
HỘI NGHỊ CÔNG NGHỆ SINH HỌC TOÀN QUỐC 2020 

 

PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN DÒNG VI KHUẨN CÓ KHẢ NĂNG HÒA TAN 

LÂN TỪ ĐẤT TRỒNG LÚA BỊ NHIỄM MẶN TẠI TỈNH SÓC TRĂNG 

Cao Thị Mỹ Tiên1, Nguyễn Hoàng Hậu1, Bùi Thị Minh Diệu1, Nguyễn Phạm Anh Thi1,  

Trần Sỹ Nam2, Đỗ Thị Xuân1* 

1 Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghê Sinh học, Trường Đại học Cần Thơ 
2 Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên, Trường Đại học Cần Thơ 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu phân lập và tuyển chọn các dòng vi khuẩn có khả năng hòa tan lân và hỗ 

trợ sự sinh trưởng của lúa từ đất trồng lúa bị nhiễm mặn trong mùa khô tại tỉnh Sóc Trăng. Ba mươi bảy mẫu đất 

vùng rễ được thu tại các ruộng trồng lúa và được sử dụng để phân lập các dòng vi khuẩn có khả năng hòa tan lân 

sử dụng môi trường nuôi cấy NBRIP. Khả năng hòa tan lân của các dòng vi khuẩn phân lập được đánh giá bằng 

phương pháp định tính và định lượng hàm lượng lân dễ tan hiện diện trong môi trường nuôi cấy lỏng. Các dòng 

vi khuẩn triển vọng được đánh giá khả năng sinh trưởng, hòa tan lân trong điều kiện môi trường nuôi cấy thay 

đổi về nồng độ muối (1‰, 3‰ và 5‰) và của pH môi trường (3, 4 và 5). Các dòng vi khuẩn có triển vọng được 

tiếp tục khảo sát ảnh hưởng của vi khuẩn lên sự sinh trưởng của cây lúa. Kết quả nghiên cứu đã phân lập được  

7 dòng vi khuẩn có khả năng hòa tan lân. Hai dòng vi khuẩn là TD 3.1 và TD 4.3 có khả năng sinh trưởng và hòa 

tan lân cao nhất trong các điều kiện môi trường nuôi cấy có độ mặn đạt đến 5‰, giá trị pH dao động trong 

khoảng 3 - 7, giúp hỗ trợ sự nảy mầm của hạt lúa và hỗ trợ sự sinh trưởng của lúa. Kết quả nghiên cứu chọn được 

hai dòng vi khuẩn là TD 3.1 và TD 4.3 có triển vọng về khả năng hòa tan lân và hỗ trợ sự sinh trưởng của cây lúa 

trong điều kiện in-vitro. 

Từ khóa: Đất trồng lúa bị nhiễm mặn, hàm lượng lân dễ tan, sinh trưởng của cây lúa, vi khuẩn có khả năng hòa 

tan lân. 

MỞ ĐẦU 

Sóc Trăng là tỉnh có diện tích đất trồng lúa hơn 145.000 ha (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 2018) 

nhưng lại bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tình trạng hạn - mặn. Một số huyện như Trần Đề, Long Phú, Mỹ Tú, 

Mỹ Xuyên có đất canh tác lúa bị nhiễm mặn vào mùa khô (khoảng từ tháng 12 năm trước đến tháng 05 năm sau) 

nên mô hình canh tác xen canh lúa - tôm ở các vùng này xem như canh tác bền vững. Để duy trì năng suất lúa, 

người dân nơi đây thường sử dụng phân hóa học trong canh tác. Tuy nhiên, đối với phân lân khi vào trong đất, 

lân sẽ được chuyển hóa thành dạng khó tan nên cây trồng không thể hấp thu. Để giúp cây lúa hấp thu được lân 

bị kiềm giữ trong đất cần có sự tham gia của nhóm vi sinh vật đất có khả năng hòa tan lân đặc biệt là nhóm vi 

khuẩn có ý nghĩa quan trọng giúp giảm được lượng phân bón hóa học và cũng được xem như là phương pháp 

canh tác an toàn. 

Đến thời điểm hiện tại, có nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước phân lập và ứng dụng các dòng vi khuẩn có khả 

năng hòa tan lân khó tan trong đất giúp tăng năng suất cây trồng (Sarkar et al., 2012; Phan Thị Hồng Hải et al., 

2019). Tuy nhiên, các dòng vi khuẩn được phân lập trong các nghiên cứu này đều rất nhạy cảm với môi trường 

mặn và không phù hợp để ứng dụng cho vùng đất canh tác lúa bị nhiễm mặn. Do đó, nghiên cứu này được thực 

hiện với mục tiêu phân lập và tuyển chọn dòng vi khuẩn bản địa có khả năng hòa tan lân khó tan và hỗ trợ sự 

sinh trưởng của lúa trong đất trồng lúa bị nhiễm mặn tại một số huyện thuộc tỉnh Sóc Trăng. 

NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 

Nguyên liệu 

Ba mươi bảy mẫu đất vùng rễ lúa được thu tại các ruộng trồng lúa bị nhiễm mặn trong mùa khô tại 3 huyện Trần 

Đề, Long Phú, Mỹ Tú thuộc tỉnh Sóc Trăng. Các mẫu đất vùng rễ được thu khi cây lúa chuẩn bị trổ bông (được 

50 - 65 ngày tuổi) và sử dụng mẫu đất để phân lập vi khuẩn có khả năng hòa tan lân (P) trên môi trường NBRIP 

đặc (Nautiyal, 1999) có hiệu chỉnh với các thành phần như sau (g/L): 10 glucose, 5 Ca3(PO4)2, 5 MgCl2.6H2O, 

0,25 MgSO4.7H2O, 0,2 KCl, 0,1 (NH4)2SO4, 20 agar sau đó môi trường được hiệu chỉnh về độ mặn 1‰ sử dụng 

NaCl 1M và pH = 7. Lúa giống phục vụ cho thí nghiệm là giống lúa IR50404 được cung cấp bởi Công ty Hưng 

Phát với tỉ lệ nảy mầm 85%.  

377 



 CÔNG NGHỆ VI SINH VÀ LÊN MEN 

Phương pháp 

Thu mẫu đất 

Tại mỗi ruộng, mẫu đất vùng rễ (phần đất bám xung quanh rễ lúa) từ 15 bụi lúa được lấy ngẫu nhiên theo 

phương pháp của Thakuria và đồng tác giả (2004). Các mẫu đất vùng rễ được trộn chung lại thành một mẫu đất 

đại diện cho ruộng lúa. Các mẫu đất được trữ mát (từ 4 đến 10o C) và mang về phòng thí nghiệm. 

Xử lý mẫu đất 

Các mẫu đất sau khi mang về phòng thí nghiệm được trộn đều, loại bỏ các vật liệu hữu cơ, đá, ốc và rễ có trong 

mẫu đất trước khi sử dụng cho thí nghiệm. Các thao tác được thực hiện trong điều kiện vô trùng. 

Phân lập vi khuẩn có khả năng hòa tan lân khó tan trong đất  

Các mẫu đất được pha loãng và trải mẫu trên môi trường NBRIP đặc. Các khuẩn lạc xuất hiện trên bề mặt môi 

trường sau 24 đến 48 giờ ủ. Các khuẩn lạc được tiếp tục tách ròng trên môi trường NBRIP đặc và tiến hành khảo 

sát hình thái khuẩn lạc, hình dạng tế bào và nhuộm Gram. Các dòng vi khuẩn phân lập được khảo sát định tính 

khả năng hòa tan P trên môi trường NBRIP đặc thông qua vòng phân hủy tạo ra xung quanh khuẩn lạc trên môi 

trường (Nguyễn Thị Thanh Mai và đồng tác giả, 2018). 

Đánh giá khả năng hòa tan lân của các dòng vi khuẩn bằng phương pháp định lượng 

Các dòng vi khuẩn được nhân mật độ trong môi trường NBRIP đặc trong 3 ngày. Sau đó tiến hành thu khuẩn lạc, 

sử dụng môi trường NBRIP lỏng để pha loãng dung dịch huyền phù của các dòng vi khuẩn và hiệu chỉnh mật độ 

khuẩn lạc về 106 cfu/mL. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với các dòng vi khuẩn được nuôi trong 

ống nghiệm (30 mL) chứa 10 mL môi trường NBRIP lỏng, mỗi dòng vi khuẩn được thực hiện hai lần lặp lại. Các 

ống nghiệm được đặt trên máy lắc (tốc độ 120 rpm) trong điều kiện tối với nhiệt độ dao động trong khoảng 28 - 

30o C. Tại các thời điểm 5, 10 và 15 ngày sau ủ (NSU), hút 1mL dung dịch nuôi cấy, tiến hành ly tâm ở 10.000 

rpm trong 10 phút, sau đó xác định hàm lượng PO4
3-. Hàm lượng lân hòa tan (Pht) của vi khuẩn được xác định 

bằng phương pháp hiện màu Molybdate (Nagul et al., 2015). Mẫu được đo trên máy so màu quang phổ 

(Spectrometer Thermo Scientific, Multiskan Spectrum) ở bước sóng 880 nm. Đồng thời xác định mật độ các dòng 

vi khuẩn tương ứng với các giai đoạn thu mẫu bằng phương pháp nhỏ giọt (Hoben and Somasegaran 1982).  

Đánh giá điều kiện môi trường tác động lên khả năng hòa tan lân của các dòng vi khuẩn 

Các dòng vi khuẩn có triển vọng hòa tan P cao được tiếp tục khảo sát và đánh giá khả năng hòa tan P theo thời 

gian (5, 10, 15 NSU) trong môi trường NBRIP lỏng với các điều kiện thay đổi của (i) nồng độ muối NaCl (NaCl 

1‰, 3‰ và 5‰) và (ii) sự thay đổi pH của môi trường nuôi cấy (pH 3, 4, 5). Các thí nghiệm trên được bố trí hoàn 

toàn ngẫu nhiên gồm 5 nghiệm thức và ba lần lặp lại cho mỗi nghiệm thức. Nghiệm thức đối chứng âm không bổ 

sung vi khuẩn và được thực hiện tương tự như nghiệm thức có chủng vi khuẩn. Phương pháp xác định hàm 

lượng P dễ tan cũng như mật độ vi khuẩn theo thời gian thí nghiệm được trình bày như mô tả ở nội dung “Đánh 

giá khả năng hòa tan P của các dòng vi khuẩn bằng phương pháp định lượng”. 

Đánh giá hiệu quả của các dòng vi khuẩn hòa tan lân triển vọng lên khả năng sinh trưởng của hạt lúa 

trong điều kiện phòng thí nghiệm  

Các dòng vi khuẩn có triển vọng được nhân nuôi trên môi trường NBRIP đặc trong 3 ngày, tiến hành thu sinh 

khối vi khuẩn cho vào dung dịch phosphate buffer (g/L: 31,2 NaH2PO4.2H2O và 39,3 Na2HPO4.12H2O) đã được 

thanh trùng và để nguội sau đó hiệu chỉnh mật độ vi khuẩn về 106, 108, 1010 cfu/mL. Dung dịch huyền phù này sử 

dụng để ngâm hạt lúa. 

Giống lúa sử dụng trong thí nghiệm là IR50404 được thanh trùng theo phương pháp của Deaker et al. (2011). 

Các hạt lúa sau khi thanh trùng được ngâm 24 giờ trong các dung dịch huyền phù của vi khuẩn đã được chuẩn bị 

sẵn. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 lần lặp lại, mỗi lặp lại tương ứng với 1 hộp nhựa chứa 

30 hạt lúa đã ngâm với dòng vi khuẩn. Nghiệm thức đối chứng âm, lúa được khử trùng bề mặt và ngâm trong 

nước cất vô trùng. Các hộp nhựa chứa lúa thí nghiệm được ủ ở nhiệt độ phòng đến khi cây lúa được 7 ngày,  

tiến hành lấy các chỉ tiêu như: tỉ lệ nảy mầm, chiều cao cây và chiều dài rễ, trọng lượng tươi và khô của thân và 

rễ cây. 

Xử lý số liệu: Hàm lượng Pht và mật độ vi khuẩn thay đổi theo thời gian ủ và theo điều kiện môi trường nuôi cấy, 

tỉ lệ hạt nảy mầm và sinh khối cây lúa non được so sánh và đánh giá sử dụng phương pháp Tukey của phần 

mềm Minitab phiên bản 16.0. 
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KẾT QUẢ  

Kết quả phân lập vi khuẩn có khả năng hòa tan lân khó tan trong đất 

Từ đất trồng lúa bị nhiễm mặn ở một số huyện thuộc tỉnh Sóc Trăng, phân lập và tách được 20 dòng vi khuẩn 

trên môi trường NBRIP đặc. Kết quả mô tả hình thái khuẩn lạc cho thấy 100% các khuẩn lạc có hình dạng tròn 

đều, màu trắng đục, trong đó rìa khuẩn lạc dạng nhẵn chiếm 90%, rìa dạng răng cưa chiếm 10%. Các khuẩn lạc 

phân lập có độ nổi dạng mô chiếm 75%, còn lại có dạng lài và phẳng (25%). Kết quả quan sát dưới kính hiển vi 

(x40) cho thấy có 3 dạng tế bào chủ yếu: cầu (chiếm 55%), oval (chiếm 15%) và que ngắn (30%). Kích thước 

khuẩn lạc trên đĩa thạch cũng có sự khác biệt, dao động từ 1 - 3,2 mm (Bảng 1). 

Kết quả xác định khả năng hòa tan P dựa vào vòng phân hủy P xuất hiện trên bề mặt môi trường NBRIP cho 

thấy 7 trong số 20 dòng vi khuẩn tạo vòng halo với đường kính vòng halo dao động từ 5,2 - 7,8 mm (Bảng 1). Kết 

quả cho thấy có 7 dòng vi khuẩn có tiềm năng hòa tan P cao. 

Bảng 1. Đặc điểm hình thái khuẩn lạc và tế bào của các dòng vi khuẩn được phân lập  

tại các huyện thuộc tỉnh Sóc Trăng 

Ghi chú: (-) Gram âm, (+) Gram dương, KPH: không phát hiện. 

Kết quả xác định hàm lượng lân hòa tan của các dòng vi khuẩn đã phân lập  

Kết quả khảo sát hàm lượng lân hòa tan (Pht) theo thời gian ủ cho thấy 7 dòng vi khuẩn đều có khả năng hòa tan 

P và hàm lượng Pht tăng dần từ giai đoạn 5 - 15 ngày sau khi ủ (NSU). Ở giai đoạn 15 NSU, hàm lượng Pht ở các 

nghiệm thức có chủng vi khuẩn đạt nhiều nhất. Bốn dòng TD 2.2 (174,61 mg/L), TD 4.1 (196,15 mg/L), TD 4.3 

(201,93 mg/L) và TD 3.1 (203,68 mg/L) có hàm lượng Pht đạt nhiều nhất và khác biệt có ý nghĩa thống kê  

(p < 0,01) so với các dòng còn lại tại các thời điểm khảo sát (Bảng 2). 

STT 
Dòng vi 
khuẩn 

Hình dạng tế 
bào vi khuẩn 

quan sát dưới 
KHV (x40) 

Đặc điểm khuẩn lạc Đường kính 
vòng halo 

(mm) 
Hình dạng, độ nổi, 

dạng bìa 
Màu sắc 

Kích thước 
(mm) 

Gram 

1 TD 2.1 Cầu Tròn đều, mô, nguyên Trắng đục 1,2 + KPH 

2 TD 2.2 Oval Tròn đều, mô, nguyên Trắng đục 1,8 + 7,8 

3 TD 3.1 Oval Tròn đều, mô, nguyên Trắng đục 3,2 -  7,2 

4 TD 3.2 Oval Tròn đều, mô, nguyên Trắng đục 2,5 +  6,5 

5 TD 4.1 Cầu Tròn đều, mô, nguyên Trắng đục 3,2 -  6,2 

6 TD 4.2 Cầu Tròn đều, lài, nguyên Trắng đục 1,0 - KPH 

7 TD 4.3 Que ngắn Tròn đều, mô, nguyên Trắng đục 1,2 -  5,2 

8 TD 5.1 Que ngắn Tròn đều, mô, nguyên Trắng đục 1,5 +  7,5 

9 TD 11.1 Cầu Tròn đều, lài, nguyên Trắng đục 2,0 + KPH 

10 TD 12.1 Que ngắn Tròn đều, lài, răng cưa Trắng đục 1,0 +  7,0 

11 LP 6.1 Que ngắn Tròn đều, mô, răng cưa Trắng đục 2,0 - KPH 

12 LP 6.2 Que ngắn Tròn đều, mô, nguyên Trắng đục 1,8 + KPH 

13 LP 7.1 Que ngắn Tròn đều, mô, nguyên Trắng đục 1,5 + KPH 

14 LP 8.1 Cầu Tròn đều, lài, nguyên Trắng đục 1,5 + KPH 

15 LP 10.1 Cầu Tròn đều, phẳng, nguyên Vàng đục 1,5 + KPH 

16 LP 11.1 Cầu Tròn đều, mô, nguyên Trắng đục 1,8 - KPH 

17 MT 5.1 Cầu Tròn đều, mô, nguyên Trắng đục 1,8 + KPH 

18 MT 7.1 Cầu Tròn đều, mô, nguyên Trắng trong 2,2 + KPH 

19 MT 10.1 Cầu Tròn đều, mô, nguyên Trắng đục 2,5 + KPH 

20 MT 11.1 Cầu Tròn đều, mô, nguyên Trắng đục 1,0 + KPH 
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Kết quả xác định mật độ của các dòng vi khuẩn hòa tan P cho thấy mật độ vi khuẩn tăng dần đến giai đoạn 5 

NSU sau đó mật độ giảm dần đến giai đoạn 15 NSU (Bảng 2). Ở giai đoạn 5 NSU, mật độ của 2 dòng vi khuẩn 

TD 3.1 và TD 4.3 đạt cao nhất lần lượt là 6,71 và 6,76 log cfu/mL. Sau đó mật độ của các dòng vi khuẩn giảm 

dần đến giai đoan 15 NSU tuy nhiên bốn dòng TD 2.2, TD 3.1, TD 4.1 và TD 4.3 có mật độ vi khuẩn được duy trì 

trên 6,0 log cfu/mL, nhiều hơn và khác biệt có ý nghĩa thống kê so với các dòng còn lại (Bảng 2). 

Bảng 2. Hàm lượng Pht và mật độ của 7 dòng vi khuẩn phân lập 

Ghi chú: Trong cùng một cột, ký tự theo sau các chữ số giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê với phương pháp 

kiểm định Tukey; ** là mức ý nghĩa ở 99%. (1):  Ngày sau khi ủ. 

Kết quả thí nghiệm cho thấy 4 dòng vi khuẩn TD 2.2, TD 3.1, TD 4.1 và TD 4.3 có khả năng hòa tan P cao và duy 

trì được mật độ vi khuẩn cao qua các giai đoạn thí nghiệm. Các dòng vi khuẩn hòa tan P triển vọng này được tiếp 

tục thí nghiệm đánh giá khả năng hòa tan P khi môi trường nuôi cấy thay đổi. 

Kết quả đánh giá điều kiện môi trường nuôi cấy thay đổi tác động lên khả năng hòa tan lân của các dòng 

vi khuẩn triển vọng 

  

 

 

 

 

 

STT Dòng vi khuẩn 
Hàm lượng Pht (mg/L) 

Mật độ vi khuẩn có khả năng hòa tan 

lân (log cfu/mL) 

5 NSU(1) 10 NSU 15 NSU 5 NSU 10 NSU 15 NSU 

1 TD 2.2 90,26 a 134,35 a 174,61 ab 6,68 b 6,39 c 6,05 c 

2 TD 3.1 95,62 a 133,47 ab 203,68 a 6,71 b 6,41 c 6,35 b 

3 TD 3.2 14,68 c 32,20 c 59,95 c 6,05 e 5,73 e 5,50 e 

4 TD 4.1 70,51 ab 162,52 a 196,15 a 6,62 c 6,58 a 6,32 b 

5 TD 4.3 91,39 a 157,06 a 201,93 a 6,76 a 6,53 b 6,49 a 

6 TD 5.1 28,81 bc 68,40 bc 87,74 bc 6,12 d 6,00 d 5,81 d 

7 TD 12.1 23,45 c 68,79 bc 91,30 bc 6,13 d 5,97 d 5,79 d 

Mức ý nghĩa ** ** ** ** ** ** 

CV(%) 13,52 9,44 7,66 4,77 5,06 5,75 

Hình 1. Hàm lượng Pht và mật độ vi khuẩn được xác 

định tại các thời điểm khảo sát 

Ghi chú: Hình 1A, 1C và 1E: Hàm lượng Pht trong môi 

trường NBRIP lỏng với nồng độ muối NaCl lần lượt là 1‰, 

3‰ 5‰ theo thời gian thí nghiệm; Hình 1B, 1D và 1F: mật 

độ vi khuẩn sinh trưởng trong môi trường NBRIP lỏng với 

nồng độ muối NaCl lần lượt là 1‰, 3‰ và 5‰ theo thời 

gian thí nghiệm 

Hình 2. Hàm lượng Pht
 và mật độ vi khuẩn được xác 

định tại các thời điểm khảo sát 

Ghi chú: Hình 2A, 2C và 2E: Hàm lượng Pht trong môi 

trường NBRIP lỏng với các giá trị pH lần lượt là pH = 3, 

pH=4 và pH=5 theo thời gian thí nghiệm; Hình 2B, 2D và 

2F: mật độ vi khuẩn sinh trưởng trong môi trường NBRIP 

lỏng với các giá trị pH lần lượt là pH = 3, pH = 4 và pH = 5 

theo thời gian thí nghiệm. 
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Hàm lượng muối: Khi môi trường thay đổi về nồng độ muối, khả năng hòa tan P cũng như mật độ của các dòng 

vi khuẩn cũng bị ảnh hưởng. Ở nồng độ NaCl 1‰, hàm lượng Pht tăng dần từ 5 đến 15 NSU. Ở giai đoạn 5 NSU, 

dòng TD 3.1 có hàm lượng Pht đạt cao nhất với 104,02 mg/L. Đến giai đoạn 15 NSU, lượng Pht của các dòng có 

sự thay đổi, dòng TD 4.3 hòa tan P đạt cao nhất (219,61 mg/L), tiếp theo là TD 3.1 (204,57 mg/L) (Hình 1A). Mật 

độ của dòng TD 4.3 và TD 3.1 sau 15 NSU vẫn duy trì ở 6,45 log cfu/mL, khác biệt có ý nghĩa so với các dòng 

còn lại (Hình 1B). Tương tự, ở nồng độ muối 3‰ và 5‰ sau 15 NSU, lượng Pht có xu hướng thấp hơn so với 

nồng độ muối 1‰ tuy nhiên hai dòng TD 3.1 và TD 4.3 thể hiện khả năng hòa tan P vượt trội với lượng Pht đạt 

cao nhất lần lượt là 195,72 mg/L và 175,49 mg/L, khác biệt ý nghĩa so với các dòng còn lại (p < 0,01) (Hình 1C, 

1E). Mật độ vi khuẩn sau 15 NSU của 2 dòng vi khuẩn TD 3.1 và TD 4.3 ở nồng độ muối 3‰ và 5‰ cũng lần 

lượt đạt trên 6,0 log cfu/mL (Hình 1D, 1F). 

Giá trị pH: Ở giá trị pH = 3 và pH = 4, dòng TD 4.3 có hàm lượng Pht đạt cao nhất tại thời điểm 15 NSU và khác 

biệt có ý nghĩa thống kê so với các dòng còn lại (Hình 2A, 2C). Mật độ của dòng vi khuẩn TD 4.3 sau 15 NSU ở 

mức pH = 3 và pH = 4 cũng lần lượt là 5,70 và 6,35 log cfu/mL (Hình 2B, 2D). Ở pH = 5 tại thời điểm 5 NSU, hàm 

lượng Pht do 2 dòng TD 4.3 và TD 3.1 đạt cao nhất lần lượt là 118,5 và 118,73 mg/L. Hàm lượng Pht ở các 

nghiệm thức tăng dần đến giai đoạn 15 NSU và dòng TD 4.3 có lượng Pht cao nhất (219,43 mg/L), khác biệt có ý 

nghĩa thống kê (p<0,01) so với các nghiệm thức khác (Hình 2E). Mật độ của 2 dòng vi khuẩn TD 3.1 và TD 4.3 ở 

pH = 5 sau 15 NSU vẫn duy trì ở mức 6,27 và 6,36 log cfu/mL và khác biệt có ý nghĩa so với các dòng còn lại 

(Hình 2F).  

Kết quả nghiên cứu cho thấy ở ngưỡng pH = 5, bốn dòng vi khuẩn đều có khả năng hòa tan P cao và có xu 

hướng cao hơn so với các dòng vi khuẩn được phân lập trước đây đã được công bố (Nguyễn Thị Ngọc Sương 

và đồng tác giả, 2016; Phan Thị Hồng Hải và đồng tác giả, 2019). Mật độ các dòng vi khuẩn khi bố trí thí nghiệm 

là 6,0 log cfu/mL và có xu hướng tăng lên sau 5 NSU, sau đó mật độ vi khuẩn thay đổi ở giai đoạn 10 và 15 NSU. 

Mật độ các dòng vi khuẩn có sự thay đổi tương ứng với lượng Pht của các dòng vi khuẩn qua các khoảng thời 

gian khác nhau và duy trì ổn định ở mức trên 6,0 log cfu/mL đến giai đoạn 15 NSU. Sự duy trì mật độ giúp các 

dòng vi khuẩn sống sót, hoạt động và canh tranh với các vi khuẩn khác khi đưa ra ứng dụng ở điều kiện đồng 

ruộng, đồng thời có tiềm năng lớn ứng dụng vào canh tác lúa trên vùng đất nhiễm mặn. 

Nhìn chung nghiên cứu đã phân lập được các dòng vi khuẩn trong đó 2 dòng TD 3.1 và TD 4.3 có khả năng hòa 

tan P tốt nhất và phát triển ổn định trong điều kiện môi trường nuôi thay đổi về độ muối NaCl và pH. Mặc dù 

lượng Pht của mỗi dòng là khác nhau nhưng đều đạt cao nhất ở giai đoạn 15 NSU. Khả năng hòa tan P khó tan 

và thời gian sinh trưởng của các dòng vi khuẩn phân lập được trong nghiên cứu này có sự tương đồng với 

nghiên cứu của Nguyễn Thị Thanh Mai và đồng tác giả (2018). 

Kết quả đánh giá khả năng hỗ trợ của các dòng vi khuẩn hòa tan lân triển vọng lên sự nảy mầm của hạt 

lúa trong điều kiện phòng thí nghiệm 

Kết quả khảo sát khả năng hỗ trợ sự nảy mầm của 2 dòng vi khuẩn TD 3.1 và TD 4.3 cho thấy 2 dòng đều cho tỉ 

lệ nảy mầm cao hơn và khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với nghiệm thức đối chứng âm (Bảng 3). Hạt 

lúa được ngâm với dòng TD 4.3 ở mật độ 108 cfu/g và dòng vi khuẩn TD 3.1 ở mật độ 1010 cfu/g cho kết quả 

chiều cao cây và chiều dài rễ tốt nhất, khác biệt có ý nghĩa thống kê so với nghiệm thức đối chứng (Bảng 3). 

Bảng 3. Một số chỉ tiêu nông học của lúa được chủng với các dòng vi khuẩn ở các mật độ khác nhau  

Stt 
Dòng vi 
khuẩn 

Tỉ lệ nảy mầm (%) Chiều cao cây (mm) Chiều dài rễ (mm) 

106 cfu/g 108 cfu/g 1010 cfu/g 
106 

cfu/g 
108 

cfu/g 
1010 

cfu/g 
106 

cfu/g 
108 

cfu/g 
1010 

cfu/g 

1 TD 3.1 92,67 a 94,67 a 96,67 a 98,89 a 99,40 a 95,22 a 75,00 ab 73,69 b 80,31 a 

2 TD 4.3 95,33 a 98,67 a 99,33 a 91,96 a 94,40 a 82,58 b 81,22 a 82,60 a 80,18 a 

3 ĐC 81,33 b 81,33 b 81,33 b 63,40 b 63,40 b 63,40 c 67,18 b 67,18 b 67,18 b 

Mức ý nghĩa ** ** ** ** ** ** ** ** ** 

CV(%) 7,59 8,93 9,48 4,59 8,03 8,23 11,34 5,43 6,45 

Ghi chú: Trong cùng một cột, ký tự theo sau các chữ số giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa về mặt thống kê với phương 

pháp kiểm định Tukey; ** là mức ý nghĩa ở 99%. 
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Sinh khối thân lá khô của cây lúa ở nghiệm thức có ngâm dòng vi khuẩn đều có xu hướng cao hơn nhưng khác 

biệt không có ý nghĩa thống kê so với nghiệm thức đối chứng âm (Bảng 4). Lúa được ngâm với vi khuẩn TD 3.1 

với mật độ 1010 cfu/g có sinh khối rễ khô đạt cao nhất là 7,39 mg/cây và khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) 

so với nghiệm thức đối chứng âm (3,55 mg/cây) (Bảng 4). 

Bảng 4. Trọng lượng khô của lúa non được ngâm với các dòng vi khuẩn ở các mật độ khác nhau 

Stt 
Dòng vi 
khuẩn 

Trọng lượng thân lá khô (mg/cây) Trọng lượng rễ khô (mg/cây) 

106 cfu/g 108 cfu/g 1010 cfu/g 106 cfu/g 108 cfu/g 1010 cfu/g 

1 TD 3.1 4,98 6,50 5,53 5,18 5,00 7,39a 

2 TD 4.3 5,01 4,98 5,70 5,16 5,45 5,83ab 

3 ĐC 3,91 3,91 3,91 3,55 3,55 3,55b 

Mức ý nghĩa ns ns ns ns ns * 

CV(%) 5,81 10,24 6,93 10,23 9,10 11,78 

Ghi chú: Trong cùng một cột, ký tự theo sau các chữ số giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa về mặt thống kê với phương 

pháp kiểm định Tukey; * là mức ý nghĩa ở 95%. 

Qua kết quả thí nghiệm cho thấy hai dòng vi khuẩn hòa tan lân là TD 3.1 và TD 4.3 ở mật độ 1010 cfu/g và  

108 cfu/g có hiệu quả trong việc hỗ trợ kích thích sự nảy mầm, giúp hỗ trợ sinh trưởng và tăng sinh khối cây lúa. 

Điều này có thể giải thích là do các dòng vi khuẩn tiềm năng này có khả năng tổng hợp kích thích tố thực vật giúp 

kích thích sinh trưởng cây trồng như idole 3-acetic acid (IAA) (số liệu chưa công bố) nên có sự khác biệt về mặt 

sinh trưởng so với nghiệm thức đối chứng. 

KẾT LUẬN 

Kết quả nghiên cứu tuyển chọn được 2 dòng vi khuẩn TD 3.1 và TD 4.3 có khả năng hòa tan P khó tan, duy trì 

mật độ vi khuẩn cao ở ngưỡng pH rộng trong khoảng 3 đến 5 và ở nồng độ muối NaCl đạt đến 5‰. Hai dòng vi 

khuẩn này có khả năng hỗ trợ sự nảy mầm của hạt lúa, hỗ trợ sinh trưởng, giúp tăng sinh khối cây lúa ở điều 

kiện phòng thí nghiệm. 

Lời cảm ơn: Đề tài này được tài trợ bởi Dự án Nâng cấp trường Đại học Cần Thơ VN14-P6 bằng nguồn vốn vay ODA-E3 

từ chính phủ Nhật phục vụ cho nghiên cứu này. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Deaker R, Kecskés ML, Rose MT, Amprayn K, Cuc GTK, Nga VT, Cong PT, Hien NT, Kennedy IR (2011). Practical methods for 
the quality control of inoculant biofertilisers. 

Hoben H, Somasegaran P (1982). Comparison of the Pour, Dpread and Drop plate methods for enumeration of Rhizopium spp. 
In inculants made from presterilized peal. Appl Environ Microbiol: 1246-1247. 

Nagul EA, McKelvie I, Worsfold P, Kolev SD (2015). The molybdenum blue reaction for the determination of orthophosphate 
revisited: Opening the black box, Anal Chim Acta 890: 60-82. 

Nautiyal CS (1999). An efficient microbiological growth medium for screening phosphate solubilizing microorganisms. FEMS 
Microbiol Lett 170: 265-270. 

Nguyễn Thị Ngọc Sương, Nguyễn Đỗ Thanh Phương, Trần Hải My (2016). Tạo chế phẩm sinh học từ chủng Bacillus spp. và 
Pseudomonas spp. có khả năng hòa tan lân. Tạp chí Khoa học ĐHSP TP.HCM 3(81): 100-109. 

Nguyễn Thị Thanh Mai, Chu Đức Hà, Phạm Phương Thu, Nguyễn Văn Giang (2018). Phân lập, tuyển chọn vi khuẩn phân giải 
lân, kali khó tan từ đất trồng cà phê tại khu vực Tây Nguyên. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam 60(5): 34-38. 

Phan Thị Hồng Hải và Trần Hải My (2019). Nghiên cứu tuyển chọn vi khuẩn chịu mặn có khả năng cố định nitơ, chuyển hóa lân 
và sinh tổng hợp IAA. Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao. 

Sarkar A, Islam T, Biswas G, Alam S, Hossain M, Talukder N (2012). Screening for phosphate solubilizing bacteria inhabiting 
the rhizoplane of rice grown in acidic soil in Bangladesh. Acta Microbiol Immunol Hung 59(2): 199-213. 

Thakuria D, Talukdar NC, Goswami C, Hazarika S, Boro RC, Khan MR (2004). Characterization and screening of bacteria from 
rhizosphere of rice grown in acidic soils of Assam. Curr Sci: 978-985. 

 

382 



HỘI NGHỊ CÔNG NGHỆ SINH HỌC TOÀN QUỐC 2020 

 

 

ISOLATING AND SELECTING PHOSPHATE SOLUBILIZING BACTERIA 
FROM SALT AFFECTED PADDY SOILS AT SOC TRANG PROVINCE 

Cao Thi My Tien1, Nguyen Hoang Hau1, Bui Thi Minh Dieu1, Nguyen Pham Anh Thi1,  
Tran Sy Nam2, Do Thi Xuan1* 

1 Biotechnology Research and Development Institute, Can Tho University  
2 College of Environment and Natural resources, Can Tho University 

SUMMARY 

This study aimed to isolate and select phosphate solubilizing bacterial isolates enhancing rice growth from salt 

affected paddy soils during the dry season at Soc Trang province. Thirty-seven rhizosphere samples were 

collected when rice plants were 50- 65 days old for bacteria isolation using the NBRIP medium. The phosphate 

solubilizing activity of all isolates was tested for their qualitative and quantitative on tricalcium phosphate 

medium by analyzing the soluble PO4
3- content in the broth medium. The potential isolates were further tested 

for their growth as well as their activity under the changes of salinity contents (1‰, 3‰ and 5‰) and pH (3, 4 

and 5) of the cultured medium. Selected bacterial isolates then were tested for their effect on rice plant growth 

under invitro condition. Seven soil bacterial strains were detected based on their ability to form the halo around 

the colony as well as to solubilize the amount of tricalcium phosphate content in the broth culture medium. 

Among them, two bacterial strains of TD 3.1 and TD 4.3 showed their capacity of growing well and solubilizing 

a great amount of tricalcium phosphate content compared with other bacterial strains under changes of either 

salinity contents up to 5‰ or pH values (from 3 to 5) of the liquid medium. The TD3.1 and TD4.3 strains also 

enhanced rice seed germination and rice plant growth. These two bacterial strains of TD 3.1 and TD 4.3 had 

effectively solubilized phosphates and improved rice plant growth under the in-vitro condition. 

Keywords: saline intruded paddy soils, soluble-phosphate content, rice plant growth, phosphate solubilizing bacteria.    
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