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TÓM TẮT 

Trong tự nhiên, nấm ký sinh xuất hiện trên rệp sáp và ve sầu đã góp phần làm giảm sự gây hại của các loại dịch 

hại này. Việc thu thập, phân lập và xác định tên các chủng nấm ký sinh trên rệp sáp, ve sầu được thực hiện. Với mục 

đích tạo vật liệu ban đầu để nghiên cứu và chọn lọc các chủng nấm ký sinh côn trùng có hoạt tính tốt, sản xuất chế 

phẩm sinh học phòng trừ rệp sáp, ve sầu gây hại rễ cà phê. Trong năm 2013, tổng số mẫu rệp sáp và ve sầu hại rễ 

cà phê bị nấm ký sinh được thu thập tại các vùng trồng cà phê của tỉnh Đắk Lắk là 421 mẫu. Kết quả đã phân lập 

được 156 mẫu nấm thuộc 4 chi là Beauveria, Cordyceps, Metarhizium, Paecilomyces. Từ kết quả định danh bằng 

hình thái đã chọn 18 mẫu đi giải trình tự gen tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả đã định danh được 7 loài: 

Beauveria bassiana, Cordyceps bassiana, Cordyceps cicadae, Cordyceps takaomontana, Metarhizium 

cylindrosporae, Paecilomyces lilacinus, Paecilomyces hepiali. Đây là các loài mới lần đầu tiên được công bố tại Việt 

Nam trên đối tượng rệp sáp và ve sầu hại rễ cà phê bằng phương pháp giải trình tự gen. 

Từ khóa: Giải trình tự gen, nấm ký sinh côn trùng, rệp sáp hại rễ cà phê, ve sầu hại rễ cà phê. 

Composition of Parasitic Fungi  
on Coffee Root Mealybugs and Cicadas in DakLak Province 

ABSTRACT 

A study was conducted to isolate parasitic fungi on mealybugs and cicadas attacking coffee roots, making 

materials available for research and selection of entomopathogenic fungi with high activity to produce biopesticides 

for controlling mealybugs and cicadas damaging on coffee roots. In 2013, 421 samples of coffee root-ìnfested 

mealybugs and cicadas parasitized by fungi were collected from coffee plantations in Dak Lak province. A toatl of 156 

isolates of entomopathogenic fungi belogning to 4 genera were isolated, including Beauveria, Cordyceps, 

Metarhizium and Paecilomyces. Based on morphological identification, 18 samples were selected for DNA 

sequencing and 7 species were genetically identified, i.e. Beauveria bassiana, Cordyceps bassiana, Cordyceps 

cicadae, Cordyceps takaomontana, Metarhizium cylindrosporae, Paecilomyces lilacinus and Paecilomyces hepiali. 

These are new species parasitized on coffee root mealybugs and cicadas and are identified for the first time in Viet 

Nam by DNA sequencing. 

Keywords: Cicadas, coffee roots, DNA sequencing, mealybugs, pathogenic fungi. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Rệp sáp, ve sæu häi rễ là các đùi tþợng dịch 

häi nguy hiểm trên cåy cà phê đã đþợc các quùc 

gia trên thế giới ghi nhên nhþ: Kenia, Nigieria, 

Tanzania, Uganda, Zimbabwe, Việt Nam„ 

Hiện nay, nhiều nþớc trên thế giới đã đi såu 

nghiên cứu, ứng dýng nçm ký sinh trong việc 
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kiểm soát con trùng gåy häi thực vêt và đät 

đþợc kết quâ tùt. Việc sân xuçt chế phèm sinh 

höc để phòng trÿ dịch häi hoặc phån bón vi sinh 

tÿ một hoặc nhiều chûng nçm ký sinh tÿ các chi 

nçm Beauveria, Metarhizium, Paecilomyces... 

đã phát triển rçt nhanh, thay thế dæn thuùc hóa 

höc đang có nguy cơ gåy ÷ nhiễm m÷i trþờng. 

Copping and Menn (2000) thùng kê có trên 750 

loài nçm đþợc ghi nhên ký sinh trên c÷n trùng, 

tuy nhiên chî một vài dòng phån lêp đþợc phát 

triển thành sân phèm thþơng mäi. Trong đó, 

một sù nçm đang đþợc sử dýng phú biến là: 

Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin,  

B. brongniari (Sacc) Petch, Metarhizium 

anisopliae (Metsch) Sorokin, Metarhizium 

flavoviride Gams & Rozsypal, Paecilomyces 

fumosoroseus (Wize) Brown & Smith, 

Verticillium lecanii (Zimmerman).  

Balakrishnan et al. (2012) đã phån lêp đþợc 

nçm ký sinh Metarhizium cylindrosporae trên 

ve sæu trþởng thành täi trang träi trøng cà phê 

ở quên Chikmagalur, Karnataka, Ấn Độ. Nçm 

Cephalosporium lecanii có hiệu quâ trong việc 

phòng trÿ rệp sáp häi rễ cà phê (Rutherford and 

Phiri, 2006). 

Thực tế sân xuçt cà phê ở Đík Lík cho thçy 

ve sæu, rệp sáp gåy häi rễ cà phê sùng ở trong 

đçt nên việc phát hiện và phòng trÿ gặp khó 

khën. Trong quá trình trøng cà phê, các loài 

dịch häi này có xu hþớng gia tëng theo thời 

gian. Đặc biệt, khi gặp điều kiện thuên lợi về 

nhiệt độ, độ èm, pH đçt„ chúng có thể phát sinh 

thành dịch và gåy häi cho cåy cà phê. Hàng 

nëm, các loäi c÷n trùng này gåy häi trên diện 

tích hàng chýc ngàn hecta cà phê, trong đó rệp 

sáp gåy häi nặng hơn. Hæu nhþ các vùng trøng 

cà phê cûa tînh Đík Lík đều bị rệp sáp gåy häi. 

Trên cåy cà phê, việc tuyển chön các loäi nçm 

ký sinh c÷n trùng đã đþợc các đơn vị thực hiện 

nhþ Viện Bâo vệ Thực vêt nhþng các méu nçm 

này đþợc thu thêp tÿ rệp sáp häi quâ cà phê 

(Phäm Vën Nhä và cs., 2012a; 2012b). Việc 

nghiên cứu, tuyển chön các chûng nçm ký sinh 

c÷n trùng để sân xuçt chế phèm phòng trÿ c÷n 

trùng trong đçt trøng cà phê (rệp sáp, ve sæu) 

còn ít, chî mới đþợc thực hiện trên ve sæu, còn 

trên rệp sáp häi rễ chþa thçy c÷ng bù.  

Đík Lík là vùng có èm độ thích hợp cho sự 

phát triển các loài nçm ký sinh c÷n trùng. Hiện 

täi trong các vþờn cà phê xuçt hiện nhiều chûng 

nçm ký sinh trên c÷n trùng sùng trong đçt nhþ 

rệp sáp, ve sæu đã góp phæn làm giâm sự gåy 

häi cûa các loäi dịch häi này. Chính vì vêy, việc 

thu thêp các loäi nçm ký sinh trên đùi tþợng 

såu häi trong đçt gåy häi rễ cåy cà phê (rệp sáp, 

ve sæu) täi vùng trøng cà phê để xác định tên và 

nghiên cứu nång cao hiệu lực cûa các chûng 

nçm ký sinh đþợc thu thêp, đánh giá đặc tính 

sinh höc và chön löc các chûng nçm ký sinh c÷n 

trùng có hoät tính tùt để sân xuçt chế phèm 

sinh höc phòng trÿ rệp sáp, ve sæu gåy häi rễ cà 

phê là rçt cæn thiết.  

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

Các méu c÷n trùng bị nçm ký sinh täi các 

vùng trøng cà phê chính cûa tînh Đík Lík. 

Đùi tþợng nghiên cứu: các loài nçm ký  

sinh c÷n trùng trong đçt (rệp sáp, ve sæu)  

thuộc các chi Beauveria, Cordyceps, 

Metarhizium, Paecilomyces. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Thu thập, phân lập các chủng nấm ký 

sinh côn trùng trong đất gây hại rễ cà phê 

(rệp sáp, ve sầu)  

- Thời gian và địa điểm nghiên cứu 

Thời gian nghiên cứu: 2013 - 2014 

Địa điểm thu thêp méu nçm ký sinh c÷n 

trùng: thu thêp chû yếu täi các vùng trøng cà 

phê chính cûa tînh Đík Lík: thành phù Bu÷n 

Ma Thuột (Ea Kao, Hòa Thuên), huyện Cþ 

Kuin, huyện Cþ M’gar, huyện Kr÷ng Pëk, 

huyện Kr÷ng Ana, huyện Kr÷ng Nëng. Thu 

thêp méu bú sung ở Hòa Thíng (Bu÷n Ma 

Thuột) và thị xã Bu÷n Hø. 

Địa điểm phån lêp và nu÷i cçy nçm ký sinh 

côn trùng: Phòng thí nghiệm cûa Bộ m÷n Bâo vệ 

Thực vêt, Viện Khoa höc Kỹ thuêt N÷ng Låm 

Nghiệp Tåy Nguyên (WASI) và Phòng thí 

nghiệm cûa Bộ m÷n Bâo vệ Thực vêt, Trþờng 

Đäi höc Tåy Nguyên (TNU). 
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- Phþơng pháp thu thêp méu: Tiến hành 

thu thêp méu ve sæu và rệp sáp bị nhiễm nçm 

có trong tự nhiên câ trên cåy và dþới đçt trøng 

cà phê. Thu thêp méu ve sæu trþởng thành ở 

trên cåy hoặc trên bề mặt đçt đùi với các ve sæu 

trþởng thành khi vü hóa lên bị nçm ký sinh tçn 

c÷ng. Đùi với ve sæu và rệp sáp häi rễ ở dþới mặt 

đçt tiến hành đào đçt ở vùng rễ cåy cà phê, 

quan sát và thu thêp các méu ve sæu, rệp sáp bị 

nhiễm nçm. Đặt các méu c÷n trùng bị nçm ký 

sinh thu thêp đþợc vào các lö đã đþợc khử 

trùng, giữ điều kiện kh÷ tự nhiên để tránh 

nhiễm nçm täp, ghi nhãn địa điểm, thời gian 

thu thêp đem về phòng thí nghiệm để phån lêp, 

làm thuæn, định danh. 

- Phþơng pháp phån lêp: Nçm đþợc phån 

lêp theo phþơng pháp cûa các tác giâ: Chase 

(1986), Lê Tçn Hþng và cs. (2010): Cçy trực 

tiếp trên m÷i trþờng có bú sung kháng sinh, 

phån lêp theo phþơng pháp bào tử, phþơng 

pháp giâi phéu m÷ bệnh. M÷i trþờng nu÷i cçy 

nçm ký sinh c÷n trùng: PDA có bú sung kháng 

sinh, m÷i trþờng chön löc nçm Metarhizium, 

m÷i trþờng SDAY3... 

2.2.2. Định danh các chủng nấm ký sinh 

côn trùng được chọn lọc bằng kỹ thuật 

công nghệ sinh học  

- Địa điểm nghiên cứu: Méu sau khi làm 

thuæn täi WASI và TNU đþợc gửi đi định danh 

täi Phòng xét nghiệm NK-BIOTEK, địa chî 

793/58 Træn Xuån Soän, phþờng Tån Hþng, 

quên 7, Thành phù Hø Chí Minh. 

- Phþơng pháp định danh: Định danh bìng 

phþơng pháp giâi trình tự gen 28S. Các bþớc 

thực hiện nhþ sau: Méu nçm sau khi nu÷i cçy 

đþợc đem ly trích DNA. Đo nøng độ DNA (25- 

500 ng/reaction) bìng máy Biophotometer. Lçy 

5 ul méu cho vào phân ứng PCR để khuếch đäi 

đặc hiệu đoän DNA trên vùng gen 28S rRNA 

cûa vi nçm bìng hệ thùng máy PCR Thermal 

Cycler cûa Bio-Rad => sân phèm PCR có kích 

thþớc 800 - 1.200bp. Điện di sân phèm PCR 

trên gel agarose 2%, chýp hình bìng hệ thùng 

máy Gel Doc cûa Bio - Rad. Tinh säch sân phèm 

PCR bìng bộ QIA quick PCR Purification Kit 

cûa QIAGEN. Điện di sân phèm đã tinh säch 

bìng máy hệ thùng máy Agilent 2100 

Bioanalyzer. PCR SEQ sân phèm đã tinh säch 

trþớc khi giâi trình tự trên hệ thùng máy ABI 

3130XL. Phån tích kết quâ bìng phæn mềm 

sequecing analysis 5.3 và so với kết quâ trên 

ngân hàng gen trên cơ sở dữ liệu cûa NCBI 

(National Center for Biotechnology Information). 

Các méu nçm định danh đều đþợc giâi trình tự 

bìng møi trên vùng 28S do Phòng xét nghiệm 

NK-BIOTEK thiết kế. Tên cặp møi sử dýng trong 

phån loäi: 28S-F và 28S-R. 

3. KẾT QUÂ VÀ THÂO LUẬN  

3.1. Thu thập, phân lập, chọn lọc và định 

danh các chủng nấm ký sinh côn trùng 

trong đất gây hại rễ cà phê (rệp sáp, ve 

sầu) có trong tự nhiên 

3.1.1. Thu thập, phân lập các chủng nấm ký 

sinh côn trùng trong đất gây hại rễ cà phê 

(rệp sáp, ve sầu)  

Thu thêp méu nçm ký sinh c÷n trùng täi 7 

địa điểm trøng cà phê chính cûa tînh Đík Lík. 

Đùi tþợng chính thu méu là rệp sáp và ve sæu häi 

rễ cà phê. Túng sù lþợng méu thu thêp đþợc 

trong nëm 2013 là 421 méu (Bâng 1). Với cùng 

sù læn và thời gian thu thêp méu nhþng Thành 

phù Bu÷n Ma Thuột là địa phþơng thu đþợc 

nhiều nhçt méu nçm ký sinh c÷n trùng häi rễ 

(128 méu), kế đến là Cþ M’gar (83 méu). Theo 

quan sát và đánh giá cûa chúng t÷i, ở các vùng 

này vþờn cà phê đþợc trøng cåy đai rÿng chín 

gió, điều kiện chëm sóc tùt... do vêy đã täo điều 

kiện cho nçm ký sinh c÷n trùng phát triển. 

Đặc điểm cûa ve sæu trþởng thành có giai 

đoän vü hóa, chui ra khôi gùc cà phê với thời 

gian sùng cûa ve sæu trþởng thành tÿ 24 ngày 

đến 30 ngày (Nguyễn Thị Thûy, 2009). Do vêy, 

khi bay lên chúng tiếp týc hút dinh dþỡng ở 

thån cåy cà phê và các cåy låu nëm khác. Trong 

quá trình sinh sùng trên mặt đçt, tỷ lệ ve sæu 

trþởng thành bị nçm ký sinh khá cao. 
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Bâng 1. Số lượng và tỷ lệ mẫu côn trùng bị nấm ký sinh thu thập được 

trên cây và dưới đất tại các địa điểm 

Địa điểm 
Số lượng mẫu bị nấm ký sinh côn trùng Tỷ lệ (%)  

Tổng số mẫu thu thập Trên mặt đất Dưới mặt đất Trên mặt đất Dưới mặt đất 

Buôn Ma Thuột 128 68 60 53,13 46,88 

Cư Kuin 53 22 31 41,51 58,49 

Cư M'gar 83 49 34 59,04 40,96 

Krông Păk 50 37 13 74 26 

Buôn Hồ 10 10 0 100 0 

Krông Ana 49 44 5 89,8 10,2 

Krông Năng 48 40 8 83,33 16,67 

Tổng cộng 421 270 151     

Trung bình 21,57 38,57 21,57 71,54 28,46 

Bâng 2. Thành phần và số lượng các ký hiệu mẫu nấm ký sinh côn trùng  

phân lập được tại các địa điểm 

Thành phần các chi 
nấm ký sinh côn trùng 

Buôn Ma 
Thuột 

Cư 
Kuin 

Cư 
M'gar 

Krông 
Păk 

Buôn 
Hồ 

Krông 
Ana 

Krông 
Năng 

Tổng cộng 

Beauveria  1 1 1 1 0 0 1 5 

Cordyceps 23 7 6 12 0 6 7 61 

Metarhizium  18 4 7 12 2 16 14 73 

Paecilomyces  2 1 1 0 0 5 8 17 

Tổng cộng 44 13 15 25 2 27 30 156 

Tỷ lệ (%) 28,21 8,33 9,62 16,03 1,28 17,31 19,23  

 

Lþợng méu nçm ký sinh trên mặt đçt thu 

thêp đþợc nhiều hơn so với dþới mặt đçt, có tới 

6/7 địa điểm điều tra (chiếm 85,71%) có sù lþợng 

nçm ký sinh trên mặt đçt cao hơn so với dþới 

mặt đçt. Tỷ lệ méu trên mặt đçt täi 7 vùng điều 

tra lên tới 71,54% (270 méu), còn läi méu dþới 

mặt đçt là 28,46% (151 méu) (Bâng 1). Trên đùi 

tþợng ve sæu, tỷ lệ bị nçm ký sinh nhiều hơn so 

với rệp sáp, méu ve sæu bị nçm ký sinh dễ nhên 

biết do nçm hình thành sợi nçm và bào tử. Trên 

ve sæu trþởng thành, biểu hiện bệnh do nçm ký 

sinh rõ, ve sæu bị nçm ký sinh hình thành các 

bột bào tử màu xanh lá cåy, màu tríng và màu 

xanh nhät. Đùi với çu trùng ve sæu bị nçm ký 

sinh chết nìm trong đçt, nçm hình thành quâ 

thể, có ́ thể nìm trong đçt hoặc phát triển nh÷ 

lên khôi mặt đçt, có chiều cao vài cm, màu 

tríng. Đåy là quâ thể nçm thuộc lớp nçm túi, bộ 

Cordyceps. Đùi với nçm ký sinh rệp sáp häi rễ, tỷ 

lệ méu thu đþợc täi các địa điểm rçt thçp và khó 

phát hiện do rệp sáp gåy häi rễ và nìm såu trong 

đçt. Méu rệp bị nçm ký sinh thu thêp đþợc có các 

màu síc: màu tríng, høng và vàng nhät. 

Thành phæn và sù lþợng các ký hiệu méu 

nçm ký sinh phån lêp đþợc ở các địa điểm 

khá phong phú và đa däng. Kết quâ thể hiện ở  

bâng 2. 

Tÿ sù lþợng méu thu thêp đþợc ở các địa 

phþơng cûa tînh Đík Lík, chúng t÷i chön ra các 

méu nçm ký sinh c÷n trùng điển hình để phån 

lêp. Có 4 chi nçm ký sinh c÷n trùng đã đþợc 

phån lêp và định danh hình thái đến chi là 

Beauveria, Cordyceps, Metarhizium, 

Paecilomyces với túng sù 156 ký hiệu méu nçm 

đþợc phån lêp. Các chi nçm này đþợc đề cêp 
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nhiều khi nói đến nçm ký sinh c÷n trùng trên 

các loäi cåy trøng khác (Phäm Thị Thùy và cs., 

2010; Copping and Menn, 2000; Hywel-Jones, 

2002; Nguyễn Thị Lộc, 2010; Hà Thị Quyến và 

cs., 2002; Lê Tçn Hþng và cs., 2010...). Buôn Ma 

Thuột là địa điểm có sù lþợng méu phån lêp 

nçm ký sinh côn trùng nhiều nhçt (44/156 ký 

hiệu méu, tỷ lệ 28,21%). Kế đến là Kr÷ng Nëng 

(30/156 ký hiệu méu nçm, tỷ lệ 19,23%) và 

Kr÷ng Ana (27/156 ký hiệu méu, tỷ lệ 17,31%).  

Xét về mức độ phú biến cho thçy: Chi nçm 

ký sinh c÷n trùng phú biến nhçt là Metarhizium 

(73 ký hiệu méu nçm), và thçp nhçt là 

Beauveria (5 ký hiệu méu nçm).  

Täi 7 điểm điều tra, các ký hiệu méu nçm 

ký sinh c÷n trùng thuộc chi Metarhizium đþợc 

phån lêp tÿ ve sæu bám trên cåy hoặc ở dþới 

mặt đçt. Khi ve sæu bị nçm này tçn c÷ng đa sù 

có màu xanh tríng hoặc xanh đêm, thînh 

thoâng có màu tríng là do bào tử cûa nçm ở giai 

đoän non. Chi nçm Metarhizium xuçt hiện phú 

biến và có mặt täi tçt câ các địa điểm thu thêp 

méu với túng sù 73 ký hiệu méu nçm, trong đó 

70 ký hiệu méu nçm phån lêp đþợc trên ve sæu 

và chî có 3 ký hiệu méu nçm đþợc phån lêp tÿ 

rệp sáp. 

Chi nçm Cordyceps ký sinh trên câ ve sæu 

và rệp sáp. Đåy là chi nçm đþợc phån lêp nhiều 

thứ 2 (61 ký hiệu méu nçm). Tuy nhiên, sù 

lþợng méu ký sinh trên ve sæu chiếm đa sù, chû 

yếu thu thêp đþợc ở trong đçt. Triệu chứng 

quan sát rõ trên cơ thể ve sæu bị nçm Cordyceps 

sp. ký sinh thþờng möc thành quâ thể nçm màu 

tríng. Bu÷n Ma Thuột là địa điểm có nhiều  

sù lþợng méu phån lêp nçm Cordyceps sp.  

nhçt. Riêng Bu÷n Hø là điểm thu thêp bú  

sung, nên chþa thu thêp đþợc các loài nçm 

thuộc chi Cordyceps. 

Chi nçm Paecilomyces là một trong những 

chi nçm ký sinh c÷n trùng quan tröng đþợc ứng 

dýng trong phòng trÿ sinh höc. Kết quâ phån 

lêp méu đã xác định đþợc 15 ký hiệu méu nçm 

có nguøn gùc thu thêp đþợc tÿ ve sæu và 2 ký 

hiệu méu nçm trên rệp sáp häi rễ. 

Chi nçm Beauveria chî phån lêp đþợc trên 

ve sæu. Khi ve sæu bị nhiễm nçm Beauveria, cơ 

thể sẽ có nçm bột màu tríng bao phû. Nçm này 

đã đþợc một sù tác giâ đặt tên là nçm tríng hay 

nçm bäch cþơng. Sù lþợng ký hiệu méu nçm 

thuộc chi Beauveria phån lêp đþợc rçt ít, chî  

có 5 ký hiệu méu nçm trên túng sù 7 địa điểm 

điều tra.  

3.1.2. Định danh các chủng nấm ký sinh 

côn trùng được chọn lọc bằng kỹ thuật 

công nghệ sinh học  

Sau khi phån lêp các méu nçm ký sinh c÷n 

trùng, chúng t÷i tiến hành phån loäi bìng hình 

thái theo tÿng chi nçm, đánh giá khâ nëng sinh 

trþởng cûa méu nçm trên các m÷i trþờng và 

chön ra méu nçm có sự khác biệt về hình thái ở 

các vùng thu thêp méu để gửi đi định danh 

bìng c÷ng nghệ sinh höc. 

Kết quâ giâi trình tự gen và so sánh với 

ngân hàng gen cho thçy câ hai ký hiệu méu 

nçm thuộc chi Beauveria đều thuộc loài 

Beauveria bassiana. Trong đó ký hiệu méu BN2 

có độ tþơng đøng 650/650 cặp nucleotide (đät 

100%); Ký hiệu méu nçm BC15 có độ tþơng 

đøng 942/945 cặp nucleotide (đät 99%). Loài 

nçm này cüng đã đþợc tác giâ Phäm Vën Nhä 

và cs. (2012a, 2012b) c÷ng bù vào nëm 2012 khi 

phån lêp trên rệp sáp häi quâ cà phê. 

Bâng 3. Kết quâ định danh mẫu bằng phương pháp giâi trình tự gen 28 S  

đối với các mẫu nấm thuộc chi Beauveria 

Ký hiệu mẫu Trình tự tham chiếu Kết quả định danh Độ tương đồng Địa điểm phân lập Ký chủ 

BC15 dbj|AB027382.1| Beauveria bassiana 942/945 (99 %) Cư Kuin Ve sầu 

BN2 gb|HQ259059.1| Beauveria bassiana 650/650 (100 %) Krông Năng Ve sầu 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/7619978?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=4&RID=8117A2UD01R
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/345548848?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=3&RID=85S4M47H01R
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Bâng 4. Kết quâ định danh mẫu bằng phương pháp giâi trình tự gen 28 S 

đối với các mẫu nấm thuộc chi Cordyceps 

Ký hiệu mẫu Trình tự tham chiếu Kết quả định danh Độ tương đồng Địa điểm phân lập Ký chủ 

BB14 dbj|AB237657.1| Cordyceps bassiana 655/656 (99%) Buôn Ma Thuột Ve sầu 

BP13 dbj|AB237657.1| Cordyceps bassiana 664/665 (99%) Krông Păk Ve sầu 

BP12 dbj|AB085888.1| Cordyceps cicadae 632/632 (100%) Krông Păk Ve sầu 

BB31 dbj|AB044637.1| Cordyceps takaomontana 932/941 (99%) Buôn Ma Thuột Ve sầu 

BM4 dbj|AB044637.1| Cordyceps takaomontana 911/920 (99%) Cư M'gar Ve sầu 

BP6 dbj|AB044637.1| Cordyceps takaomontana 623/628 (99%) Krông Păk Ve sầu 

PA3 dbj|AB044637.1| Cordyceps takaomontana 668/672 (99%) Krông Ana Ve sầu 

Bâng 5. Kết quâ định danh mẫu bằng phương pháp giâi trình tự gen 28 S  

đối với các mẫu nấm thuộc chi Metarhizium 

Ký hiệu mẫu Trình tự tham chiếu Kết quả định danh Độ tương đồng Địa điểm phân lập Ký chủ 

MA2 gb|HQ165693.1| Metarhizium cylindrosporae 551/554 (99%) Krông Ana Ve sầu 

MB16 gb|GU980049.1| Metarhizium cylindrosporae 612/619 (99%) Buôn Ma Thuột Ve sầu 

MC2 gb|GU980049.1| Metarhizium cylindrosporae 613/619 (99%) Cư Kuin Ve sầu 

MM4 gb|GU980049.1| Metarhizium cylindrosporae 612/619 (99%) Cư M'gar Ve sầu 

MP1 gb|GU980049.1| Metarhizium cylindrosporae 612/619 (99%) Krông Păk Ve sầu 

 

Đùi với chi Cordyceps, với 7 méu định danh 

thì có 2 méu thuộc loài Cordyceps bassiana, 1 

méu thuộc loài Cordyceps cicadae và 4 méu 

thuộc loài Cordyceps takaomontana. Kết quâ 

giâi trình tự gen và so sánh với ngån hàng gen 

cho thçy ký hiệu méu nçm BP12 có độ tþơng 

đøng cao nhçt, 632/632 cặp nucleotide (đät 100 

%) với nçm Cordyceps cicadae; Các ký hiệu méu 

nçm còn läi có độ tþơng đøng đät 99 % so với 

nçm Cordyceps bassiana và Cordyceps 

takaomontana. Các loài thuộc chi Cordyceps 

phån lêp tÿ ve sæu khác hîn so với kết quâ cûa 

Phäm Vën Nhä và cs. (2011, 2012b) phån lêp 

trên rệp sáp là loài Cordyceps nutan.  

Cho đến nay, đåy là kết quâ nghiên cứu đæu 

tiên đþợc c÷ng bù trên đùi tþợng nçm ký sinh 

trên ve sæu häi rễ täi Việt Nam. 

Với chi Metarhizium, mặc dù đþợc phån 

lêp täi những địa điểm khác nhau täi các vùng 

trøng cà phê cûa tînh Đík Lík nhþng câ 5 ký 

hiệu méu nçm đều có độ tþơng đøng là 99 % so 

với loài Metarhizium cylindrosporae. Kết quâ 

này cho thçy đåy là loài nçm mới đþợc phát 

hiện ký sinh trên ve sæu täi Tåy Nguyên nói 

riêng và Việt Nam nói chung. Các kết quâ 

nghiên cứu trþớc đåy trên c÷n trùng häi lúa, 

rau màu, rệp sáp häi quâ cà phê„ cûa các tác 

giâ trên thế giới và Việt Nam thì loài nçm đþợc 

c÷ng bù là Metarhizium anisopliae (Phäm Thị 

Thùy và cs., 2010; Hà Thị Quyến và cs., 2002; 

Nguyễn Thị Lộc và cs., 2010; Træn Vën Hai và 

cs., 2009; Võ Thị Thu Oanh và cs., 2007; Phäm 

Vën Nhä và cs., 2011; 2012a; 2012b). Kết quâ 

này cùng phù hợp với c÷ng bù cûa 

Balakrishnan et al. (2012) khi phån lêp  

nçm ký sinh trên ve sæu trþởng thành 

Terpnosia psecas Walker täi trang träi cûa 

Viện Nghiên cứu Cà phê ở quên Chikmagalur, 

Karnataka, Ấn Độ cüng xác định là loài 

Metarhizium cylindrosporae. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/77799478?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=2&RID=6PB6X2FA015
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/77799478?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=2&RID=6MC7CWJK01R
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/21262182?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=1&RID=88VASBCH015
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/15425652?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=1&RID=8112P8A801R
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/15425652?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=1&RID=7W3MM7DB01R
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/15425652?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=6&RID=85V49V0B01R
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/15425652?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=6&RID=85UU91SB01R
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/359682980?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=2&RID=85U20W3501R
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/325492519?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=1&RID=811UGBGZ01R
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/325492519?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=1&RID=6PCFKGZ1015
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/325492519?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=1&RID=6PB4GU3F015
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/325492519?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=1&RID=6PCXKKEC01R
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Bâng 6. Kết quâ định danh mẫu bằng phương pháp giâi trình tự gen 28S  

đối với các mẫu nấm thuộc chi Paecilomyces 

Ký hiệu mẫu Trình tự tham chiếu Kết quả định danh Độ tương đồng Địa điểm phân lập Ký chủ 

PA4 gb|GQ229080.1| Paecilomyces lilacinus  962/971 (99%) Krông Ana Rệp sáp 

PB6 gb|GQ229080.1| Paecilomyces lilacinus 931/941 (99%) Buôn Ma Thuột Ve sầu 

PN6 dbj|AB103380.1| Paecilomyces lilacinus  665/667 (99%) Krông Năng Rệp sáp 

PN5 gb|EF555097.3| Paecilomyces hepiali 890/905 (98%) Krông Năng Rệp sáp 

 

Bùn ký hiệu méu nçm thuộc chi 

Paecilomyces đþợc định danh thì có tới 75% sù 

ký hiệu có độ tþơng đøng 99% với loài 

Paecilomyces lilacinus. Chî có 25% sù méu còn 

läi có độ tþơng đøng là 98% so với loài 

Paecilomyces hepiali. Täi Việt Nam, hai loài 

Paecilomyces lilacinus, Paecilomyces hepiali læn 

đæu tiên đþợc c÷ng bù trên rệp sáp häi rễ; Loài 

Paecilomyces lilacinus cüng læn đæu tiên c÷ng 

bù phån lêp đþợc trên ve sæu. Chþa tìm thçy 

c÷ng bù trên thế giới các loài này trên đùi tþợng 

rệp sáp và ve sæu häi rễ cà phê. 

4. KẾT LUẬN 

- Đã thu thêp đþợc 421 méu ve sæu và rệp 

sáp häi rễ cà phê bị nçm ký sinh täi 7 địa điểm 

trøng cà phê chính cûa tînh Đík Lík. Tỷ lệ méu 

trên mặt đçt là 71,54%, còn läi méu dþới mặt 

đçt là 28,46%. Trong đó, sù méu thu thêp đþợc 

tÿ ve sæu chiếm đa sù.  

- Túng sù méu nçm ký sinh c÷n trùng phån 

lêp là 156 ký hiệu thuộc 4 chi nçm ký sinh c÷n 

trùng bao gøm: Beauveria, Cordyceps, 

Metarhizium, Paecilomyces.  

- Tÿ kết quâ định danh bìng hình thái đã 

chön 18 méu đi giâi trình tự gen täi Thành phù 

Hø Chí Minh. Kết quâ đã định danh đþợc 7 loài: 

Beauveria bassiana, Cordyceps bassiana, 

Cordyceps cicadae, Cordyceps takaomontana, 

Metarhizium cylindrosporae, Paecilomyces 

lilacinus, Paecilomyces hepiali. Đåy là các loài 

mới læn đæu tiên đþợc c÷ng bù täi Việt Nam trên 

đùi tþợng rệp sáp và ve sæu häi rễ cà phê bìng 

phþơng pháp giâi trình tự gen. 

LỜI CÂM ƠN  
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