÆT VÊN §Ò 

ViÖt Nam lμ mét n−íc n«ng nghiÖp víi 
kho¶ng 74% d©n sè lμm nghÒ n«ng. Hμng 
n¨m, hμng triÖu tÊn phÕ th¶i n«ng nghiÖp 
r¬m r¹, lâi ng«, hμnh tái, rau qu¶... ®−îc ®Ó 

l¹i trªn ®ång ruéng, n−¬ng rÉy. TÊt c¶ l−îng 
phÕ th¶i nμy ®a phÇn bÞ ®èt, phÇn cßn l¹i trë 
thμnh phÕ th¶i g©y « nhiÔm nghiªm träng 
m«i tr−êng vμ nguån n−íc, trong khi ®ã ®Êt 
®ai l¹i thiÕu trÇm träng nguån dinh d−ìng 
cho c©y. 
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PhÕ th¶i n«ng nghiÖp lμ lo¹i phÕ th¶i cã 
thêi gian ph©n huû tù nhiªn dμi v× cã chøa 
hμm l−îng xenluloza, lignhin, tinh bét... 
cao. Thùc tÕ, ®· cã nhiÒu ®Ò tμi ph©n lËp, 
tuyÓn chän c¸c chñng vi sinh vËt ®Ó lμm 
gièng s¶n xuÊt chÕ phÈm vi sinh vËt xö lý 
phÕ th¶i n«ng nghiÖp, nh»m rót ng¾n thêi 
gian vμ n©ng cao chÊt l−îng ph©n ñ nh− ®Ò 
tμi cÊp Nhμ n−íc KHCN 02-04 ®· ph©n lËp 
®−îc 58 chñng nÊm (Ph¹m V¨n Ty, 1998). 
Theo Gotas (1970) vμ Stuzeberger (1971), 
nÊm lμ nhãm vi sinh vËt cã kh¶ n¨ng ph©n 
hñy phÕ th¶i rÊt cao v× chóng cã kh¶ n¨ng 
tiÕt ra nhiÒu lo¹i enzym ngo¹i bμo víi l−îng 
lín vμ ®Çy ®ñ thμnh phÇn, ngoμi ra nÊm cßn 
cã kh¶ n¨ng nh©n nhanh sinh khèi trong 
mét thêi gian ng¾n vμ cã kh¶ n¨ng thÝch øng 
cao víi sù thay ®æi cña ®iÒu kiÖn m«i tr−êng 
sèng.  

V× vËy, nghiªn cøu nμy tiÕn hμnh ph©n 
lËp, tuyÓn chän c¸c chñng nÊm cã kh¶ n¨ng 
ph©n hñy m¹nh xenlulaza, tinh bét ®Ó s¶n 
xuÊt chÕ phÈm vi sinh vËt xö lý phÕ th¶i 
n«ng nghiÖp. 

2. PH¦¥NG PH¸P NGHI£N CøU 

2.1. §èi t−îng 

C¸c mÉu phÕ th¶i n«ng nghiÖp: r¬m r¹, 
hμnh tái, rau qu¶ ®· hoai môc. 

2.2. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu 

Tõ c¸c mÉu phÕ th¶i n«ng nghiÖp, c¸c 
chñng nÊm ®−îc ph©n lËp trªn c¸c m«i 
tr−êng kh¸c nhau (m«i tr−êng PDA, 
Sabouraud, Czapek, Czapek - Dox, Martin) 
theo ph−¬ng ph¸p lo¹i trùc tiÕp trªn ®Üa m«i 
tr−êng th¹ch ®Üa. Sau ®ã, tiÕn hμnh ®¸nh gi¸ 
®Æc tÝnh sinh häc cña c¸c chñng nÊm ®· 
ph©n lËp ®−îc b»ng c¸ch x¸c ®Þnh thêi gian 
mäc, h×nh th¸i kÝch th−íc khuÈn l¹c, ng−ìng 
pH thÝch hîp, kh¶ n¨ng kh¸ng kh¸ng sinh 
b»ng c¸ch nu«i cÊy trùc tiÕp trªn m«i tr−êng 
th¹ch ®Üa ë c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c nhau. §Ó x¸c 

®Þnh thêi gian mäc, h×nh th¸i, kÝch th−íc 
khuÈn l¹c, tiÕn hμnh nu«i cÊy c¸c chñng 
nÊm trªn m«i tr−êng th¹ch ®Üa chuyªn tÝnh ë 
280C, trong 5 ngμy. Sau 2 - 3 ngμy nu«i ë 
280C ®o kÝch th−íc vμ ®Õm sè l−îng khuÈn 
l¹c. Ho¹t tÝnh CMCaza, xenlulaza, amylaza 
®−îc x¸c ®Þnh theo ph−¬ng ph¸p khuÕch t¸n 
phãng x¹ trªn m«i tr−êng th¹ch ®Üa (Wiliam, 
1983). Dùa trªn c¸c ®Æc ®iÓm sinh häc cña 
c¸c chñng nÊm ph©n lËp, tuyÓn chän c¸c 
chñng nÊm cã kh¶ n¨ng ph©n huû m¹nh phÕ 
th¶i n«ng nghiÖp vμ kÕt hîp víi c¸c chñng vi 
sinh vËt kh¸c ®Ó s¶n xuÊt chÕ phÈm vi sinh 
vËt theo ph−¬ng ph¸p hîp chñng. 

Nghiªn cøu ®Æc ®iÓm h×nh th¸i vμ ®Æc 
®iÓm ph©n lo¹i cña c¸c chñng nÊm ®· ph©n 
lËp ®−îc. Dùa trªn c¸c ®Æc ®iÓm h×nh th¸i, 
kÝch th−íc khuÈn l¹c, cuèng sinh bμo tö, 
bμo tö... so s¸nh víi khãa ph©n lo¹i cña 
Schipper (1979) vμ Klick (2004), nghiªn cøu 
nμy ®· ®Þnh tªn ®Õn loμi cho c¸c chñng nÊm 
cã ho¹t tÝnh sinh häc cao, sau ®ã ®¸nh gi¸ 
møc ®é an toμn cña nh÷ng chñng nÊm nμy 
trªn BSAS. 

TiÕn hμnh s¶n xuÊt chÕ phÈm vμ xö lý 
r¬m r¹ theo NguyÔn Xu©n Thμnh (2004). 
R¬m r¹ ®−îc thu gom trªn ®ång ruéng b»ng 
ph−¬ng ph¸p ph©n lo¹i vμ kh«ng cÇn ph¶i 
b¨m chÆt tr−íc khi xö lý. Sö dông chÕ phÈm 
vi sinh vËt cã hoμ thªm n−íc s¹ch phun vμ 
r¾c ®Òu vμo ®èng ñ thÝ nghiÖm (10 lÝt, 10 
kg/1 tÊn phÕ th¶i n«ng nghiÖp) (l−îng n−íc 
phun vμo ®èng ñ ®−îc tÝnh to¸n ®Ó ®¶m b¶o 
®é Èm cña ®èng ñ ®¹t tõ 50 - 70%), cßn ®èng 
ñ ®èi chøng th× ®Ó nguyªn. Quy tr×nh xö lý 
theo ph−¬ng ph¸p b¸n h¶o khÝ, trong thêi 
gian 40 ngμy. Sau 40 ngμy tiÕn hμnh ph©n 
tÝch c¸c chØ tiªu trong ®èng ñ phÕ th¶i r¬m 
r¹ tr−íc vμ sau khi xö lý b»ng chÕ phÈm vi 
sinh vËt ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña chÕ phÈm 
vi sinh vËt. Theo dâi c¸c chØ tiªu pH, N%, 
P2O5%, K2O%, OC% trong ®èng ñ. Ph−¬ng 
ph¸p ph©n tÝch tiÕn hμnh theo ViÖn Thæ 
nh−ìng N«ng hãa (1998). 
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3. KÕT QU¶ NGHI£N CøU Vμ TH¶O 
    LUËN 

3.1. §¸nh gi¸ ®Æc tÝnh sinh häc cña c¸c 
       chñng nÊm ph©n lËp tõ phÕ th¶i 
       n«ng nghiÖp 

KÕt qu¶ ®· ph©n lËp vμ thuÇn khiÕt 
®−îc 27 chñng nÊm, ký hiÖu tõ N1-N27.  

3.1.1. X¸c ®Þnh ho¹t tÝnh ph©n gi¶i CMC, 
           xenlulaza, tinh bét 

Trong 27 chñng nÊm thu ®−îc, 15 chñng 
nÊm bÞ l−îc bá do chóng kh«ng cã kh¶ n¨ng 
ph©n hñy CMC, xenlulaza vμ tinh bét hoÆc 
kÝch th−íc vßng ph©n gi¶i nhá (B¶ng 1). 
Ngoμi ra, nh÷ng  chñng nÊm cã kh¶ n¨ng 
ph©n gi¶i CMC nh−ng l¹i kh«ng cã kh¶ n¨ng 
ph©n hñy xenluloza còng bÞ lo¹i bá, bëi v× 
qu¸ tr×nh ph©n gi¶i xenluloza tù nhiªn cÇn 

cã sù tham gia cña phøc hÖ enzym, trong ®ã 
cã enzym ph©n hñy CMC. Trong c¸c chñng 
nÊm cßn l¹i võa cã kh¶ n¨ng ph©n hñy tinh 
bét, võa cã kh¶ n¨ng ph©n hñy CMC, cã 6 
chñng nÊm (N1, N4, N11, N18, N22, N24) cã ho¹t 
tÝnh enzym m¹nh nhÊt ®−îc gi÷ l¹i ®Ó tiÕp 
tôc ®¸nh gi¸ c¸c ho¹t tÝnh sinh häc kh¸c. 

3.1.2. X¸c ®Þnh thêi gian mäc, h×nh th¸i, 
           kÝch th−íc khuÈn l¹c 

 Sè liÖu ë b¶ng 2 cho thÊy, 6 chñng nÊm 
®Òu mäc sau 16h nu«i cÊy. Theo b¶ng ph©n 
lo¹i cña Bergey (1984) th× 6 chñng nμy thuéc 
nhãm mäc nhanh (mäc tr−íc 72h). KhuÈn l¹c 
cña c¸c chñng nÊm cã mμu tõ tr¾ng, mμu 
vμng, ®Õn mμu xanh, xanh rªu ®Ëm, kÝch 
th−íc khuÈn l¹c cña nÊm sau 5 ngμy nu«i 
cÊy dao ®éng tõ 2 - 3 mm ë nÊm N22 ®Õn 5 - 8 
mm ë nÊm N4.  

B¶ng 1. Ho¹t tÝnh enzym CMCaza, xenlulaza vμ amylaza cña 27 chñng nÊm 

Hoạt tính enzym (mm) 
STT Chủng VSV 

CMCaza Xenlulaza Amylaza 
1 N1 21,5 22 70 
2 N2 8,5 0 15 
3 N3 19,7 14 0 
4 N4 20,8 70 70 
5 N5 11,7 0 0 
6 N6 18,2 17,5 0 
7 N7 20,5 15,3 0 
8 N8 15 14,3 16,6 
9 N9 0 0 0 
10 N10 19,7 17 17 
11 N11 23,9 70 70 
12 N12 6,7 19 12 
13 N13 16,7 19,3 22 
14 N14 8 1,47 13 
15 N15 0 0 0 
16 N16 7,8 20 23,5 
17 N17 13,2 11,2 19,6 
18 N18 31,9 70 28,3 
19 N19 17,4 14,3 25,3 
20 N20 8 0 18,2 
21 N21 14,1 38,3 27 
22 N22 23,7 28 70 
23 N23 16 12 0 
24 N24 25 28,3 24 
25 N25 19,5 18 0 
26 N26 19,0 14,3 70 
27 N27 13,5 0 0 
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B¶ng 2. Thêi gian mäc, h×nh th¸i, kÝch th−íc khuÈn l¹c cña 6 chñng nÊm 

Chủng 
VSV 

Thời gian mọc 
(h) 

Kích thước khuẩn lạc 
sau 5 ngày nuôi cấy (mm) Hình thái khuẩn lạc sau 72h 

N1 16 1 - 2 Khuẩn lạc màu xanh, hơi vàng, sợi ngắn 

N4 16 5 - 8 Khuẩn lạc khi còn non có màu trắng, sợi dài, về sau thành 
màu nâu xám 

N11 16 5 - 6 Khuẩn lạc màu xanh rêu đậm, mặt trái màu kem nhạt, bào 
tử trên bề mặt tạo thành đám dày đặc 

N18 16 4 - 5 Khuẩn lạc dạng bông xốp, màu vàng hơi xanh, sợi ngắn 
N22 16 2 - 3 Khuẩn lạc màu trắng ngà, sợi bông, xốp 

N24 16 4 - 5 Khuẩn lạc màu xanh rêu đậm, sợi ngắn, trên bề mặt xuất 
hiện những đám sợi khí sinh màu trắng. 

B¶ng 3. Kh¶ n¨ng sinh tr−ëng, ph¸t triÓn cña 6 chñng nÊm ë c¸c ng−ìng pH kh¸c nhau 

pH ban đầu Chủng 
VSV Đơn vị tính 

pH=5 pH=6 pH=7 pH=8 pH=9 
N1 x105 (CFU/ml) 2,2 2,6 1,65 0,85 - 
N4 x105 (CFU/ml) 2,25 2,46 3,98 2,10 1,00 
N11 x105 (CFU/ml) 5,4 6,25 6,75 5,25 1,70 
N18 x105 (CFU/ml) 3,45 6,25 6,8 3,85 2,5 
N22 x105 (CFU/ml) 2,2 3,4 2,0 1,6 0,5 
N24 x105 (CFU/ml) 3,15 3,40 3,65 2,54 1,5 

 
3.1.3. Kh¶ n¨ng sinh tr−ëng, ph¸t triÓn cña  
          c¸c chñng nÊm ë c¸c ng−ìng pH kh¸c  
          nhau 

Theo Rynk & cs. (1992) vμ Gray vμ 
Biddlestone (1971), hÇu hÕt qu¸ tr×nh ñ 
ph©n, ñ ph©n h÷u c¬ x¶y ra trong kho¶ng pH 
tõ 5,5 ®Õn 9 vμ kho¶ng pH thÝch hîp nhÊt 
cho qu¸ tr×nh ñ ph©n lμ tõ 6,5 ®Õn 8. Sè liÖu 
ë b¶ng 3 cho thÊy, 4 chñng nÊm N4, N11, N18, 
N24 cã kh¶ n¨ng sinh tr−ëng, ph¸t triÓn 
m¹nh trong d¶i pH rÊt réng tõ 5 ®Õn 9.  

3.1.4. Kh¶ n¨ng kh¸ng kh¸ng sinh cña c¸c 
          chñng nÊm 

C¸c chñng vi sinh vËt chÞu ®−îc nång ®é 
kh¸ng sinh cao th× c¸c chñng ®ã cã kh¶ n¨ng 
chèng chÞu víi ®iÒu kiÖn m«i tr−êng sèng tèt 
h¬n, cã søc sèng cao, søc c¹nh tranh lín, dÉn 
®Õn ph¸t huy thÕ m¹nh tèt. S¸u chñng nÊm 
nghiªn cøu ®Òu cã kh¶ n¨ng ph¸t triÓn tèt ë 
m«i tr−êng cã nång ®é Streptomycin tõ thÊp 
®Õn trung b×nh (300 - 500 mg/l m«i tr−êng), 
mäc yÕu dÇn ë c¸c nång ®é cao h¬n (tõ 500 - 

1000 mg/l m«i tr−êng). Trong ®ã, ®¸ng chó ý 
nhÊt lμ 4 chñng N4, N11, N18, N24 cã thÓ sinh 
tr−ëng m¹nh ë nång ®é kh¸ng sinh cao 1000 
mg/l m«i tr−êng nu«i cÊy (B¶ng 4). 

3.1.5. Lùa chän c¸c chñng nÊm cã ho¹t tÝnh  
           sinh häc cao 

C¸c chñng vi sinh vËt ®−îc lùa chän 
nh»m môc ®Ých s¶n xuÊt chÕ phÈm ph¶i cã 
ho¹t tÝnh sinh häc cao: cã kh¶ n¨ng ph©n 
gi¶i m¹nh ligno-xenlulo, tinh bét, cã thêi 
gian mäc nhanh, kÝch th−íc khuÈn l¹c lín, 
thÝch øng réng ë c¸c møc pH vμ nhiÖt ®é 
kh¸c nhau, cã kh¶ n¨ng kh¸ng kh¸ng sinh. 
C¸c chñng vi sinh vËt cã ho¹t tÝnh sinh häc 
cao th× khi sö dông sÏ nh©n nhanh sinh khèi 
trong mét thêi gian ng¾n, tiÕt ra mét l−îng 
lín enzym ph©n gi¶i vμ chÞu ®−îc c¸c ®iÒu 
kiÖn thay ®æi cña m«i tr−êng, do ®ã sÏ rót 
ng¾n thêi gian ph©n gi¶i chÊt h÷u c¬. 

Tõ c¸c kÕt qu¶ ®¹t ®−îc (B¶ng 1, 2, 3, 4), 
nghiªn cøu ®· chän ®−îc 4 chñng nÊm cã 
ho¹t tÝnh sinh häc cao ®ã lμ: N4, N11, N18, N24. 
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B¶ng 4. Kh¶ n¨ng kh¸ng kh¸ng sinh cña c¸c chñng nÊm 

Nồng độ chất kháng sinh (mg/l) 
Chủng Đơn vị tính 

C300 C500 C800 C1000 

N1 x105 (CFU/ml) 1,17 1,05 0,86 0,5 

N4 x105 (CFU/ml) 6,10 4,86 4,78 2,24 

N11 x105 (CFU/ml) 8,60 5,25 4,9 2,1 

N18 x105 (CFU/ml) 11,7 6,83 3,8 2,3 

N22 x105 (CFU/ml) 5,8 3,85 3,5 2,85 

N24 x105 (CFU/ml) 10,6 5,96 4,83 3,6 

 
3.2. Nghiªn cøu ®Æc ®iÓm h×nh th¸i vμ ®Æc 
       ®iÓm ph©n lo¹i cña c¸c chñng nÊm  

Dùa trªn c¸c ®Æc ®iÓm h×nh th¸i, kÝch 
th−íc khuÈn l¹c, cuèng sinh bμo tö, bμo tö...,  
so s¸nh víi khãa ph©n lo¹i cña Schipper 
(1979) vμ Klick (2004), 4 chñng nÊm cã ho¹t 
tÝnh sinh häc cao ®· ®−îc ®Þnh tªn ®Õn loμi. 

3.2.1. Chñng N4 

Trªn m«i tr−êng th¹ch khoai t©y, khuÈn 
l¹c ph¸t triÓn rÊt nhanh t¹i 250C, ®¹t 5 - 8 
mm chiÒu cao. Khi cßn non, hÖ sîi cã mμu 
tr¾ng, vÒ sau thμnh mμu n©u x¸m. 

RÔ gi¶ cã kÝch th−íc trung b×nh, ®−êng 
kÝnh 7,6 μm, dμi tõ 100 - 200 μm. Cuèng bμo 

tö dμi 1500 μm vμ réng 10 - 20 μm nh½n, 
kh«ng cã v¸ch ng¨n, mäc ®¬n lÎ hoÆc t¹o 
chïm tõ th©n bß (stolon), ®èi diÖn rÔ gi¶ 
rhizoids. Trªn bÒ mÆt cã nhiÒu mÊu nèi h×nh 
nãn, tõ ®ã sinh ra c¸c bμo tö nhá. Tói bμo tö 
h×nh cÇu, xuÊt hiÖn thÓ bét mÞn trªn bÒ mÆt, 
®−êng kÝnh trong lªn ®Õn 175 μm. Lâi bμo tö 
cã h×nh cÇu hoÆc h×nh oval, dμi 130 μm. Bμo 
tö nhá cã h×nh d¹ng kh¸c nhau, tõ h×nh cÇu 
®Õn elip, dμi lªn ®Õn 8 μm. H¹t bμo tö cã 
r¨ng c−a trªn bÒ mÆt. XuÊt hiÖn bμo tö tiÕp 
hîp, khi cßn non cã mμu n©u ®á, vÒ giμ cã 
mμu n©u.  

C¸c ®Æc ®iÓm ph©n lo¹i ®Õn loμi cña 
Rhizopus oryzae (Schipper; 1979) cho ë h×nh 1. 

        

H×nh 1. H×nh d¹ng rÔ gi¶ rhizoids vμ h×nh d¹ng c¬ quan sinh s¶n 

                     1 - Túi bào tử; 2 - Cuống sinh bào tử; 3 - Thân bò; 4 - Rễ giả; 5 - Bào tử nhỏ 

1
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3

4
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3.2.2. Chñng N11 

KhuÈn l¹c ®−îc ph¸t triÓn nhanh 5 -6 
mm sau 10 ngμy nu«i cÊy ë nhiÖt ®é 250C 
(m«i tr−êng PDA), sîi nÊm mμu tr¾ng, bμo 
tö trªn bÒ mÆt khuÈn l¹c t¹o thμnh ®¸m dμy 
®Æc, mμu xanh rªu. MÆt tr¸i mμu kem nh¹t. 

Cuèng sinh bμo tö kh«ng mμu, nh½n, 
kÝch th−íc ®¹t tõ 30 - 150 μm, phÇn cuèi 
cïng cña cuèng sinh bμo tö ph×nh to, t¹o 
thμnh bäng h×nh cÇu, gÇn cÇu kÝch th−íc 25 - 
50 μm. ThÓ b×nh 1 tÇng, bao phñ 1/3 diÖn 
tÝch bÒ mÆt bäng. KÝch th−íc 2-4 x 1,5-2 μm. 
Bμo tö h×nh cÇu, kÝch th−íc ®¹t 3 - 5 μm. 
H×nh d¹ng ®iÓn h×nh cña loμi Aspergillus 
fumigatus cho ë h×nh 2. 

3.2.3. Chñng N18 

KhuÈn l¹c d¹ng b«ng xèp, ph¸t triÓn 
nhanh, mμu xanh rªu, kÝch th−íc ®¹t 4 - 5 
mm sau 7 ngμy nu«i cÊy. 

Cuèng sinh bμo tö r¸p, ®−êng kÝnh 3 - 8 
m. ChiÒu dμi cã khi tíi 200 μm. PhÇn cuèi 
cuèng ph×nh to thμnh bäng, kÝch th−íc 20 - 
55 μm. ThÓ b×nh hai tÇng, bao phñ 2/3 ®Õn 
toμn bé bÒ mÆt bäng. KÝch th−íc thÓ b×nh s¬ 
cÊp: 2 - 2,5 x 5 - 8 μm. KÝch th−íc thÓ b×nh 
thø cÊp: 1,5 - 2 x 2 - 5 μm. Bμo tö t−¬ng ®èi 
nh½n, thay ®æi vÒ h×nh d¹ng vμ kÝch th−íc. 

Tõ h×nh cÇu, ®Õn gÇn cÇu, h×nh ovan, h¹t 
chanh,… KÝch th−íc tõ 3 - 5 - 6 μm thËm chÝ 
lªn tíi 9 μm. 

So s¸nh víi khãa ph©n lo¹i cña Klick 
(2004), chóng t«i kh¼ng ®Þnh chñng nμy 
thuéc vÒ loμi Aspergillus oryzae (H×nh 3) 

3.2.4. Chñng N24 

Trªn m«i tr−êng th¹ch khoai t©y, khuÈn 
l¹c ph¸t triÓn rÊt nhanh ®¹t kÝch th−íc 4 -5 
mm sau 4 - 5 ngμy nu«i cÊy, sau ®ã lan kÝn 
hép petri. T¹o nh÷ng r·nh ®ång t©m víi sù 
h×nh thμnh c¸c ®¸m bμo tö vμ c¸c sîi khÝ 
sinh xen kÏ. MÆt ph¶i khuÈn l¹c mμu xanh 
rªu, trªn bÒ mÆt xuÊt hiÖn nh÷ng ®¸m sîi 
khÝ sinh mμu tr¾ng. MÆt tr¸i khuÈn l¹c mμu 
tr¾ng ngμ, khi giμ ng¶ sang mμu n©u nh¹t. 

Cuèng sinh bμo tö ph©n nh¸nh, t¹o h×nh 
chæi ®iÓn h×nh, bao gåm 4 - 6 cuèng sinh bμo 
tö thø cÊp kÝch th−íc 2,5 - 3,5 - 15 - 25 μm, 
t¹i mçi ®Ønh cuèng sinh bμo tö thø cÊp sinh 
ra mçi côm thÓ b×nh (3 - 5 thÓ b×nh trªn mçi 
cuèng). KÝch th−íc thÓ b×nh 2-2,5 x 8-12 μm. 
Bμo tö h×nh elip, kÝch th−íc 3 - 3,5 μm, sau 
trë thμnh h×nh cÇu, gÇn cÇu. 

H×nh d¹ng ®iÓn h×nh cña loμi 
Penicillium mali (Raper vμ Fennell, 1965) cã 
ë h×nh 4. 

     

H×nh 2. H×nh d¹ng khuÈn l¹c, bμo tö, cuèng sinh bμo tö cña chñng N11 
1- Bμo tö; 2- Bäng bμo tö; 3- ThÓ b×nh; 4- Cuèng sinh bμo tö 
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H×nh 3. H×nh d¹ng khuÈn l¹c, c¬ quan sinh s¶n cña chñng N18 

1- Bào tử; 2 - Bọng bào tử; 3 - Thể bình; 4 - Cuống sinh bào tử 

           

       H×nh d¹ng khuÈn l¹c chñng N24                     H×nh d¹ng cuèng sinh bμo tö chñng N24 

H×nh 4. H×nh d¹ng khuÈn l¹c, c¬ quan sinh s¶n cña chñng N24 

§¸nh gi¸ møc ®é an toμn cña nh÷ng 
chñng nÊm nμy trªn BSAS ®· cho thÊy N11: 
Aspergillus fumigatus lμ loμi nÊm ®éc thuéc 
nhãm an toμn møc 2 nªn kh«ng thÓ sö dông 
chñng nÊm nμy ®Ó s¶n xuÊt chÕ phÈm vi 
sinh vËt. Cßn 3 chñng nÊm cßn l¹i N4: 
Rhizopus oryzae, N18: Aspergillus oryzae, N24: 
Penicillium mali ®Òu thuéc nhãm an toμn 1 
cã thÓ ®−îc sö dông ®Ó s¶n xuÊt chÕ phÈm vi 
sinh vËt.  

3.3. Sö dông chÕ phÈm vi sinh vËt xö lý 
       r¬m r¹ 

Sù chuyÓn hãa vËt chÊt trong tù nhiªn  
hÕt søc phøc t¹p. Sù phøc t¹p nμy biÓu hiÖn 

ë sù ph¸t triÓn ®a d¹ng nhiÒu loμi vi sinh vËt 
trong phÕ th¶i t¹o ra sù giao thoa cña sù 
sèng. Sù phøc t¹p cßn n»m ë sù ®a d¹ng vËt 
chÊt trong phÕ th¶i. Do ®ã, viÖc xö lý phÕ 
th¶i kh«ng ph¶i lμ sö dông mét loμi vi sinh 
vËt thuÇn khiÕt nμo ®ã mμ lμ c¶ mét hçn hîp 
nhiÒu loμi, t¹o ra sù chuyÓn hãa hμi hßa 
trong toμn bé chuçi vËn chuyÓn. Mçi loμi vi 
sinh vËt sÏ thùc hiÖn mét hoÆc vμi m¾t xÝch 
trong toμn bé chuçi chuyÓn hãa. V× vËy, 
nghiªn cøu nμy sö dông thªm 1 chñng vi 
khuÈn (VK14) vμ 1 chñng x¹ khuÈn (XK7) cña 
bé m«n vi sinh vËt, sau ®ã tiÕn hμnh s¶n 
xuÊt chÕ phÈm vμ xö lý r¬m r¹.  
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B¶ng 5. KÕt qu¶ ph©n tÝch ®èng ñ r¬m r¹ tr−íc vμ sau khi xö lý 

Sau ủ 40 ngày                           Thời gian 
Chỉ tiêu Trước khi ủ 

Đống ủ đối chứng Đống ủ thí nghiệm 
Tỷ lệ mùn hóa (%) 0 45 80 
pHKCL 6,54 6,62 6,78 
OC (%) 34,13 26,63 21,96 
N (%) 0,21 0,40 0,60 
P2O5 (%) 0,18 0,65 0,89 
K2O (%) 1,51 1,76 1,95 

 
Sau 40 ngμy ñ, ë ®èng ñ r¬m r¹ cã xö lý 

chÕ phÈm vi sinh vËt (®èng ñ thÝ nghiÖm) cã 
mμu ®en, xèp, rÊt dÔ vì vôn (B¶ng 5). Tû lÖ 
mïn hãa ®¹t 80%, chøng tá r¬m r¹ sau ñ 40 
ngμy b»ng chÕ phÈm vi sinh vËt cã thÓ ®em 
sö dông nh− lμ ph©n h÷u c¬, trong khi ®ã ë 
®èng ñ ®èi chøng chØ ®¹t 45%, chøng tá ®èng 
ñ ®èi chøng vÉn ph¶i tiÕp tôc ñ. TiÕp tôc 
theo dâi th× thÊy sau 3 th¸ng ®èng ñ ®èi 
chøng míi ®¹t tû lÖ mïn hãa 80%. OC% 
gi¶m xuèng tõ 34,13% ë ®èng phÕ th¶i tr−íc 
khi ñ xuèng chØ cßn 21,96% ë ®èng ñ ®−îc xö 
lý chÕ phÈm vi sinh vËt. Hμm l−îng NPK (%) 
sau khi ñ ë ®èng ñ thÝ nghiÖm cao h¬n h¼n 
tr−íc khi ñ vμ cao h¬n ë ®èng ñ ®èi chøng, N 
(%) sau khi ñ ë ®èng ñ thÝ nghiÖm cao h¬n 
gÇn gÊp 3 lÇn so víi tr−íc khi ñ vμ cao h¬n 
1,5 lÇn so víi ®èng ñ ®èi chøng. 

§iÒu nμy chøng tá ë ®èng ñ thÝ nghiÖm 
chÕ phÈm vi sinh vËt ®· chuyÓn hãa m¹nh 
c¸c chÊt h÷u c¬ khã ph©n huû thμnh c¸c chÊt 
dÔ tiªu, gióp rót ng¾n qu¸ tr×nh ñ vμ t¨ng 
hμm l−îng dinh d−ìng cho ph©n ñ. 

4. KÕT LUËN Vμ KIÕN NGHÞ 

4.1. KÕt luËn 

Tõ c¸c mÉu phÕ th¶i n«ng nghiÖp ®· 
ph©n lËp, thuÇn khiÕt ®−îc 27 chñng nÊm. 
Sau khi ®¸nh gi¸ c¸c ®Æc tÝnh sinh häc, ®· 
chän ra ®−îc 4 chñng nÊm (N4, N11, N18, N24) 
cã kh¶ n¨ng ph©n hñy m¹nh xenlulaza, 
tinh bét. 

Qua quan s¸t ®Æc ®iÓm h×nh th¸i vμ so 
s¸nh víi c¸c khãa ph©n lo¹i ®· x¸c ®Þnh ®−îc 

N4 lμ Rhizopus oryzae, N11 lμ Aspergillus 
fumigatus, N18 Aspergillus oryzae vμ , N24: 
Penicillium mali.  

Lùa chän 3 chñng nÊm thuéc nhãm an 
toμn 1 lμ: N4: Rhizopus oryzae, N18: 
Aspergillus oryzae vμ N24: Penicillium mali 
®Ó s¶n xuÊt chÕ phÈm. 

Sö dông chÕ phÈm vi sinh vËt ®−îc s¶n 
xuÊt tõ 3 chñng nÊm kÕt hîp víi 1 chñng vi 
khuÈn vμ 1 chñng x¹ khuÈn cña Bé m«n Vi 
sinh vËt cho thÊy ®· rót ng¾n thêi gian ñ tõ 3 
th¸ng xuèng cßn 40 ngμy, ®ång thêi t¨ng hμm 
l−îng dinh d−ìng lªn 1,5 lÇn cho ph©n ñ. 

4.2. KiÕn nghÞ 

ViÖc ®Þnh tªn c¸c chñng nÊm b»ng 
ph−¬ng ph¸p h×nh th¸i vμ so s¸nh víi c¸c 
khãa ph©n lo¹i trong nhiÒu tr−êng hîp lμ rÊt 
chÝnh x¸c vμ cã thÓ ®Þnh tªn ®Õn loμi. Tuy 
nhiªn ®Ó chÝnh x¸c nhÊt vμ cã thÓ ®Þnh tªn 
®Õn chi th× cÇn sö dông ph−¬ng ph¸p sinh 
häc ph©n tö. Ngoμi ra chóng ta còng cÇn 
ph©n lËp c¸c chñng vi khuÈn, còng nh− c¸c 
chñng x¹ khuÈn cã ho¹t tÝnh sinh häc cao vμ 
t×m hiÓu c¸c ®iÒu kiÖn tèi −u cho qóa tr×nh ñ 
®Ó gióp xö lý phÕ th¶i n«ng nghiÖp ®¹t hiÖu 
qu¶ cao nhÊt. 
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