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TÓM TẮT 

Mục đích của nghiên cứu là xác định những chủng xạ khuẩn có tính đối kháng cao với nấm hại thực vật. Từ 8 mẫu 
đất khác nhau, đã phân lập và làm thuần được 43 chủng xạ khuẩn, phân thành 7 nhóm màu với tỷ lệ khác nhau: trắng - 
37,2%; xám - 22,9%; nâu - 14,0%; vàng - 11,6%; hồng - 2,3%; tím - 2,3%; xanh - 4,7%. Trong số đó có 16 chủng đối 
kháng nấm Fusarium oxysporum, 11 chủng đối kháng nấm Botryosphaeria dothidea; 3 chủng đối kháng nấm 
Phytophthora capsici và 4 chủng đối kháng nấm Sclerotium hydrophylum. Đã tuyển chọn được 2 chủng xạ khuẩn HN6 
và NA1 có hoạt tính kháng nấm mạnh nhất. Khảo sát khả năng sinh trưởng trên môi trường Gause I cho thấy HN6 và 
NA1 có khả năng sinh trưởng tốt ở nhiệt độ 30ºC, pH trung tính, đồng thời, chúng có khả năng chịu nhiệt độ, nồng độ 
muối tương đối cao. Khảo sát khả năng sinh trưởng trên môi trường ISP 9 cho thấy HN6 và NA1 có khả năng sử dụng 
các nguồn đường khác nhau: D - glucose, saccarose, D - xylose, rhamnose, raffinose. Bước đầu đã xác định được 
chủng HN6 thuộc loài Streptomyces roseosporus, chủng NA1 thuộc loài Streptomyces albofaciens. 

Từ khóa: F. oxysporum, Botryosphaeria dothidea, Phytophthora capsici, Streptomyces roseosporus, Streptomyces albofaciens. 

Isolation and Screening Streptomyces spp. against Plant Pathogenic Fungi 

ABSTRACT 

The aim of the present study was to identify Streptomyces spp. antagonistic to plant pathogenic fungi. From 
eight of different soil samples, a total of 43 isolates of Streptomyces were isolated and they were divided into 7 
groups with different proportion: white 37.2 %; grey 22.9 %; brown 14.0 %; yellow 11.6 %; pink 2.3 %; purple 2.3 %; 
and blue 4.7 %. Of 43 isolates, 16 were antagonistic to Fusarium oxysporum, 11 were antagonistic to Botryosphaeria 
dothidea, 3 were antagonistic to Phytophthora capsici, and 4 were antagonistic to Sclerotium hydrophylum. Two 
streptomyces isolates, HN6 and NA1 were selected due to their high fungal antagonism. HN6 and NA1 grew well on 
Gause I medium at 30ºC, neutral pH and fairly high salt concentration. On ISP 9 culture medium HN6 and NA1 were 
able to utilize various sugar sources: D - glucose; saccarose, D - xylose, rhamnose and raffinose. The isolate HN6 
was preliminarily identified as Streptomyces roseosporus, while NA1 as Streptomyces albofaciens. 

Keywords: F.oxysporum, Botryosphaeria dothidea, Phytophthora capsici, Streptomyces roseosporus, Streptomyces albofaciens.  

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hội nghị tư vấn khu vực châu Á Thái Bình 
Dương (FAO,1992) đã khẳng định đấu tranh 
sinh học là nền tảng của chương trình quản lý 
dịch hại tổng hợp với chiến lược sử dụng các tác 
nhân sinh học để hạn chế sự phát triển của các 
quần thể vi sinh vật gây bệnh. Trong số các tác 

nhân sinh học thường được sử dụng để ức chế vi 
sinh vật gây bệnh, xạ khuẩn là nhóm có nhiều 
tiềm năng nhất vì có khả năng sinh chất kháng 
sinh cao, trong đó có nhiều chất kháng sinh 
kháng nấm mạnh. Xạ khuẩn, đặc biệt là các loài 
thuộc chi Streptomyces được xem là nguồn sản 
xuất chất kháng sinh nhiều nhất (Qin et al., 
1994). Cho tới nay, trong khoảng hơn 8.000 chất 
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kháng sinh được biết trên thế giới, 80% là do xạ 
khuẩn sinh ra (Dhanasekaran et al., 2012). Vì 
vậy, việc tìm kiếm các chủng xạ khuẩn có khả 
năng sinh chất kháng sinh kháng nấm bệnh cây 
(Fusarium spp., Phytophthora spp., 
Botryosphaeria spp., Sclerotium hydrophylum) 
có thể góp phần vào công tác bảo vệ cây trồng và 
xây dựng nền nông nghiệp an toàn và bền vững. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 

2.1. Phân lập xạ khuẩn và chuẩn bị mẫu 
nấm bệnh cây 

Mẫu đất được lấy ở độ sâu từ 5-20cm tại các 
địa điểm Hà Nội, Hưng Yên, Đà Nẵng, Vĩnh 
Phúc, Bắc Giang, Thái Bình, Nghệ An và Gia 
Lai. Xạ khuẩn được phân lập theo phương pháp 
của Vinogradkii (1952) (trích theo Nguyễn 
Thành Đạt, 2000) 

Các loài nấm bệnh cây bao gồm: Fusarium 
oxysporum, Phytophthora capsici, Botryosphaeria 
dothidea và Sclerotium hydrophylum được cung 
cấp bởi Trung tâm Bệnh cây Nhiệt đới - Học viện 
Nông nghiệp Việt Nam. 

2.2. Khảo sát các chủng xạ khuẩn có khả 
năng đối kháng nấm 

Để khảo sát khả năng đối kháng của các 
chủng xạ khuẩn với các mẫu nấm bệnh cây, 
nghiên cứu sử dụng 3 phương pháp như sau:  

- Phương pháp đồng nuôi cấy 
(Dhanasekaran et al., 2012): Khả năng đối 
kháng của các chủng xạ khuẩn với các chủng 
nấm gây bệnh trong điều kiện in vitro được 
đánh giá bằng phương pháp đồng nuôi cấy trên 
môi trường Potato Dextrose Agar (PDA - g/l: 
Khoai tây miếng 200, đường 20, NaCl 20, Agar 
20, pH = 7,4). Nấm bệnh được cấy ở trung tâm 
đĩa petri, chủng xạ khuẩn được cấy ở 4 góc bao 
quanh nấm bệnh cách tâm đĩa 3cm. Đường kính 
vòng ức chế sinh trưởng được xác định sau 4 - 7 
ngày nuôi cấy ở 30oC.  

- Phương pháp khuếch tán đĩa thạch 
(Dhanasekaran et al., 2012): Xạ khuẩn được 
nuôi trong môi trường Gause I lỏng (g/l: Tinh 
bột tan 20g; K2HPO4 0,5g; MgSO4.7H2O 0,5g; 

NaCl 0,5g; KNO3 0,5g; FeSO4 0,01g; pH =7,4), 
lắc 200 vòng/ phút ở 30oC. Dịch xạ khuẩn được 
thu sau 7 ngày nuôi cấy. Nấm được hoạt hóa và 
làm thuần trên môi trường PDA, dùng que cấy 
lấy sợi nấm cho vào ống eppendorf chứa 500µl 
nước cất vô trùng, voltex để bào tử nấm phát 
tán đều trong nước. Giếng thạch được tạo trên 
đĩa thạch PDA đã được cấy trải 50µl dung dịch 
nấm. 100µl dịch xạ khuẩn được ly tâm với tốc độ 
8.000 vòng/ phút trong 30 phút, 4oC và dịch xạ 
khuẩn không ly tâm được bổ sung vào giếng 
thạch, ủ ở 30oC. Dịch xạ khuẩn có khả năng ức 
chế sinh trưởng của nấm được thể hiện thông 
qua vòng sáng xuất hiện quanh giếng thạch.  

- Phương pháp thỏi thạch (Nguyễn Lân 
Dũng và Phạm Thị Trân Châu, 1978): Xạ khuẩn 
được cấy đều trên đĩa petri chứa môi trường 
Gause I ở 30oC. Sau 7 ngày nuôi cấy, thỏi thạch 
xạ khuẩn được cấy vào đĩa petri chứa môi 
trường PDA đã được cấy trải nấm, ủ ở 4oC trong 
4 - 5 giờ để các hoạt chất từ thỏi thạch khuếch 
tán vào môi trường, sau đó cho vào tủ nuôi, 
quan sát kết quả sau 4 ngày. 

2.3. Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học 
của các chủng xạ khuẩn có khả năng 
kháng nấm bệnh cây 

Đặc điểm hình thái của chủng xạ khuẩn 
được xác định dựa trên các đặc điểm nuôi cấy bao 
gồm: màu sắc của khuẩn ty khí sinh; màu sắc 
của khuẩn ty cơ chất; khả năng sinh sắc tố tan 
(Tresner and Backus, 1963) và sự hình thành sắc 
tố melanin trên môi trường GauseI, GauseII (g/l- 
Nước chiết thịt 30ml, Pepton 5, NaCl 5, Glucose 
10, Agar 20) và hệ thống môi trường ISP (ISP1 
(g/l- Tryptone 5, cao nấm men 3, Agar 20, pH = 
7.0); ISP2 (g/l- Cao nấm men 4, dịch chiết Malt 
10, glucose 4, Agar 20, pH = 7,3); ISP3 (g/l- Bột 
yến mạch 20, Agar 20, dung dịch muối vi lượng 
1,0 ml, pH = 7.0); ISP4 (g/l- Tinh bột 10, K2HPO4 
1, MgSO4.7H2O 1, NaCl 1, (NH4)2SO4 2, CaCO3 2, 
dung dịch muối vi lượng 1.0 ml, Agar 20, pH = 
7,0); ISP5 (g/l- L - asparagin 1; glyxerin 10; 
K2HPO4 1; dung dịch muối vi lượng 1,0 ml; agar 
20, pH = 7,0); ISP6 (g/l- Peptone 10, cao nấm 
men 1, xitrat sắt 0,5, agar 20, pH = 7.0); ISP7 
(g/l- Glycerin 15; L - tyrosin 0,5; L - asparagin 1; 
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K2HPO4 0,5; MgSO4.7H2O 0,5; NaCl 0,5; 
FeSO4.7H2O 0,01; dung dịch muối vi lượng 1,0 
ml, agar 20, pH = 7,0). 

Xạ khuẩn được nuôi cấy trên môi trường 
ISP9 (g/l- (NH4)2SO4 2.64; KH2PO4 2.38; 
K2HPO4.3H2O 5,65; MgSO4.7H2O 1; dung dịch B 
1,0 ml; agar 20; pH = 7,0) có bổ sung 1% các 
nguồn đường khác nhau như: D-glucose; L-
arabinose; saccarose; D-xylose; I-inositol; 
mannitol; rhamnose; raffinose; cellulose; lactose 
để xác định khả năng đồng hóa cacbon của chủng 
thu được. Dung dịch muối B (%): CuSO4.5H2O 
0,64; FeSO4.7H2O 0,11; MnCl2.4H2O 0,79; 
ZnSO4.7H2O 0,15; nước cất 100ml. 

Khả năng sinh enzyme ngoại bào được xác 
định bằng cách cấy xạ khuẩn trên môi trường có 
bổ sung cơ chất (Gulve and Deshmukh, 2011). 
Xạ khuẩn được cấy chấm điểm trên môi trường 
đĩa thạch Mineral salt agar (g/l- (NH4)2SO4 4; 
NaCl 6; K2HPO4 1; MgSO4 0,1; CaCl2 0,1; cơ chất 
(CMC, tinh bột, xylan) 10 hoặc gelatin 0.1, Agar 
20, pH = 7,0), sau 7 ngày nuôi, đĩa petri mọc 
khuẩn lạc được đem nhuộm bằng thuốc nhuộm 
lugol 1% để kiểm tra hoạt tính amylase, 
cellulose, xylanase và nhuộm bằng amido đen 
10B 0,1% để kiểm tra hoạt tính protease. Hoạt 
tính enzyme ngoại bào được thể hiện qua vòng 
sáng quanh khuẩn lạc xạ khuẩn. 

Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện nuôi 
cấy đến khả năng sinh trưởng của xạ khuẩn bao 
gồm các yếu tố: nhiệt độ (25, 30, 35, 40, 45, 500C), 
pH ban đầu (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13). 

Để xác định khả năng chịu muối (Tresner et 
al., 1968), xạ khuẩn được cấy trên môi trường 
thạch nghiêng GauseI có bổ sung NaCl với các 
nồng độ 0; 0,5; 3; 5; 7; 9; 11 (%). Sau 7 - 10 ngày 
lấy ra quan sát sự sinh trưởng. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Phân lập và tuyển chọn các chủng xạ 
khuẩn 

Trong tự nhiên, xạ khuẩn phân bố rộng rãi 
trong đất, nước, rác, bùn, phân chuồng. Trong 
đất, xạ khuẩn chiếm khoảng 20 - 40% tổng số vi 
sinh vật trong đất, tập trung nhiều ở lớp đất bề 
mặt (Mitra et al., 2008; Proudyogiki, 2012). Từ 
các mẫu đất khác nhau, 43 chủng xạ khuẩn đã 
được phân lập trên môi trường Gause I với các 
đặc điểm hình thái và màu sắc khuẩn lạc khác 
nhau. Màu sắc của hệ sợi khí sinh được xác định 
dựa vào bảng màu của Tresner và Buckus. Căn 
cứ vào màu sắc khuẩn ty khí sinh, các chủng xạ 
khuẩn được chia thành 8 nhóm màu khác nhau 
(Lê Gia Hy, 1994; Trerner and Buckus, 1963). 
Trong số 43 chủng xạ khuẩn phân lập được có 7 
nhóm màu xuất hiện với số lượng và tỷ lệ khác 
nhau (Bảng 1).  

3.2. Khảo sát khả năng đối kháng nấm 
bệnh cây của các chủng xạ khuẩn phân lập  

Xạ khuẩn là chi có khả năng sinh ra nhiều 
chất kháng sinh (CKS) ức chế sự phát triển của 
các loại nấm gây hại thực vật và con người (Qin 
et al., 1994). Chúng được sử dụng trong quá trình 
lên men sản xuất các hợp chất có tính kháng 
nấm, kháng virus, chống ung thư, thuốc trừ sâu, 
thuốc diệt cỏ. Sau khi phân lập và làm thuần 43 
chủng xạ khuẩn, để tuyển chọn các chủng xạ 
khuẩn có hoạt tính kháng nấm cao, chúng tôi 
tiến hành kiểm tra sơ bộ hoạt tính kháng nấm 
của các chủng xạ khuẩn bằng các phương pháp 
đồng nuôi cấy, phương pháp khuếch tán đĩa 
thạch và phương pháp thỏi thạch.  

Bảng 1. Sự phân bố theo nhóm màu của các chủng xạ khuẩn 

Nhóm màu Số chủng Tỷ lệ (%) 

Trắng 16 37,2 

Xám 12 27,9 

Nâu 6 14,0 

Vàng 5 11,6 

Xanh 2 4,7 

Hồng 1 2,3 

Tím 1 2,3 
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Bảng 2. Hoạt tính kháng nấm bệnh cây của các chủng xạ khuẩn phân lập (D - d, mm) 

Nấm 
Xạ khuẩn 

BG1 BG2 BG5 BG7 BG8 DN1 DN5 

F. oxysporum 5,00 ± 0,20 - 7,23± 0,07 4,60 ± 0,10 7,50 ± 0,20 6,20 ± 0,10 6,90 ± 0,20 
B. dothidea 10,02 ± 0,10 6,70 ± 0,15 7,30 ± 0,10 - - - - 
P. capsici - - - - - - - 
S. hydrophylum - 11,45 ± 0,2 - - - - - 

Nấm 
Xạ khuẩn 

DN7 DN8 DN9 DN11 GL2 HN5 HN6 

F. oxysporum 10,10 ± 0,10 - 10,50± 0,10 - - 9,70 ± 0,17 13,50± 0,30 
B. dothidea - - 8,15 ± 0,20 4,50 ± 0,10 5,50 ± 0,15 3,15 ± 0,10 11,45± 0,14 

P. capsici - 6,30 ± 0,15 - - - - 9,00 ± 0,15 
S. hydrophylum - - - - - - 9,50 ± 0,10 

Nấm 
Xạ khuẩn 

HN7 HY7 HY8 NA1 NA3 TB5 TB6 

F. oxysporum - 6,40 ± 0,15 6,00 ± 0,20 16,30± 0,15 11,00 ± 0,20 6,20 ± 0,10 9,50 ± 0,10 

B. dothidea - - - 14,15± 0,15 5,50 ± 0,10 4,67 ± 0,16 - 
P. capsici - - - 10,10 ± 0,20 - - - 
S. hydrophylum 7,45 ± 0,16 - - 17,80 ± 0,10 - - - 

Ghi chú: D: Đường kính vòng ức chế sinh trưởng, d: Đường kính khuẩn lạc xạ khuẩn, (-): Không có hoạt tính 

Trong 43 chủng xạ khuẩn phân lập được, 16 
chủng có khả năng đối kháng nấm Fusarium 
oxysporum (chiếm 37,2%), 12 chủng có khả 
năng đối kháng nấm Botryosphaeria dothidea 
(chiếm 25,6%). Phần lớn các chủng này đối 
kháng yếu với nấm Phytophthora capsici và 
Sclerotium hydrophylum. Trong số các chủng xạ 
khuẩn có khả năng đối kháng, chúng tôi chọn 
được hai chủng xạ khuẩn NA1 và HN6 có khả 
năng đối kháng với cả 4 loại nấm gây hại trên.  

Chúng tôi tiến hành đồng nuôi cấy hai 
chủng xạ khuẩn NA1 và HN6 với nấm bệnh cây 
trên môi trường Gause I và theo dõi sau bao lâu 

bào tử nấm bệnh cây có thể phát triển tại vùng 
đối kháng để so sánh mức độ duy trì đối kháng 
của hai chủng xạ khuẩn này. Chủng NA1 duy 
trì đối kháng với 4 loại nấm bệnh lâu hơn so với 
chủng HN6. Chủng NA1 có thể duy trì đối 
kháng với F. oxysporum, B. dothidea và S. 
hydrophylum từ 19 đến 22 ngày, chủng HN6 
duy trì đối kháng nấm bệnh từ 5 đến 17 ngày. 
Khi khảo sát khả năng đối kháng với P. capsisi 
chúng tôi thấy chủng NA1 duy trì đối kháng đến 
7 ngày, chủng HN6 chỉ duy trì đến 4 ngày. Sau 
thời gian này tại vùng đối kháng đã thấy xuất 
hiện các khuẩn lạc nấm bệnh. 

        
A                                      B                                         C                                    D                

Hình 1. Khả năng đối kháng của chủng xạ khuẩn NA1 với các mẫu nấm 
A: F. oxysporum; B: B. dothidea; C: P. capsici; D: S. hydrophylum 
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Hình 2. Khả năng duy trì đối kháng nấm bệnh cây của NA1 và HN6  

3.3. Một số đặc điểm sinh học của hai 
chủng xạ khuẩn tuyển chọn 

3.3.1. Đặc điểm hình thái 
Màu sắc khuẩn lạc của một chủng xạ khuẩn 

khi nuôi trên các môi trường từ ISP1 đến ISP7 
thường khác nhau, đây là yếu tố đầu tiên để phân 
loại xạ khuẩn theo khóa định tên loài xạ khuẩn 

ISP (1974) và khóa phân loại Bergey (Stanley et 
al., 1989). Khuẩn ty khí sinh và khuẩn ty cơ chất 
của hai chủng xạ khuẩn trong nghiên cứu này 
được so với bảng màu của Tresner và Backus 
(Tresner, 1963). Cùng với màu sắc của khuẩn lạc 
thì khả năng sinh sắc tố tan và sự hình thành 
melanin cũng là một trong những tiêu chuẩn cơ 
bản để phân biệt các chủng xạ khuẩn. 

Bảng 3. Đặc điểm nuôi cấy của chủng xạ khuẩn HN6 và NA1 trên môi trường Gause và ISP 

Môi trường 

Sau 7 ngày Sau 14 ngày Sau 21 ngày 

Màu KTKS Màu KTCC Màu KTKS Màu KTCC Màu KTKS Màu KTCC 

HN6 NA1 HN6 NA1 HN6 NA1 HN6 NA1 HN6 NA1 HN6 NA1 

GauseI hồng trắng vàng trắng hồng trắng hồng trắng hồng trắng hồng, 
xám 

trắng 

GauseII trắng, 
hồng 

nt vàng vàng trắng, 
hồng 

nt vàng, 
hồng 

vàng nt trắng hồng Vàng 

ISP1 Nt nt vàng,
trắng 

trắng nt nt hồng trắng nt trắng hồng trắng 

ISP2 Nt nt nt vàng nt nt vàng, 
hồng 

vàng nt Xám nt Vàng 

ISP3 nt nt nt nt nt trắng, 
xám 

nt nt nt trắng, 
xám 

nt Nt 

ISP4 hồng nt nt nt hồng nt nt nt nt trắng nt Nt 

ISP5 trắng, 
hồng 

trắng 
,xám 

nt nt hồng nt nt nt nt Xám nt Nt 

ISP6 nt trắng, 
xám 

vàng nt trắng, 
hồng 

nt nt nt nt trắng,x
ám 

vàng, 
hồng 

Nt 

ISP7 nt nt vàng, 
trắng 

vàng 
sáng 

nt nt nt vàng nt Nt vàng, 
hồng 

vàng 

Ghi chú: KTKS: Khuẩn ty khí sinh,KTCC: Khuẩn ty cơ chất; nt: như trên 
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Hình 3. Đặc điểm khuẩn lạc và sợi khí sinh của chủng NA1 (A, B) và HN6 (C, D)  
trên môi trường GauseI sau 7 ngày nuôi cấy 

  
Chủng HN6 sau 7 ngày nuôi cấy thì KTKS 

có màu trắng, hồng trên môi trường Gause II, 
ISP1, ISP2, ISP3, ISP5, ISP6 và ISP7; có màu 
trắng trên môi trường Gause I và ISP4. Sau 21 
ngày nuôi cấy, màu sắc KTKS đều có màu hồng 
trên tất cả các môi trường. KTCC sau 21 ngày có 
màu hồng hoặc vàng, hồng trên các môi trường. 

Chủng NA1 khi nuôi cấy được 7 ngày KTKS 
có màu trắng trên các môi trường Gause I, 
GauseII, ISP1, ISP2, ISP3, ISP4; màu trắng 
xám trên môi trường ISP5, ISP6, ISP7. Sau 21 
ngày nuôi cấy, KTKS có màu xám trên ISP2 và 
ISP5, trên các môi trường khác KTKS không 
thay đổi. Trên môi trường GauseII, từ ISP2 đến 
ISP7, KTCC có màu vàng không thay đổi sau 21 
ngày; trên Gause I và ISP1 KTCC có màu trắng. 

Khi nuôi cấy trên các môi trường Gause và 
hệ thống môi trường ISP, cả 2 chủng xạ khuẩn 
HN6 và NA1 đều không làm thay đổi màu sắc 
môi trường, chứng tỏ chúng không có khả năng 
sinh sắc tố tan và không hình thành sắc tố 
melanin. 

3.3.2. Đặc điểm sinh lý, sinh hóa 
Khả năng đồng hóa các nguồn cacbon là 

một trong những chỉ tiêu quan trọng để phân 

loại xạ khuẩn sử dụng môi trường ISP. Vì vậy, 
chúng tôi tiến hành nuôi 2 chủng xạ khuẩn 
HN6 và NA1 trên môi trường ISP9 có bổ sung 
các nguồn cacbon khác nhau. Kết quả cho thấy, 
cả 2 chủng xạ khuẩn nghiên cứu đều có khả 
năng đồng hóa tốt các nguồn cacbon khác nhau. 
Chủng HN6 đồng hóa tốt nhất: D - glucose; 
saccarose; D - xylose; rhamnose; raffinose, sinh 
trưởng yếu trong môi trường: L - arabinose; I - 
inositol; mannitol; cellulose; lactose. Chủng 
NA1 có khả năng đồng hóa tốt: D - glucose; 
saccarose; I - inositol; mannitol; raffinose; 
lactose, sinh trưởng yếu trong môi trường có 
chứa L - arabinose; D - xylose và không có khả 
năng đồng hóa 2 nguồn đường rhamnose và 
cellulose. Nguồn cacbon cụ thể có thể được sử 
dụng có hiệu quả bởi chủng này nhưng không 
hiệu quả bởi chủng khác cho thấy nguồn cacbon 
cụ thể này có thể không phải là nguồn cacbon 
thích hợp hay có chứa thêm một lượng rất nhỏ 
(traces) các thành phần khác như Oskay et al. 
(2004) đã công bố  

Quá trình sống và trao đổi chất của vi sinh 
vật chịu tác động mạnh mẽ bởi các yếu tố môi 
trường. Vì vậy, chủng HN6 và NA1 được nuôi 
cấy trên môi trường GauseI ở các điều kiện 
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Hình 4. Khả năng sinh enzyme ngoại bào của hai chủng HN6 và NA1 

nhiệt độ, pH và nồng độ muối khác nhau. Cả hai 
chủng đều sinh trưởng tốt nhất ở 30oC, thích 
hợp với môi trường trung tính hoặc hơi kiềm và 
có khả năng chịu mặn, phát triển tốt nhất ở pH 
= 7-8, và nồng độ muối từ 5-7%. Theo Larsen 
(1986) vi sinh vật chịu ưa muối có thể nhóm 
thành các nhóm theo nhu cầu về muối của 
chúng, các sinh vật chịu nồng độ muối thấp có 
thể sinh trưởng trong môi trường nước biển với 
nồng độ muối từ 2-3%. Các sinh vật thuộc nhóm 
chịu muối trung bình có thể sinh trưởng tại 
nồng độ NaCl từ 5-20% (w/v). Nhóm sinh vật 
chịu nồng độ muối cao có thể sinh trưởng tại 
nồng độ muối bão hòa, không sinh trưởng khi 
nồng độ NaCl thấp hơn 12%. Các chủng xạ 
khuẩn thuộc nghiên cứu này chịu nồng độ muối 
tới 7% nên có thể xếp vào nhóm chịu muối trung 
bình.  Kết quả nghiên cứu của chúng tôi phù 
hợp với các nghiên cứu đã công bố của Nguyễn 
Thị Minh Hằng và Đỗ Văn Bút (2013). Đặc biệt, 
chủng HN6 có khả năng chịu nhiệt ở 45oC, 
chủng NA1 có khả năng chịu nhiệt ở 40oC. 

Trong quá trình sống, xạ khuẩn có khả 
năng tiết vào môi trường enzyme ngoại bào để 
phân giải các hợp chất hữu cơ phức tạp thành 
các chất hữu cơ đơn giản có thể hấp thụ được. 

Không phải tất cả các vi sinh vật đều có khả 
năng sinh enzyme như nhau và ngay cả những 
chủng trong cùng một loài cũng không có hoạt 
tính như nhau. Vì vậy, khi tuyển giống phải 
tiến hành phân lập, kiểm tra và lựa chọn các 
chủng có hoạt tính enzyme mạnh, sinh nhiều 
enzyme mong muốn theo từng mục đích. Chúng 
tôi đã tiến hành kiểm tra khả năng này của 2 
chủng xạ khuẩn nghiên cứu. Kết quả trên cho 
thấy, chủng HN6 có khả năng sinh cả 3 loại 
enzyme ngoại bào nhưng mạnh nhất là 
protease. Chủng NA1 sinh amylase và cellulase 
với hoạt tính cao nhưng không sinh protease 
ngoại bào. 

3.4. Kết quả phân loại chủng HN6 và NA1 
So sánh đặc điểm phân loại của chủng HN6 

và NA1 với khóa phân loại xạ khuẩn theo Gause 
(1983) chúng tôi nhận thấy, chủng HN6 có 
nhiều đặc điểm giống với loài xạ khuẩn chuẩn S. 
roseosporus, chủng NA1 giống với loài S. 
albofaciens (Bảng 4).  

Từ kết quả so sánh các đặc điểm hình thái, 
sinh lý, hóa sinh, chúng tôi tạm thời đặt tên 
chủng HN6 là S. roseosporus HN6 và đặt tên 
chủng NA1 là S. albofaciens NA1.  



Lê Thị Hiền, Đinh Văn Lợi, Vũ Thị Vân, Nguyễn Văn Giang 

663 

Bảng 4. So sánh đặc điểm phân loại của chủng HN6 và NA1 với loài chuẩn  
S. roseosporus và S. albofaciens 

Các đặc điểm  
phân loại 

Nhóm đỏ Nhóm trắng 

Streptomyces HN6 S. roseosporus Streptomyces NA1 S. albofaciens 

Màu sắc KTKS Hồng, trắng hồng Hồng, trắng hồng Trắng, trắng xám Trắng, trắng xám 

Màu sắc KTCC Hồng,hồng trắng, hồng 
xám 

Trắng, hồng xám Trắng, hơi vàng Trắng, hơi vàng 

Hình dạng cuống sinh 
bào tử 

Chuỗi bào tử có móc 
câu 

Chuỗi bào tử có móc Chuỗi bào tử có xoắn 
ốc 

Chuỗi bào tử có xoắn 
ốc 

Sắc tố tan Không có Không có Không có Không có 

Sự tạo thành melanin - - - - 

Khả năng sử dụng 
đường: 

D - Glucose 

L - Arabinose 

I - Inositol 

Mannitol 

Raffinose 

Rhamnose 

D - Xylose 

 
 

+ 

+ 
± 

± 

+ 

+ 
± 

 
 

+ 

+ 

- 

- 

- 

+ 

+ 

 
 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 
± 

 
 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 
± 

Ghi chú: (+): có khả năng; (-): không có khả năng; (±): có thể hoặc không; KTKS: Khuẩn ty khí sinh; KTCC: Khuẩn ty cơ chất 

4. KẾT LUẬN 

Đã phân lập và làm thuần được 43 chủng 
xạ khuẩn, phân thành 7 nhóm màu với tỷ lệ 
khác nhau. Hai chủng xạ khuẩn HN6 và NA1 có 
hoạt tính kháng nấm mạnh nhất, sinh trưởng 
tốt ở nhiệt độ 30oC và pH trung tính. 

Chủng HN6 duy trì ức chế nấm F. 
osyxporum, B. dothidea, P. capsici và S. 
hydrophylum tương ứng là 17, 7, 4, 5 ngày; có 
khả năng sống sót ở nhiệt độ 45ºC, chịu muối 
đến 5%. Chủng NA1 ức chế sự phát triển của 
nấm F. osyxporum, B. dothidea, P. capsici, S. 
hydrophylum tương ứng là 20, 21, 7, 23 ngày; có 
khả năng sống sót ở nhiệt độ 40ºC, chịu muối 
đến 7%.  

Dựa trên cơ sở so sánh các đặc điểm hình 
thái khuẩn lạc, sinh lý và sinh hóa, chủng xạ 
khuẩn HN6 được định danh là Streptomyces 
roseosporus HN6, chủng NA1 được định danh là 
Streptomyces albofaciens NA1. 
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