
Vietnam J. Agri. Sci. 2016, Vol. 14, No. 8: 1238-1247 Tạp chí KH Nông nghiệp Việt Nam 2016, tập 14, số 8: 1238-1247 
www.vnua.edu.vn 

 

1238 

TUYỂN CHỌN GIỐNG ARBUSCULAR MYCORRHIZAE VÀ RHIZOBIUM  
DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT VẬT LIỆU SINH HỌC NHẰM TÁI TẠO THẢM THỰC VẬT 

LÀM TIỂU CẢNH TRONG KHUÔN VIÊN 

Nguyễn Thị Minh*, Nguyễn Thanh Nhàn 

Khoa Môi trường, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

Email*: NguyenMinh@vnua.edu.vn 

Ngày gửi bài: 18.03.2016 Ngày chấp nhận: 15.07.2016 

TÓM TẮT 

Rhizobium và nấm rễ Arbuscular mycorrhizae đều có khả năng cộng sinh với rễ cây trồng, mang lại nhiều lợi ích 
cho cây chủ như kích thích sự sinh trưởng phát triển của cây, tăng khả năng chịu hạn và làm giảm tỷ lệ sâu bệnh,... 
Nghiên cứu được tiến hành với mục đích phân lập và tuyển chọn các chủng giống Arbuscular mycorrhizae và 
Rhizobium có khả năng cộng sinh cao để làm giống nguyên liệu cho sản xuất vật liệu sinh học tạo thảm thực vật làm 
tiểu cảnh trong khuôn viên. Kết quả đã chọn được 2 chủng nấm Arbuscular mycorrhizae và 3 chủng Rhizobium đều 
là những chủng sinh trưởng, phát triển nhanh, có sức sống và khả năng cộng sinh cao với cây trồng, có thể dùng 
làm giống để sản xuất vật liệu sinh học. Thí nghiệm xử lý vật liệu sinh học để tạo thảm cỏ chứng tỏ sự thiết lập mối 
quan hệ cộng sinh của Rhizobium và Arbuscular mycorrhizae trên cây chủ mang lại hiệu quả hiệp đồng làm tăng 
cường khả năng sinh trưởng và phát triển của cây, chống chịu cao với điều kiện bất lợi và góp phần cải thiện tính 
chất đất, giúp tái tạo thành công thảm thực vật dùng làm tiểu cảnh cho khuôn viên. Tỉ lệ che phủ cỏ sau 5 tuần ở 
công thức sử dụng vật liệu sinh học rất cao (đạt 95,63%), gấp 1,75 lần so với đối chứng (54,6%).  

Từ khóa: Arbuscular mycorrhizae, Rhizobium, sự cộng sinh, vật liệu sinh học, tái tạo thảm thực vật. 

Selection of Arbuscular mycorrhizae and Rhizobium for Production  
of Biological Materials Used to Revegetation for The Campus Scene 

ABSTRACT 

Rhizobium and Arbuscular mycorrhizal (AM) fungi are capable of symbiosis with plant roots. They bring many 
benefits to plant hosts as to stimulate the growth and development of plants, increase drought tolerance and reduce 
disease incidence. This study was executed with the aim to isolate and select Arbuscular mycorrhizae and Rhizobium 
strains with a high symbiosis for biological material production to revegetation of the campus scence. Two strains of 
Arbuscular mycorrhizal fungi and three Rhizobium strains were selected that exhibit fast growth, high vitality and 
symbiosis with plants and could be used for biological material production. The inoculation experiment with biological 
materials to the revegetation of grass proved the establishment of the symbiosis of Rhizobium and Arbuscular 
mycorrhizal fungi with host plants that promoted the plant growth and development and improved soil fertility. The 
vegetation covering rate using biomaterial treatment was very high (95.63%), 1.75 times higher than the control 
(54.6%) after 5 weeks of application. 

Keywords: Arbuscular mycorrhizae, Rhizobium, plant symbiosis, revegetation, biological material. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Đất trên thế giới nói chung và ở Việt Nam 
nói riêng đang đứng trước nguy cơ thoái hóa 
nghiêm trọng do nhiều nguyên nhân khác nhau 

như sản xuất nông nghiệp không bền vững, hoạt 
động phá rừng đặc biệt là rừng đầu nguồn, hay 
do chính sách bảo vệ đất không hợp lý. Sự phát 
triển của các khu đô thị, khu công nghiệp, biến 
đổi khí hậu,... đều làm giảm diện tích đất nông 
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nghiệp. Đất bị thoái hóa, mất dinh dưỡng, giảm 
độ phì nhiêu làm giảm sự đa dạng các loại vi 
sinh vật có ích trong đất kéo theo sự suy giảm 
của thảm thực vật. 

Thảm thực vật bị tàn phá gây nguy cơ xói 
mòn, lũ lụt và mất nơi cư trú của nhiều loài sinh 
vật. Đó cũng là nguyên nhân dẫn đến biến đổi 
khí hậu, ảnh hưởng lớn tới cuộc sống của con 
người và sinh vật. Quá trình công nghiệp hóa và 
hiện đại hóa đã làm thay đổi diện mạo đời sống 
dân cư nói chung cũng như ảnh hưởng không 
nhỏ đến không gian tự nhiên, đặc biệt là ở các 
khu đô thị hóa. Vì thế, tạo ra không gian sống 
và làm việc trong lành với các khuôn viên xanh, 
dù là ở gia đình, trường học hay công sở,... là đòi 
hỏi vô cùng cấp thiết. 

 Các biện pháp cải tạo đất và thảm thực vật 
hiện nay như vật liệu giữ ẩm, bầu cây, chế 
phẩm sinh học chưa thực sự hiệu quả do hạn 
chế về mặt kỹ thuật, kinh phí, giống vi sinh vật 
có hiệu lực chưa cao,... Một hướng mới có triển 
vọng trong ứng dụng thực tiễn là sử dụng vật 
liệu sinh học từ một số chủng vi sinh vật có tính 
năng đặc biệt với hoạt tính sinh học và khả 
năng cộng sinh cao trên cây chủ như 
Mycorrhizae và Rhizobium. Vi khuẩn 
Rhizobium là loài sống cộng sinh với các cây họ 
đậu hay cây điền thanh, lục lạc lá tròn,… có khả 
năng cố định nitơ cung cấp cho sự phát triển của 
cây trồng và cải thiện tính chất đất. Arbuscular 
mycorrhizae (AM) là loài nấm rễ nội cộng sinh, 
các sợi nấm rễ liên kết chặt chẽ lại với nhau tạo 
thành một mạng lưới phát triển dày đặc sẽ giúp 
tăng khả năng hút nước và chất dinh dưỡng 
cung cấp cho sự phát triển của cây trồng, đặc 
biệt là các chất dinh dưỡng ở dạng ít tan như 
photpho (Dighton, 2009). Ngoài ra, hệ thống 
nấm rễ này còn sản xuất ra các axit mùn làm 
tăng độ tơi xốp và độ phì nhiêu cho đất, giúp cho 
cây có thể sinh trưởng và phát triển trên các 
vùng đất bị tàn phá nghèo dinh dưỡng (Zaki et 
al., 2008). Vì thế, nếu chúng ta biết cách khai 
thác tối đa hiệu quả hiệp đồng của Arbuscular 
mycorrhizae và Rhizobium trong cải tạo đất và 
tái tạo thảm thực vật thì sẽ đảm bảo cho sự 
thành công trong bảo vệ môi trường.  

Trên thế giới, một số tác giả đã nghiên cứu 
về việc ứng dụng của AM như bảo vệ rừng tại 

Bangladesh theo phương pháp xử lý nấm rễ cho 
cây tại vườn ươm (Mridha, 2003). Dự thảo Mike 
Amaranthus (2001) ứng dụng nấm rễ cho cỏ 
Bermuda để xây dựng và bảo trì sân golf tại 
California và Oregon (Mỹ) giúp cải thiện, tăng 
cuờng sự phát triển và sức đề kháng của cỏ trên 
sân golf. Rhizobium cũng được ứng dụng nhiều 
trong sản xuất phân đạm sinh học hay chế 
phẩm vi sinh nhằm tăng năng suất rừng trồng 
(Lê Quốc Huy và cs., 2004). Nguyễn Thị Minh 
và cs. (2005, 2014) đã phân lập và tuyển chọn 
được giống AM dùng để xử lý cho cây trồng và 
sản xuất vật liệu sinh học phủ xanh đất trống. 
Tuy nhiên, cho đến nay chưa có nghiên cứu nào 
ứng dụng kết hợp giữa Arbuscular Mycorrhizae 
và Rhizobium trong sản xuất nông lâm nghiệp. 
Trong khi Arbuscular mycorrhizae được chứng 
minh là phát triển tốt hơn và kích thích sinh 
trưởng phát triển của cây họ đậu mạnh hơn do 
sự cố định nitơ phân tử (Howeler et al., 1987). 
Ngược lại, sự liên kết của AM làm tăng sự hình 
thành nốt sần ở cây họ đậu, dẫn đến tăng cường 
sự sinh trưởng phát triển của cây 
(Bethelenfalvay et al., 1987, Gueye et al., 1987; 
Badr EL - Dim and Moawad, 1988; Louis and 
Lim, 1988; Kaur and Singh, 1988) nhờ khả năng 
hấp thụ photpho qua hệ sợi nấm. Chính vì vậy, 
Arbuscular mycorhizae và Rhizobium mang đến 
hiệu quả hiệp đồng làm cho hệ cộng sinh phát 
huy được tối đa đặc tính tốt trên cây. 

 Xuất pháp từ thực tế trên, với mục đích tạo 
tiền đề cho sử dụng vật liệu sinh học để tái tạo 
thảm thực vật cho nhiều mục đích khác nhau, 
đề tài: “Tuyển chọn giống Arbuscular 
mycorrhizae và Rhizobium dùng để sản xuất vật 
liệu sinh học nhằm tái tạo thảm thực vật làm 
tiểu cảnh trong khuôn viên” được thực hiện 
nhằm tuyển chọn được các giống Mycorrhizae và 
Rhizobium có hoạt tính sinh học và khả năng 
cộng sinh cao, dùng làm giống nguyên liệu để 
sản xuất vật liệu sinh học nhằm tái tạo thảm 
thực vật làm tiểu cảnh cho các khuôn viên nhỏ 
hẹp (nhà ở, trường học,...). 

2. VẬT LIỆU VÀ PHUƠNG PHÁP 

Mẫu nghiên cứu được lấy tại Học viện Nông 
nghiệp Việt Nam từ các cây họ đậu (lạc, đậu 
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tương, điền thanh) và các cây họ hòa thảo (cỏ 
gừng, cỏ tranh, cỏ mần trầu). Đất vùng rễ được 
lấy trong phạm vi đường kính 15 - 20 cm theo 
phương pháp của Phillip and Hayman (1970). 
Với cây họ đậu, lấy nguyên bộ rễ để thu được 
những nốt sần. 

Phân lập bào tử Arbuscular mycorrhizae 
trực tiếp từ đất vùng rễ của cây trồng theo 
phương pháp sàng ướt cải tiến (Gerderman and 
Nicoson, 1963). Quan sát hình thái và đo kích 
thước của bào tử, phân loại Arbuscular 
mycorrhizae theo hệ thống của Franke and 
Morton (1994). Hình dạng và kích thước của bào 
tử được xác định theo bảng so sánh của Morton 
(1988). Màu sắc của bào tử được xác định bằng 
bảng màu chuẩn 4 nhân tố CMYB (Cyan/ 
Magenta/ Yellow/ Black) (theo INVAM). Xác định 
số lượng bào tử AM theo phương pháp đếm trực 
tiếp (Brundrett, 1991). Đánh giá đặc tính sinh 
học của các chủng giống Arbuscular mycorrhizae 
bằng cách xác định tỷ lệ nảy mầm, sự phát triển 
của hệ sợi (theo 4 cấp độ: A, B, C, D) và quá trình 
sinh trưởng của bào tử nấm rễ (theo 3 mức phân 
hạng: I, II, III) trong dung dịch chiết đất với 10 
bào tử theo dõi trong điều kiện tối ở 250C 
(Nguyễn Thị Minh và cs., 2005; 2014).  

Thí nghiệm chậu vại theo phương pháp của 
Viencent (1976) với 5 lần nhắc lại trong chậu 
đất vô trùng trên cây cỏ mần trầu (Eleusine 
indica) được thực hiện trong nhà lưới của Học 
viện Nông nghiệp Việt Nam. Hạt giống được 
khử trùng trong dung dịch NaClO 10%, rửa 
sạch bằng nước cất rồi cho nảy mầm trên giấy 
lọc ẩm trong đĩa petri vô trùng ở 25oC. Sau khi 
hạt nảy mầm và ra rễ khoảng 2 - 3cm, cây con 
sẽ được đặt vào trong chậu đất vô trùng (3 
cây/300g đất). Đất được sàng qua rây 2mm và 
khử trùng 2 lần ở 80oC trong nồi hấp trước khi 
sử dụng. Bào tử AM được nhiễm vào hệ rễ của 
cây chủ với 10 bào tử/chậu. Xác định các chỉ tiêu 
sinh trưởng của cây chủ và sự thiết lập quan hệ 
cộng sinh của nấm rễ trên cây sau 30 ngày xử lý 
nấm rễ. Xác định tỷ lệ xâm nhiễm của nấm rễ 
vào rễ cây chủ theo phương pháp phóng đại ô 
giao nhau của McGonigle (1990) và đếm số 
lượng bào tử tạo thành từ thí nghiệm chậu vại 
theo phương pháp trực tiếp (Brundrett, 1991). 

 Phân lập các chủng vi khuẩn Rhizobium từ 
nốt sần cây họ đậu trên môi trường chuyên tính 
(YMA). Đánh giá hoạt tính sinh học của các 
chủng Rhizobium theo phương pháp nuôi cấy 
trực tiếp trên môi trường YMA ở các điều kiện 
khác nhau, sử dụng streptomycin để đánh giá 
khả năng cạnh tranh của Rhizobium với các 
mức 300, 500, 800 và 1.000 mg/L môi trường. 
Khả năng cộng sinh của Rhizobium được đánh 
giá theo phương pháp xử lý cho hạt giống trong 
chậu cát vô trùng (3 hạt, 300 g cát/chậu) có bổ 
sung dung dịch dinh dưỡng không nitơ trong 
thời gian 30 ngày. Các chỉ tiêu sinh trưởng và 
phát triển của cây trồng, số lượng nốt sần và nốt 
sần hữu hiệu được xác định theo phương pháp 
đo đếm trực tiếp. Giống Rhizobium được phân 
loại dựa trên phản ứng đổi màu trên môi trường 
YMA có chứa Bromothymol blue (20 mg/l) do 
khả năng axit hóa hay kiềm hóa môi trường của 
chúng khi sinh trưởng và phát triển (Saeki et 
al., 2005).  

Vật liệu sinh học (VLSH) được sản xuất 
theo quy trình của Nguyễn Thị Minh và cs. 
(2014) với chất nền chính là đất phù sa sông 
Hồng, giống AM và Rhizobium. Chất lượng của 
vật liệu sinh học được xác định theo các phương 
pháp thông dụng hiện hành theo tiêu chuẩn 
Việt Nam. Thử nghiệm tái tạo thảm thực vật 
gồm 2 công thức: đối chứng (có bổ sung dinh 
dưỡng NPK tương đương trong VLSH) và sử 
dụng vật liệu sinh học, được tiến hành theo khối 
ngẫu nhiên với 3 lần lặp lại, diện tích ô thí 
nghiệm là 1m2. Sau 5 tuần theo dõi, các chỉ tiêu 
tính chất đất được phân tích và xác định tỷ lệ 
che phủ và sự sinh trưởng phát triển của cây (cỏ 
hoàng lạc - Arachis pintoi) để đánh giá hiệu quả 
của vật liệu sinh học. Các chỉ tiêu sinh trưởng 
của cây, số lượng nốt sần và bào tử AM, tỉ lệ che 
phủ (được xác định thông qua chỉ số diện tích lá) 
bằng cách đo đếm trực tiếp. Mức độ xâm nhiễm 
của AM trên cây chủ được xác định theo phương 
pháp phóng đại ô giao nhau của McGonigle 
(1990) sau khi nhuộm rễ bằng trypan blue. 

Số liệu của nghiên cứu được xử lý thống kê 
bằng phần mềm IRRISTAT 5.0. 
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3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Phân lập và tuyển chọn các chủng vi 
khuẩn Rhizobium 

Từ 15 mẫu rễ của 3 loại cây (điền thanh, 
đậu tương, lạc) trên đất phù sa sông Hồng đã 
phân lập được 24 chủng Rhizobium. Khả năng 
cộng sinh của Rhizobium được đánh giá thông 
qua xử lý trực tiếp giống vi khuẩn cho hạt đậu 
xanh, kết quả được thể hiện ở bảng 1. 

Thời gian mọc nốt sần càng sớm, số lượng 
nốt sần hữu hiệu càng nhiều chứng tỏ khả năng 
cố định nitơ phân tử của vi khuẩn Rhizobium 
càng cao và thiết lập được mối quan hệ cộng sinh 
tốt trên cây chủ. Do đó, 10 chủng Rhizobium có 
khả năng cộng sinh cao nhất gồm có RT1, RT3, 
RT5 (vi khuẩn nốt sần điền thanh), RĐ3, RĐ4, 
RĐ5 (vi khuẩn nốt sần đậu tương) và RL1, RL2, 
RL4, RL5 (vi khuẩn nốt sần lạc) đã được lựa chọn 

cho nghiên cứu tiếp theo. Đặc tính sinh học chủ 
yếu của 10 chủng Rhizobium đã lựa chọn được 
thể hiện ở bảng 2. Tất cả các giống Rhizobium 
được lựa chọn đều có khả năng mọc nhanh, thích 
ứng ở pH trung tính, ưa ấm và khả năng cạnh 
tranh khá cao. Trong đó, 3 chủng Rhizobium có 
đặc tính sinh học cao nhất (thích ứng nhiệt độ và 
pH rộng, khả năng cạnh tranh cao) là RT1, RĐ5 
và RL4 được tuyển chọn làm giống để sản xuất 
vật liệu sinh học. 

Bảng 3 thể hiện kết quả phân loại các giống 
Rhizobium đã được tuyển chọn. Trong đó có một 
giống thuộc nhóm 1 - làm axit hóa môi trường 
(Shinorhizobium fredii) và 2 giống thuộc nhóm 2 
- làm kiềm hóa môi trường (Bradyrhizobium 
japonicum, Bradyrhizobium vigna). Kết quả này 
cũng khá tương đồng với nghiên cứu của Saeki 
et al. (2005), nhóm Bradyrhizobium chiếm ưu 
thế trong các giống Rhizobium trên đất phù sa. 

Bảng 1. Khả năng cộng sinh của các chủng Rhizobium 

Ký hiệu giống Nguồn gốc Thời gian xuất hiện  
nốt sần (ngày) 

Số lượng nốt sần hữu hiệu  
(nốt/cây) 

RT1 Điền thanh 15,3 10,6 

RT2 Điền thanh 21,6 3,3 

RT3 Điền thanh 17,3 4,3 

RT4 Điền thanh 22,6 1,6 

RT5 Điền thanh 18,6 8,3 

RT6 Điền thanh 24,3 2,0 

RT7 Điền thanh 21,3 2,6 

RT8 Điền thanh 23,0 1,3 

RT9 Điền thanh 25,0 0 

RT10 Điền thanh 24,3 1,0 

RT11 Điền thanh 19,6 1,6 

RT12 Điền thanh 20,3 0 

RT13 Điền thanh 22,6 0 

RĐ1 Đậu tương 16,3 2,3 

RĐ2 Đậu tương 16,0 3,3 

RĐ3 Đậu tương 14,3 4,6 

RĐ4 Đậu tương 15,3 5,3 

RĐ5 Đậu tương 13,6 7,3 

RĐ6 Đậu tương 15,6 3,6 

RL1 Lạc 14,3 7,6 

RL2 Lạc 14,6 5,6 

RL3 Lạc 17,6 1,3 

RL4 Lạc 16,3 6,3 

RL5 Lạc 16,6 4,6 
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Bảng 2. Một số đặc tính sinh học của các chủng Rhizobium 

Giống VSV pH thích ứng Khả năng kháng  
kháng sinh (mg/L) 

Khả năng thích ứng 
to (oC) Thời gian mọc (h) 

RT1 5  7 300  800 25  35 24 

RT2 6  7 300  500 25  30 48 

RT5 6  8 300  1.000 20  35 36 

RĐ3 6  7 300  800 25  35 48 

RĐ4 6  7 300  1.000 20  30 36 

RĐ5 5  8 300  1.000 20  35 48 

RL1 5  7 300  800 25  35 24 

RL2 6  7 300  500 25  30 48 

RL4 6  8 300  1.000 20  35 36 

RL5 6  7 300  800 25  35 48 

Bảng 3. Phân loại giống Rhizobium 

Giống Rhizobium Màu sắc YMA - BT Phân loại 

RT1 Vàng Nhóm 2 (Bradyrhizobium japonicum) 

RĐ5 Xanh Nhóm 1 (Shinorhizobium fredii) 

RL4 Vàng Nhóm 2 (Bradyrhizobium vigna) 

 

3.2. Phân lập và tuyển chọn các chủng nấm 
rễ Arbuscular mycorrhizae 

 Ba loại cỏ có khả năng sinh trưởng phát triển 
mạnh và phổ biến trong tự nhiên là cỏ tranh, cỏ 
gừng, cỏ mần trầu và một loại cây họ đậu (điền 
thanh) được lựa chọn để phân lập nấm rễ. Từ các 
mẫu đất vùng rễ đã phân lập và lựa chọn được 11 
chủng bào tử nấm rễ (kí hiệu từ AM1 - AM11) để 
tiến hành nghiên cứu đặc tính sinh học.  

11 chủng nấm rễ được lựa chọn để nghiên 
cứu đặc tính sinh học đã được phân loại theo hệ 
thống của Franke và Morton (1994) bằng 
phương pháp hình thái học (Bảng 4) gồm có:  

- 3 chủng thuộc giống Gigaspora được ký 
hiệu từ Gigaspora sp1 đến Gigaspora sp3;  

- 3 chủng thuộc giống Glomus được ký hiệu 
từ Glomus sp1 đến Glomus sp3;  

- 3 chủng thuộc giống Scutellospora được ký 
hiệu từ Scutellospora sp1 đến Scutellospora sp3; 

- 2 chủng thuộc giống Acaulospora được ký 
hiệu là Acaulospora sp1 và Acaulospora sp2. 

Kết quả này cũng gợi ý rằng quần thể nấm 
rễ trong đất Việt Nam khá đa dạng, tương đồng 
với kết quả nghiên cứu của Nguyễn Văn Sức và 
cs. (2005) về AM trên đất trồng bưởi. 

3.2.1. Kết quả sự sinh trưởng của bào tử 
nấm rễ 

Sau 15 ngày nuôi cấy, đa số bào tử vẫn ở 
giai đoạn đầu của thời kỳ sinh trưởng kiểu A, 
một số đã chuyển sang giai đoạn kiểu B và C, 
đặc biệt khá nhiều bào tử đã ở giai đoạn sinh 
trưởng mạnh, phân nhiều nhánh (kiểu D). 
Trong đó phát triển nhanh và mạnh nhất là 
chủng AM1 và AM10, yếu nhất là chủng AM7 
(Hình 1a). 

Sau 30 ngày nuôi cấy, hầu hết các bào tử 
chuyển sang giai đoạn sinh trưởng cuối cùng 
(kiểu D), nhiều bào tử sinh trưởng chậm vẫn ở 
giai đoạn kiểu A. Số lượng bào tử phát triển ở 
kiểu C tăng lên. Chủng sinh trưởng mạnh nhất 
là AM1, AM5, AM10 và yếu nhất là chủng AM7 
và AM3 (Hình 1b). 
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Bảng 4. Hình thái học và phân loại của các chủng Arbuscular mycorrhizae 

Ký hiệu giống Hình dạng Màu sắc Kích thước (m) Phân loại 

AM1 Hình cầu, gần hình cầu, 
một số bất quy tắc 

Trắng tới kem, vàng sẫm, trong 260 - 375 Gigaspora sp1 

AM2 Hình cầu, gần hình cầu, 
một số bất quy tắc 

Vàng rơm tới vàng xanh tươi 250 - 385 Gigaspora sp2 

AM3 Hình cầu, gần hình cầu Màu kem tới vàng, vàng sẫm 205 - 290 Gigaspora sp3 

AM4 Hình cầu, gần hình cầu, 
một số bất quy tắc 

Nâu vàng nhạt tới nâu cam 100 - 210 Glomus sp1 

AM5 Hình cầu, gần hình cầu, 
hình elip  

Trắng tới nâu vàng, vàng nhạt 120 - 265 Glomus sp2 

AM6 Hình cầu, gần hình cầu, 
thuôn dài, hình elip 

Trắng tới vàng nhạt 110 - 275 Glomus sp3 

AM7 Hình cầu, gần hình cầu Xanh xám tới màu đồng sẫm, kem 
đậm 

215 - 360 Scutellospora sp1 

AM8 Hình cầu, gần hình cầu Vàng rơm nhạt tới nâu cam 200 - 345 Scutellospora sp2 

AM9 Gần hình cầu tới thuôn dài Vàng nhạt tới nâu đỏ nhạt 180 - 320 Scutellospora sp3 

AM10 Hình cầu, gần hình cầu, 
một số thuôn dài  

Nâu vàng nhạt tới nâu cam sẫm, đen 130 - 260 Acaulospora sp1 

AM11 Hình cầu, gần hình cầu, 
một số bất quy tắc 

Vàng nhạt tới nâu cam 125 - 245 Acaulospora sp2 

 

3.2.2. Tỷ lệ nảy mầm và sự phát triển hệ sợi 
của bào tử nấm rễ 

Tại thời điểm 30 ngày nuôi cấy, chủ yếu các 
bào tử có hệ sợi phát triển ở mức 1 và mức 2, chỉ 
có một số bào tử có hệ sợi phát triển mạnh ở mức 
3 với nhiều cấu trúc đặc trưng. Phát triển nhanh 
và mạnh nhất là bào tử chủng AM1 và AM10, 
yếu nhất là chủng AM3 và AM7 (Hình 2).  

Tỷ lệ nảy mầm của bào tử cũng cho kết quả 
tương tự. Tất cả các chủng đều có tỷ lệ nảy mầm 
của bào tử từ 50% trở lên. Trong đó, tỷ lệ nảy 
mầm cao nhất đạt 80% (với AM1, AM10), thấp 
nhất là 50% (AM3, AM6, AM7 và AM8). 

Từ kết quả nghiên cứu chúng tôi đã chọn 
được 4 chủng AM có hoạt tính sinh học cao 
nhất để tiến hành đánh giá khả năng cộng 
sinh trên cây trong thí nghiệm chậu vại bao 
gồm Gigaspora sp1 (AM1), Acaulospora sp1 
(AM10), Glomus sp2 (AM5) và Scutellospora 
sp3 (AM9). 

3.2.3. Đánh giá khả năng cộng sinh trên 
cây chủ của các chủng Arbuscular 
mycorrhizae 

Khả năng cộng sinh của các chủng nấm rễ 
được đánh giá thông qua việc xử lý AM trên cây 
chủ (thí nghiệm trong chậu đất vô trùng). 
Chủng AM nào khi xử lý cho cây mà tăng cường 
được sự sinh trưởng và phát triển của cây chủ 
cũng như có khả năng xâm nhập vào rễ cây và 
sản sinh ra nhiều bào tử mới thì có sức sống cao 
(Nguyễn Thị Minh, 2005). 

Số liệu ở bảng 5 cho thấy các chỉ tiêu theo 
dõi ở các công thức nhiễm bào tử nấm rễ khác 
nhau và đều cao hơn hẳn ở công thức đối chứng 
(không nhiễm). Sự sai khác này đều vượt xa sai 
số cho phép LSD 5% ở tất cả các chỉ tiêu theo 
dõi. Kết quả này khẳng định cho các nghiên cứu 
trước đây của Nguyễn Thị Minh và cs. (2005, 
2014), xử lý AM sẽ làm tăng cường sinh trưởng 
phát triển của cây trồng. Trong các công thức xử 
lý nấm rễ, kết quả cao nhất đạt được ở công thức 
2 - nhiễm AM1 và công thức 5 - nhiễm AM10, 
thấp nhất là ở công thức 3 - nhiễm AM5. 

Như vậy, trong các chủng nấm rễ mới được 
tuyển chọn thì chủng Gigaspara sp1 (AM1) và 
Acaulospora sp1 (AM10) cho hiệu quả trên cây 
chủ cao hơn, hứa hẹn khả năng ứng dụng cao 
hơn các chủng còn lại. 
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3.3. Đánh giá chất lượng của vật liệu sinh học 
Đất sử dụng để phân lập các giống 

Rhizobium và Arbuscular mycorrhizae sẽ là môi 
trường tự nhiên lý tưởng để các giống này sinh 
trưởng và phát triển. Sự có mặt của Rhizobium 
làm tăng cường khả năng cố định nitơ, có tác  

dụng thúc đẩy sự hoạt động của Arbuscular 
mycorrhizae cũng như hoạt động của hệ vi sinh 
vật hữu ích trong đất nên việc sử dụng kết hợp 
Arbuscular mycorrhizae với Rhizobium đem lại 
hiệu quả tốt hơn trên cây trồng (Alan et al., 
2009; Alireza et al., 2011, Yanjun et al., 2010).  

  

Hình 1. Sự sinh trưởng của bào tử nấm rễ AM 

Ghi chú: Kiểu A: chưa hình thành sợi; Kiểu B: Hình thành sợi ngắn; Kiểu C: Sợi nấm bắt đầu phân nhánh; Kiểu D: Sợi nấm có 
nhiều nhánh, hình thành cấu trúc đặc trưng. 

 

 

Hình 2. Tỷ lệ nảy mầm và sự phát triển của hệ sợi nấm rễ 

Ghi chú: Mức 1: Bào tử phát triển một sợi; Mức 2: Số lượng sợi nấm phát triển trung bình; Mức 3: Sợi nấm sinh trưởng mạnh 
tới mức tối đa với nhiều cấu trúc đặc trưng. 

Bảng 5. Ảnh hưởng của xử lý nấm rễ đến một số chỉ tiêu sinh trưởng của cây chủ 
(cỏ mần trầu - Eleusine indica) 

Công thức Chiều dài 
thân (cm) 

Chiều dài rễ 
(cm) 

Khối lượng 
thân (g) 

Khối lượng rễ 
(g) 

Mức độ xâm 
chiếm rễ (% 
theo dài rễ) 

Số lượng bào 
tử/100 g đất 

Đối chứng 14,30 6,20 1,40 0,15 1,48 1,67 

Nhiễm AM1 18,52 9,88 4,69 0,41 20,98 25,67 

Nhiễm AM5 16,05 8,53 2,64 0,34 12,74 13,33 

Nhiễm AM9 16,84 8,72 3,31 0,35 13,37 15,0 

Nhiễm AM10 17,39 9,43 3,73 0,40 17,44 22,67 

LSD 5% 0,43 0,25 0,30 0,4 0,42 2,4 

CV% 1,4 1,6 5,3 12,5 1,7 8,1 
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Vật liệu sinh học được sản xuất với chất nền 
chính là đất phù sa sông Hồng, hỗn hợp phân NPK 
(15 - 0 - 15), tổ hợp Rhizobium và Arbuscular 
mycorrhizae, được phối trộn theo phương pháp phối 
trộn chất mang không thanh trùng theo Nguyễn 
Thị Minh và cs. (2014). Chất lượng của vật liệu 
sinh học được trình bày ở bảng 6. 

Kết quả ở bảng 6 cho thấy, sau phối trộn độ 
ẩm của VLSH đạt 24,5%; giàu đạm và lân tổng 
số, kali ở mức trung bình. Mật độ AM và 
Rhizobium đều ở mức cao. Như vậy, VLSH đảm 
bảo được mật độ vi sinh vật cũng như hàm 
lượng dinh dưỡng cho cây con phát triển. 

3.4. Thực nghiệm xử lý vật liệu sinh học để 
tạo thảm cỏ làm tiểu cảnh 

Kết quả thực nghiệm đánh giá hiệu quả tái 
tạo thảm thực vật khi xử lý bằng vật liệu sinh 
học được thể hiện ở bảng 7. 

Ở CT2 có sử dụng vật liệu sinh học cho hàm 
lượng OC% và N đều có xu hướng tăng so với 
CT1 (CT đối chứng), nhất là độ xốp và mật độ vi 

sinh vật trong đất được tăng cường rõ rệt (Bảng 
7). Bên cạnh đó, hoạt động của Rhizobium và 
Arbuscular mycorrhizae trong VLSH không 
những có tác dụng làm tăng khả năng hấp thụ 
chất dinh dưỡng cung cấp cho sự phát triển của 
cây trồng mà còn làm cải thiện tính chất đất và 
tăng cường hoạt động của hệ vi sinh vật trong 
đất. Điều này cũng khẳng định khả năng cải 
thiện tính chất đất của VLSH theo nghiên cứu 
của Nguyễn Thị Minh và cs. (2014).  

Hơn thế nữa, khi sử dụng vật liệu sinh học 
để tạo thảm cỏ, các chỉ tiêu sinh trưởng của cỏ 
cũng như sự cộng sinh của AM và Rhizobium 
với cây trồng ở CT2 đều cao hơn ở đối chứng và 
đều ở mức sai số có ý nghĩa (Bảng 8), giúp đảm 
bảo cho sự sinh trưởng phát triển của cây. Kết 
quả đạt được đã khẳng định rằng AM sẽ sinh 
nhiều bào tử trên cây họ đậu hơn so với các loại 
cây cỏ khác và ngược lại, hoàn toàn tương đồng 
với nghiên cứu của Howeler et al. (1987) và 
Yanjun et al. (2010).  

Bảng 6. Một số tính chất của vật liệu sinh học 

Tính chất vật lý Tính chất hóa học Tính chất sinh học 

pH Độ ẩm 
OC N P2O5 K2O AM/100g 

(bào tử) 
Rhizobium 

(CFU/g) % 

7,5 24,5 1,07 0,50 0,16 1,48 132 1,3x106 

Bảng 7. Hiệu quả xử lý vật liệu sinh học tạo thảm cỏ làm tiểu cảnh 

CT 

Tính chất đất sau xử lý 

pH 
OC N P2O5 K2O Độ xốp VSVTS 

(106 CFU/g) % 

1 6,1 1,68 0,14 0,12 1,69 46,4 8,6 

2 6,5 1,75 0,17 0,13 1,72 67,3 98,7 

Bảng 8. Ảnh hưởng của xử lý VLSH đến sự sinh trưởng của cỏ và hệ cộng sinh 

Công thức 
Chiều dài 

thân Chiều dài rễ Khối lượng 
thân 

Khối 
lượng rễ 

Tỷ lệ xâm 
nhiễm AM  

(%) 

Số bào tử AM 
/100 g đất 

Số lượng 
nốt sần/cây 

cm/cây g/cây 

1 12,13 6,08 7,39 2,01 9,48 8,25 7,32 

2 19,35 12,50 18,65 8,89 45,67 45,56 22,78 

LSD 5% 0,45 2,01 2,82 0,5 3,0 2,52 1,75 

CV% 0,8 5,6 6,5 2,7 7,1 6,3 5,3 
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Hình 3. Sự biến động của độ che phủ theo thời gian 

Đặc biệt, tại thời điểm theo dõi sau 5 tuần, 
tỉ lệ che phủ cỏ ở công thức sử dụng vật liệu 
sinh học rất cao đạt 95,63% so với đối chứng (chỉ 
đạt 54,6%) (Hình 3). Kết quả này cho thấy sự 
phối hợp AM và Rhizobium đã rút ngắn được 
thời gian che phủ so với các nghiên cứu chỉ sử 
dụng AM trước đây của Nguyễn Thị Minh và cs. 
(2014) và khẳng định hiệu quả hiệp đồng của 
Mycorhizae và Rhizobium trong vật liệu sinh 
học, giúp tái tạo thành công thảm thực vật làm 
tiểu cảnh. 

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

4.1. Kết luận 
Tuyển chọn được tổ hợp giống VSV gồm 5 

chủng giống có đặc tính sinh học tốt và có khả 
năng cộng sinh cao với rễ cây, trong đó có 3 
chủng Rhizobium (Shinorhizobium fredii M1, 
Bradyrhizobium japonicum và Bradyrhizobium 
vigna) và 2 chủng Arbuscular mycorrhizae 
(Gigaspara sp1, Acaulospora sp1) để làm giống 
sản xuất vật liệu sinh học.  

Vật liệu sinh học từ Arbuscular 
mycorrhizae và Rhizobium phát huy được hiệu 
quả hiệp đồng của nấm rễ và vi khuẩn nốt sần, 
khi sử dụng tái tạo thảm cỏ có tác dụng làm 
tăng cường khả năng sinh trưởng phát triển của 
cây trồng, góp phần cải thiện tính chất đất, đặc 
biệt tỉ lệ che phủ ở công thức sử dụng VLSH đạt 
95,63% cao hơn hẳn so với đối chứng (chỉ đạt 
54,6%) nên có tiềm năng ứng dụng để tạo tiểu 

cảnh cho các khuôn viên nhỏ hẹp mà đất nghèo 
dinh dưỡng.  
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