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TÓM TẮT 

Mười sáu mẫu nấm sợi được phân lập từ 30 mẫu đất lấy từ các tổ mối chết vùng Hà Nội. Dựa vào 
các đặc điểm hình thái như màu sắc, hình dạng và kích thước của các khuẩn lạc cũng như bào tử để lựa 
chọn ra 5 chủng đặc trưng, kí hiệu là M1, M6, M9, M13 và M16. Dịch lọc thô của 5 mẫu nấm sợi từ các 
môi trường nuôi lắc được thử các hoạt tính enzyme ngoại bào như kitinaza, proteaza và xenlulaza. 
Kết quả thử nghiệm cho thấy mẫu nấm M16 có khả năng sinh enzyme ngoại bào kitinaza cao nhất. 
Hiệu lực diệt mối trực tiếp của bào tử 5 mẫu nấm sợi cũng được xác định là ở liều lượng 0,005 gam 
bào tử/100 cá thể mối, cả 5 mẫu nấm sợi đều cho hiệu lực diệt mối đạt 100% sau 4 ngày thí nghiệm. 

 Từ khoá: Bào tử, khuẩn lạc, Metarhizium, mối Coptotermes, nấm sợi, tản nấm.  

SUMMARY 

Sixteen fungal isolates were isolated from 30 soil samples collected from dead termite colonies 
in Hanoi. Based on morphological characteristics such as colour, shape and dimension of colonies 
and spores, five representative isolates designated as M1, M6, M9, M13 and M16  were selected. The 
filtrates obtained from culture media of these 5 isolates were tested for enzymatic activity of chitinase, 
protease and cellulase. The isolate M16 exhibited the highest activity of chitinase. The ability of direct 
control of fungal spores again termites was also tested. The results showed that at a dose of 0.005 g 
spores/100 termites individuals of the 5 isolates could exterminate 100% termites after 4 days of 
treatment. 

Key words: Colony, Coptotermes, fungi, Metarhizium, spore.    

1. §ÆT VÊN §Ò 

Tõ nh÷ng n¨m 80 cña thÕ kû XIX, mét sè 
bÖnh do nÊm sîi g©y ra trªn c«n trïng c¸nh 
cøng h¹i lóa mú vμ s©u non bä ®Çu dμi h¹i cñ 
c¶i ®−êng ®· ®−îc nhμ khoa häc Nga 
Metsnhicov nghiªn cøu vμ ph¸t hiÖn. Cho tíi 
nh÷ng thËp kû gÇn ®©y, nhiÒu c«ng tr×nh 
nghiªn cøu vÒ nÊm sîi ®· x¸c ®Þnh ®−îc 
kho¶ng 700 loμi nÊm g©y bÖnh cho c¸c lo¹i 
c«n trïng kh¸c nhau. Trong c¸c loμi nÊm sîi 
th× Beauveria vμ Metarhizium ®−îc x¸c ®Þnh 
lμ mÇm bÖnh nguy hiÓm cña h¬n 200 loμi c«n 

trïng nh−: mèi ®Êt, ch©u chÊu, bä ng« ®Çu ®á 
ë Mü, §μi Loan, Nam Phi, Austraylia (Tsai vμ 
céng sù, 1992; Nasr vμ Moein, 1997).  

ë ViÖt Nam, n¨m 1996, T¹ Kim ChØnh 
khi thö nghiÖm nÊm sîi Metarhizium trªn 
mèi Coptotermes formosanus cho thÊy mèi 
chÕt do nÊm sau 3 ngμy ®¹t 91,35% ë nång 
®é 18 x 107bt/ml (T¹ Kim ChØnh, 1996). 
NguyÔn D−¬ng Khuª vμ céng sù (1998) t¹i 
ViÖn Khoa häc L©m nghiÖp ®· thö nghiÖm bμo 
tö nÊm Metarhizium ®Ó diÖt mèi Coptotermes 
formosanus trong ®iÒu kiÖn phßng thÝ nghiÖm. 
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KÕt qu¶ cho thÊy mèi chÕt 76,2% sau 2 tuÇn 
phun vμ 94,4 % sau 3 tuÇn phun. Tõ n¨m 
1998 ®Õn n¨m 2002, TrÞnh V¨n H¹nh vμ 
céng sù (2001) ë Trung t©m nghiªn cøu 
phßng trõ mèi ®· tuyÓn chän ®−îc nhiÒu 
chñng nÊm Metarhizium cã kh¶ n¨ng g©y 
chÕt mèi trong ®iÒu kiÖn phßng thÝ nghiÖm víi 
hμm l−îng bμo tö thÝch hîp lμ 0,005g/100 c¸ 
thÓ mèi. Ph¹m ThÞ Thuú vμ céng sù (2002) ®· 
sö dông nÊm Metarhizium ®Ó phßng trõ bä 
dõa (Brontispa sp.) ë BÕn Tre vμ kÕt qu¶ cho 
thÊy kh¶ n¨ng phßng trõ ®¹t 78% sau 7 ngμy 
phun. 

Môc ®Ých nghiªn cøu nμy lμ tiÕn hμnh 
ph©n lËp c¸c nÊm sîi tõ c¸c mÉu ®Êt thu 
®−îc t¹i vïng Hμ Néi, ph©n tÝch c¸c ®Æc 
®iÓm h×nh th¸i vμ ho¹t tÝnh enzyme ngo¹i 
bμo cña chóng. Sau ®ã thö nghiÖm kh¶ n¨ng 
g©y bÖnh cho mét sè loμi c«n trïng g©y h¹i 
trong n«ng nghiÖp nh»m cung cÊp mét 
nguån thuèc sinh häc phôc vô c«ng t¸c trång 
rau s¹ch nãi chung vμ b¶o vÖ c©y trång trong 
t−¬ng lai.  

2. VËT LIÖU Vμ PH¦¥NG PH¸P 
     NGHI£N CøU 

2.1. VËt liÖu nghiªn cøu 

30 mÉu ®Êt ®−îc thu thËp t¹i c¸c ®iÓm 
trªn ®Þa bμn Hμ Néi. 

M«i tr−êng Czapek_Dox: C12H22O11: 30,0 g, 
NaNO3: 2,0 g, C3H7MgO6P: 0,5 g, KCl: 0,5 g, 
K2SO4: 0,35 g, FeSO4.7H2O: 0,01 g, 
C11H12Cl2N2O5: 0,5 g, Th¹ch: 15,0 g, pH: 6,8  0,2. 

M«i tr−êng Sauboraud: Pepton cazein: 
5,0 g, Pepton thÞt: 5,0 g, §−êng glucoza: 40,0 g, 
ChÊt kh¸ng sinh chloramphenicol: 0,5 g, 
Th¹ch: 15,0 g, pH: 5,6  0,2. 

2.2. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu 

2.2.1. Ph©n lËp nÊm sîi tõ c¸c mÉu ®Êt 

C¸c mÉu nÊm sîi ®−îc ph©n lËp trªn 
m«i tr−êng Sauboraud vμ Czapek - Dox, cã 
bæ sung chÊt kh¸ng sinh chloramphenicol, ®Ó 

ng¨n kh«ng cho c¸c lo¹i vi khuÈn ph¸t triÓn, 
theo ph−¬ng ph¸p pha lo·ng (NguyÔn L©n 
Dòng vμ céng sù, 1978). 

2.2.2. Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh sè l−îng bμo 
           tö trÇn b»ng ®Õm trùc tiÕp d−íi  
          kÝnh hiÓn vi 

Sè l−îng bμo tö trÇn cña c¸c mÉu nÊm 
sîi ®−îc x¸c ®Þnh theo hai ph−¬ng ph¸p ®Õm 
lμ ph−¬ng ph¸p ®Õm trùc tiÕp vμ ph−¬ng 
ph¸p ®Õm khuÈn l¹c. §Õm sè l−îng bμo tö 
trªn buång ®Õm hång cÇu cã 25 « lín, kho¶ng 
trèng gi÷a phiÕn kÝnh vμ l¸ kÝnh cã chiÒu cao 
0,02 mm, tæng diÖn tÝch lμ 1 mm2, tæng thÓ 
tÝch lμ 0,02 mm3. Nh− vËy 1 cm3 (1 ml) sÏ øng 
víi 5 x 104 lÇn thÓ tÝch buång ®Õm. §Õm sè 
l−îng bμo tö cã trong vμi « lín, tÝnh gi¸ trÞ 
trung b×nh (a), gäi K lμ ®é pha lo·ng. Khi ®ã 
sè l−îng bμo tö ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc 
sau: 

Sè bμo tö/ml = a × 25 × 5 × 104 × 1/K 

2.2.3. Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh sè l−îng bμo 
           tö trÇn b»ng ®Õm sè khuÈn l¹c trªn 
           ®Üa th¹ch 

§Ó x¸c ®Þnh tæng sè tÕ bμo cã trong mét 
®¬n vÞ thÓ tÝch ng−êi ta th−êng dïng thuËt 
ng÷ “§¬n vÞ h×nh thμnh khuÈn l¹c trong mét 
®¬n vÞ thÓ tÝch” (CFU/v - Conoly Forming 
Unit/v). Trõ nh÷ng ®Üa khuÈn l¹c dÇy ®Æc 
kh«ng ®Õm ®−îc chØ lÊy c¸c ®Üa mμ khuÈn 
l¹c cã ®¬n vÞ ®o trong kho¶ng 30 CFU - 300 
CFU.  

Tõ sè khuÈn l¹c trªn ®Üa cã thÓ suy ra sè 
tÕ bμo (CFU) cã trong mÉu vËt theo c«ng 
thøc d−íi ®©y, trong ®ã a: sè khuÈn l¹c trung 
b×nh; V: thÓ tÝch dÞch pha lo·ng; K: ®é pha 
lo·ng cña dÞch cÊy. 

          CFU/ml = a × 1/K × 1/v 

2.2.4. Ph−¬ng ph¸p chiÕt t¸ch vμ thö ho¹t  
          tÝnh enzyme ngo¹i bμo 

C¸c enzyme ngo¹i bμo ®−îc thö ho¹t 
tÝnh theo ph−¬ng ph¸p khuÕch t¸n trªn ®Üa 
th¹ch. Ho¹t tÝnh ph©n gi¶i c¬ chÊt ®−îc tÝnh 
b»ng hiÖu sè D - d (mm) trong ®ã D lμ ®−êng 



Phan Trọng Nhật     

12 

kÝnh vßng ph©n gi¶i (mm) vμ d lμ ®−êng kÝnh 
lç khoan (mm).  

2.2.5. Ph−¬ng ph¸p thö kh¶ n¨ng diÖt mèi  
          trùc tiÕp cña c¸c mÉu nÊm sîi 

Sau khi tuyÓn chän, x¸c ®Þnh c¸c ®Æc 
®iÓm h×nh th¸i, sè l−îng bμo tö vμ ho¹t tÝnh 
cña c¸c enzyme ngo¹i bμo cña 5 mÉu nÊm 
sîi, chóng t«i tiÕn hμnh thö kh¶ n¨ng diÖt 
mèi trùc tiÕp cña 5 mÉu nÊm sîi nμy. ThÝ 
nghiÖm ®−îc tiÕn hμnh trªn ®Üa petri víi 100 
c¸ thÓ mèi (90% mèi thî, 10% mèi lÝnh) nu«i 
trªn giÊy läc. R¾c 0,005g bμo tö cña tõng 
chñng lªn tõng ®Üa thÝ nghiÖm. Hμm l−îng 
nμy theo c¸c nghiªn cøu tr−íc (T¹ Kim 
ChØnh, 1999; TrÞnh V¨n H¹nh vμ céng sù, 
2001) ®· chØ ra lμ thÝch hîp nhÊt khi thö 
trùc tiÕp trªn 100 c¸ thÓ mèi. Mèi thÝ nghiÖm 
ë c¸c l« ®èi chøng kh«ng r¾c bμo tö mμ r¾c 
bét ®Êt. Theo dâi sù ho¹t ®éng cña c¸c c¸ thÓ 
mèi theo tõng ngμy.  

3. KÕT QU¶ Vμ TH¶O LUËN 

3.1. Ph©n lËp, tuyÓn chän c¸c mÉu nÊm sîi 

16 mÉu nÊm sîi thu ®−îc tõ ph©n lËp 30 
mÉu ®Êt cña c¸c tæ mèi chÕt trªn ®Þa bμn Hμ 
Néi. C¸c t¶n nÊm cã c¸c mμu s¾c kh¸c nhau 
nh− tr¾ng, xanh, vμng, ®en n©u vμ xanh lôc. 
Tõ ®ã, 5 mÉu ®¹i diÖn ®−îc chän ®Ó tiÕn 

hμnh c¸c thÝ nghiÖm tiÕp theo. N¨m mÉu 
nμy ®−îc ký hiÖu lμ M1, M6, M9, M13 vμ M16. 

3.2. §Æc ®iÓm nu«i cÊy vμ h×nh th¸i cña 
        5 mÉu nÊm sîi (B¶ng 1) 

C¶ n¨m mÉu nÊm sîi M1, M6, M9, M13, 
M16 ®Òu cã h×nh d¹ng bμo tö h×nh elip.  
H×nh d¹ng bμo tö cña c¶ 5 mÉu nÊm sîi nμy 
®Òu gièng víi h×nh d¹ng bμo tö cña nÊm 
Metarhizium (Ine, 1999; Kimberly, 2004). 

KÕt qu¶ quan s¸t mμu s¾c t¶n nÊm 
còng cho thÊy sù t−¬ng ®ång víi mμu s¾c cã 
thÓ cã cña t¶n nÊm Metarhizium (T¹ Kim 
ChØnh, 1996; Ine, 1999). Mμu s¾c mÆt sau 
cña t¶n nÊm cã mμu vμng n©u, tr¾ng ngμ 
hay xanh vμng, c¸c ®Æc ®iÓm kh«ng thÊy m« 
t¶ ë c¸c tμi liÖu nghiªn cøu vÒ Metarhizium. 
Ngoμi ra, ba mÉu M1, M6, M9 cã nh÷ng ®Æc 
®iÓm gÇn gièng víi nhau vÒ mμu s¾c t¶n 
nÊm, tèc ®é sinh tr−ëng. Bμo tö cña 3 mÉu 
nμy ®Òu cã bÒ mÆt nh¨n, song mμu s¾c cña 
chóng l¹i kh¸c nhau. MÆt kh¸c, hai mÉu 
M13, M16 l¹i cã bÒ mÆt bμo tö mÞn vμ mμu 
s¾c bμo tö gièng nhau, kh¸c 3 mÉu ®Çu tiªn. 
KÝch th−íc t¶n nÊm ®o ®−îc sau 10 ngμy 
nu«i cÊy cña c¸c mÉu M1, M6 vμ M16 ®¹t cao 
nhÊt (8,0 cm), sau lμ mÉu M9 (7,9 cm), vμ 
thÊp nhÊt lμ mÉu M13 (7,2 cm). H×nh ¶nh 
cña t¶n nÊm cña c¸c mÉu nÊm sîi ®−îc m« 
t¶ râ ë h×nh 1. 

B¶ng 1. §Æc ®iÓm nu«i cÊy vμ h×nh th¸i cña 5 mÉu nÊm sîi 

Đặc điểm nuôi cấy 
(trong 10 ngày) 

Đặc điểm hình thái bào tử trần 
(sau 4 ngày) 

Mẫu 
Màu sắc 
tản nấm 

Màu sắc mặt sau 
tản nấm 

Tốc độ 
sinh trưởng 

Đường kính 
tản nấm (cm) Bề mặt bào tử Màu sắc 

bào tử trần 

M 1 Nâu đen Vàng nâu Mọc nhanh 8,0 Nhăn Vàng rơm 

M 6 Nâu đen Vàng nâu Mọc chậm 8,0 Nhăn Vàng nhạt 

M 9 Đen Vàng nâu Mọc chậm 7,9 Nhăn Nâu sẫm 

M 13 Xanh rêu Trắng ngà Mọc nhanh 7,2 Mịn Xanh xám 

M 16 Xanh sậm Xanh vàng Mọc chậm 8,0 Mịn Xanh xám 
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H×nh 1. T¶n nÊm cña 5 mÉu nÊm sîi M1 (a), M6 (b), M9 (c), M13 (d) vμ M16 (e) 
sau 10 ngμy nu«i cÊy vμ h×nh d¹ng bμo tö cña mÉu nÊm sîi M16 (f) 

3.3. X¸c ®Þnh sè l−îng bμo tö trÇn cña 5 
       mÉu nÊm sîi 

KÕt qu¶ cña ph−¬ng ph¸p ®Õm khuÈn 
l¹c ®−îc quan t©m nhiÒu h¬n v× ph−¬ng ph¸p 
nμy x¸c ®Þnh ®−îc sè bμo tö sèng mμ kh¶ 
n¨ng ký sinh g©y bÖnh cña nÊm sîi phô 
thuéc vμo kh¶ n¨ng n¶y mÇm cña bμo tö 
sèng. Sè l−îng bμo tö cña c¸c mÉu nÊm sîi 
rÊt kh¸c nhau: chñng M16 lμ chñng cã sè bμo 
tö lín nhÊt, thø hai lμ chñng M9 cßn chñng 
cã sè l−îng bμo tö Ýt nhÊt lμ chñng M6  (B¶ng 
2). Tuy nhiªn, sè l−îng bμo tö ë c¶ 5 chñng 
®Òu dao ®éng trong kho¶ng tõ 77x 108 ®Õn 
312 x 108 bμo tö/g. Sù sai kh¸c vÒ sè l−îng 
bμo tö cã thÓ lμ do sù kh¸c nhau vÒ kh¶ 
n¨ng sinh bμo tö gi÷a chóng.  

3.4. Kh¶ n¨ng h×nh thμnh mét sè enzyme 
       ngo¹i bμo cña 5 mÉu nÊm sîi 

Kh¶ n¨ng sinh enzyme ngo¹i bμo lμ mét 
trong c¸c yÕu tè quan träng quyÕt ®Þnh ®Õn 
kh¶ n¨ng g©y bÖnh cña nÊm sîi trªn c¸c ®èi 
t−îng c«n trïng kh¸c nhau. 

Sau 3 ngμy nu«i cÊy, kh¶ n¨ng sinh c¸c 
enzyme ngo¹i bμo kitinaza, proteaza vμ 
xenlulaza cña n¨m mÉu nÊm sîi thÓ hiÖn râ 
(B¶ng 3). C¶ 5 chñng nÊm sîi ®Òu sinh ra 3 
lo¹i enzyme ngo¹i bμo (kitinaza, proteaza, 
cellulaza) víi ho¹t tÝnh kh¸c nhau. Kitinaza 
®−îc sinh ra nhiÒu nhÊt ë c¶ n¨m mÉu nÊm 

sîi. Vßng ph©n gi¶i ®o ®−îc cao nhÊt ë mÉu 
M16 vμ thÊp nhÊt ë mÉu M1 vμ M9. Sù kh¸c 
nhau nμy cã thÓ ®−îc gi¶i thÝch lμ do c¸c 
mÉu nÊm sîi nμy ®−îc ph©n lËp t¹i c¸c 
nguån mÉu kh¸c nhau nªn cã c¸c ®iÒu kiÖn 
ngo¹i c¶nh kh¸c nhau ¶nh h−ëng ®Õn kh¶ 
n¨ng sinh enzyme ngo¹i bμo, nh−ng sù kh¸c 
nhau nμy kh«ng ph¶i lμ qu¸ nhiÒu. Kitinaza 
®−îc sinh ra nhiÒu h¬n proteaza vμ 
xenlulaza cã thÓ lμ do c¸c mÉu nÊm sîi nμy 
®Òu ®−îc ph©n lËp tõ mÉu ®Êt lÊy t¹i tæ mèi 
chÕt nªn kh¶ n¨ng sinh enzyme nμy lμ cao 
nhÊt. Proteaza còng ®−îc sinh ra ë c¶ 5 mÉu 
nÊm víi ho¹t tÝnh gÇn nh− lμ t−¬ng ®−¬ng 
nhau, kh«ng cã sù kh¸c biÖt nhiÒu ë c¸c mÉu 
nÊm kh¸c nhau. §iÒu nμy cã thÓ ®−îc gi¶i 
thÝch lμ enzyme proteaza chØ ®−îc sinh ra 
sau khi sîi nÊm ®· xuyªn ®−îc qua c¬ thÓ 
c«n trïng råi, khi ®ã proteaza ®−îc sinh ra 
®Ó ph©n huû c¸c c¬ quan néi t¹ng cña c«n 
trïng víi thμnh phÇn chñ yÕu lμ proteaza. 
Xenlulaza ®−îc sinh ra cã sù kh¸c nhau râ 
rÖt gi÷a c¸c mÉu nÊm. Cao nhÊt vÉn lμ ë 
mÉu M16 vμ thÊp nhÊt lμ ë mÉu M13. C¸c thö 
nghiÖm ®o ho¹t tÝnh cña enzyme ngo¹i bμo 
míi chØ ®−îc thùc hiÖn tõ dÞch nu«i cÊy th« 
nªn míi chØ x¸c ®Þnh ®−îc kh¶ n¨ng sinh 
enzyme ngo¹i bμo mét c¸ch t−¬ng ®èi, ®Ó cã 
c¸c kÕt luËn chÝnh x¸c vμ cô thÓ h¬n th× cÇn 
ph¶i tinh s¹ch vμ x¸c ®Þnh ®¬n vÞ ho¹t ®éng 
cña tõng enzyme nμy. 
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B¶ng 2. Sè l−îng bμo tö cña 5 mÉu nÊm sîi 

Số lượng bào tử/gam x 108 
Mẫu 

Phương pháp đếm khuẩn lạc Phương pháp đếm trực tiếp 

M1 102 ± 28 130 ± 36 

M6 77 ± 21 96 ± 25 

M9 268± 36 290± 38 

M13 126 ± 47 159 ± 52 

M16 312 ± 29 373 ± 34 

B¶ng 3. Ho¹t tÝnh mét sè enzyme ngo¹i bμo cña 5 mÉu nÊm sîi 

Hoạt tính enzyme ngoại bào (mm) 
Mẫu 

Kitinaza Proteaza Xenlulaza 

M1 11 10 5 

M6 12 12 5 

M9 11 12 6 

M13 12 12 4 

M16 13 12 10 
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3.5. Kh¶ n¨ng diÖt mèi cña 5 mÉu nÊm sîi 

Sau 1 ngμy r¾c bμo tö ë c¸c l« thÝ 
nghiÖm tû lÖ mèi chÕt lÇn l−ît lμ 18%; 16%; 
15%; 37,5%, 18% vμ 30% t−¬ng øng víi 5 
chñng. Cßn ë c¸c l« ®èi chøng tû lÖ mèi chÕt 
kh«ng ®¸ng kÓ chØ 1%. Cã thÓ gi¶i thÝch 
nguyªn nh©n g©y chÕt mèi ngμy thø nhÊt lμ 
do ®éc tè destrucxin míi b¾t ®Çu ®−îc vi 
nÊm tiÕt ra, c¸c lo¹i enzyme ngo¹i bμo lóc 
nμy ch−a ®−îc tiÕt ra (T¹ Kim ChØnh, 1999). 

Sau ngμy thø 2, tû lÖ mèi chÕt t¨ng rÊt 
nhanh, cao nhÊt ë chñng M4 ®¹t ®Õn 67%, 
70%, 65%, 62% vμ 78% t−¬ng øng víi c¸c 
chñng. Cßn ë c¸c l« ®èi chøng tû lÖ mèi chÕt 
cao nhÊt còng chØ ®¹t 2%. Sau 3 ngμy, tû lÖ 
mèi chÕt ë c¶ 5 l« thÝ nghiÖm ®Òu ®¹t xÊp xØ 
100%, trong khi tû lÖ mèi chÕt do chñng M16 
®¹t 100. Cã thÓ gi¶i thÝch lμ do ®Õn ngμy thø 
3 l−îng enzyme ngo¹i bμo nh− kitinaza, 
xenlulaza, proteaza ®−îc nÊm sîi tiÕt ra 
nhiÒu nhÊt vμ c¸c ®éc tè destrucxin A, B vÉn 
®−îc tiÕt ra do ®ã g©y chÕt ®ång thêi hμng 

lo¹t c¸c c¸ thÓ mèi. ë l« ®èi chøng, l−îng mèi 
chÕt lμ 4%. Sang ®Õn ngμy thÝ nghiÖm thø 4 
th× 100% c¸c c¸ thÓ mèi ë tÊt c¶ c¸c l« thÝ 
nghiÖm ®Òu chÕt, nh÷ng c¸ thÓ mèi chÕt cuèi 
cïng ®Òu lμ c¸c c¸ thÓ mèi lÝnh. Mét gi¶ thiÕt 
kh¸c ®−îc ®−a ra lμ c¸c c¸ thÓ mèi chÕt ngoμi 
con ®−êng x©m nhËp qua líp vá kitin th× cßn 
bÞ chÕt qua ®−êng miÖng. Tøc lμ c¸c c¸ thÓ 
mèi ¨n bμo tö vi nÊm vμo ruét, tõ ®ã bμo tö 
n¶y mÇm vμ g©y chÕt mèi. Cã thÓ gi¶i thÝch 
lμ do c¸c c¸ thÓ mèi lÝnh ph¶i ®−îc mím thøc 
¨n tõ c¸c c¸ thÓ mèi thî vμ c¸c c¸ thÓ mèi 
lÝnh ®Òu khoÎ h¬n mèi thî nªn cã thÓ chÞu 
®−îc trong thêi gian l©u h¬n.  

Trong nghiªn cøu nμy, hiÖu lùc diÖt mèi 
míi ®−îc thö trùc tiÕp tõ c¸c mÉu nÊm sîi. 
§Ó kÕt qu¶ nghiªn cøu cã ý nghÜa khoa häc 
h¬n, hiÖu lùc diÖt mèi cña c¸c mÉu nÊm nμy 
cÇn ®−îc thö nghiÖm trªn m« h×nh hép l©y 
nhiÔm vμ víi sè l−îng nhiÒu c¸ thÓ h¬n n÷a. 
MÆt kh¸c,  c¸c mÉu nÊm nμy cÇn ®−îc thö ®Ó 
®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng diÖt c¸c lo¹i c«n trïng 
kh¸c nh− s©u t¬, s©u khoang, s©u xanh... th× 

míi ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c vμ hiÖu qu¶ h¬n cña 
chóng trong viÖc ¸p dông diÖt trõ c«n trïng. 
Cã nh− vËy ý nghÜa trong viÖc phßng trõ c¸c 
loμi c«n trïng g©y h¹i cña c¸c mÉu nÊm sîi 
nμy sÏ cao h¬n. 

4. KÕT LUËN 

M1, M6, M9, M13 vμ M16  lμ 5 mÉu nÊm sîi 
®−îc ph©n  lËp tõ 30 mÉu ®Êt thu t¹i c¸c tæ 
mèi chÕt t¹i khu vùc Hμ Néi. N¨m mÉu nÊm 
sîi nμy cã nhiÒu ®Æc ®iÓm ®Æc ®iÓm h×nh 
th¸i, t¶n nÊm gièng nh− nÊm Metarhizium, 
chi nÊm sîi cã phæ diÖt c«n trïng rÊt réng. 

C¶ 5 mÉu nÊm sîi ®Òu cã kh¶ n¨ng sinh 
c¸c enzyme ngo¹i bμo kitinaza, xenlulaza vμ 
proteaza. Enzyme ngo¹i bμo kitinaza ®−îc 
sinh ra nhiÒu nhÊt bëi mÉu M16. 

C¶ 5 mÉu nÊm sîi ph©n lËp ®−îc ®Òu cã 
kh¶ n¨ng diÖt mèi trùc tiÕp, trong ®ã chñng 

M16 cã hiÖu lùc diÖt mèi cao nhÊt. ë liÒu 
l−îng 0,005g bμo tö/100 c¸ thÓ mèi hiÖu lùc 
diÖt mèi 100% chØ sau 3 ngμy thÝ nghiÖm. 

Lêi c¶m ¬n 

Nghiªn cøu lμ mét phÇn néi dung cña ®Ò 
tμi khoa häc cÊp Bé "Nghiªn cøu quy tr×nh 
s¶n xuÊt chÕ phÈm nÊm Metarhizium hiÖu 
lùc cao nh»m phßng trõ mét sè loμi c«n 
trïng g©y h¹i n«ng nghiÖp". Kinh phÝ do Bé 
Gi¸o dôc vμ §μo t¹o cÊp. 
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