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ABSTRACT 

Study on bacteriophages in controlling bacterial leaf blight disease on rice 
caused by Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Xoo) was conducted in laboratory 
and nethouse, Can Tho University. There were ten bacteriophages isolated from 
26 strains Xoo original from 4 provinces of Mekong Delta i.e An Giang, Can 
Tho, Hau Giang, Bac Lieu with 38.46% percentage of infection by phages. 
Evaluation on the parasitized ability of ten phages on total 26 strains of Xoo 
showed that one phage could infect many bacterial strains, four phages with 
coded 10, 12, 13, and 17 showed higher efficiency in parasiting of many Xoo 
strains, and bacterial strain Xoo 44 (from Thoi Lai- Can Tho) and 52 (Long My 
- Hau Giang) were higher sensitive with almost isolated bacteriophage strains. 
Phage 12 (isolated from Chau Thanh A- Hau Giang) showed higher effect in 
killing strain Xoo 44 compared to phages 10,13 and 17. In nethouse, all four 
phages with coded 10, 12, 13 and 17 showed effect in reduction of bacterial leaf 
blight infection by spraying phage suspension (108 pfu/ml) on leaf surface before 
or after pathogen inoculation. Spraying phage suspension 10 or 12 before 
pathogen inoculation showed better disease reduction than spraying phage after 
pathogen inoculation, they showed higher disease control than two others. 

TÓM TẮT 

Kết quả nghiên cứu phân lập Thực khuẩn thể (TKT) kí sinh và tiêu diệt vi khuẩn 
Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Xoo) gây bệnh cháy bìa lá lúa được thực hiện 
tại phòng thí nghiệm và nhà lưới Bộ môn Bảo vệ Thực vật, Trường Đại học Cần 
Thơ. Kết quả trong tổng số 26 chủng vi khuẩn Xoo gây bệnh phân lập tại 4 tỉnh 
Đồng bằng sông Cửu Long gồm An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu thì 
phân lập được 10 dòng TKT, chiếm tỉ lệ kí sinh 38,46%. Khi đánh giá về khả 
năng kí sinh của các dòng TKT cho thấy 4 dòng TKT có mã số 10, 12, 13, và 17 
(TKT 10, 12, 13 và 17) có khả năng kí sinh trên nhiều chủng vi khuẩn, và hai 
chủng vi khuẩn Xoo có mã số 44 (phân lập tại huyện Thới Lai- Cần Thơ, Xoo 
44) và 52 (phân lập tại Long Mỹ- Hậu Giang, Xoo 52) là mẫn cảm cao nhất đối 
với các dòng TKT được phân lập. Khi khảo sát khả năng thực khuẩn của 4 dòng 
TKT 10, 12, 13, và 17 trên chủng vi khuẩn Xoo 44, thì dòng TKT 12 (phân lập 
tại Châu Thành A – Hậu Giang) có khả năng tiêu diệt vi khuẩn Xoo 44 cao hơn 
các dòng TKT 10, 13, 17. Đánh giá hiệu quả phòng trị bệnh trong điều kiện nhà 
lưới, cả 4 dòng TKT 10, 12, 13, và 17 qua hai biện pháp xử lý (phun trước hoặc 
phun sau với huyền phù mang mật số 108 pfu/ml) đều thể hiện hiệu quả giảm 
bệnh cháy bìa lá do vi khuẩn Xoo 44 gây ra, biện pháp phun trước thể hiện hiệu 
quả cao hơn đối với hai dòng TKT 10 và 12, và hai dòng TKT 10 và 12 thể hiện 
hiệu quả phòng trị bệnh cao hơn hai dòng còn lại. 
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1 ĐẶT VẤN ĐỀ  

Bệnh cháy bìa lá lúa do vi khuẩn Xanthomonas 
oryzae pv.oryzae (Xoo) là bệnh hại quan trọng trên 
lúa, bệnh gây thiệt hại năng suất lúa nghiêm trọng 
được ghi nhận trên thế giới. Ở Việt Nam, bệnh xuất 
hiện thường xuyên và gây thiệt hại nặng trong điều 
kiện mùa mưa, thiệt hại năng suất được ghi nhận 
trong khoảng 25-65 % (Tạ Minh Sơn, 1993). Biện 
pháp phòng trị bệnh ngày nay chủ yếu dựa vào 
giống kháng và thuốc hóa học. Tuy nhiên, hiện nay 
Việt Nam vẫn chưa có nhiều giống kháng đối với 
bệnh này, bên cạnh đó các giống kháng cũng 
không bền vững nếu sử dụng trong thời gian dài do 
sự biến đổi liên tục của quần thể vi khuẩn gây 
bệnh. Do đó, biện pháp hoá chất vẫn là biện pháp 
chủ lực được sử dụng, tuy nhiên biện pháp này 
thường gây ô nhiễm môi trường, gây mất cân bằng 
sinh học và dễ làm cho mầm bệnh hình thành nòi 
mới kháng thuốc. Vì thế trong xu thế sản xuất nông 
nghiệp sạch ngày nay thì biện pháp phòng trị sinh 
học bệnh được quan tâm bởi nhiều nhà khoa học. 
Phòng trị sinh học là biện pháp sử dụng các vi sinh 
vật có lợi có đặc tính ức chế sự phát triển của mầm 
bệnh, biện pháp này đã được ghi nhận nhiều thành 
tựu trên thế giới (Agrios, 2005). Phòng trừ sinh học 
đối với bệnh do tác nhân là vi khuẩn được ghi nhận 
thành công khi sử dụng các vi khuẩn đối kháng, 
hay kích kháng cây trồng bằng hoá chất hay dịch 
trích thực vật (Raupach và Kloepper, 1998; Phan 
Thị Hồng Thúy và ctv., 2010; Nguyễn Thị Tấm, 
2013). Ngoài ra, sử dụng TKT cũng được ghi nhận 
thành công đối với các bệnh do vi khuẩn (Flaherty 
và ctv., 2000; Schnabel và Jones, 2001; Balogh và 
Jones, 2003; Obradovic và ctv., 2004; Iriarte và 
ctv., 2007; Jones và ctv., 2007; Lang và ctv., 2007). 
TKT là vi rút có khả năng kí sinh tế bào vi khuẩn 
và giết chết tế bào vi khuẩn trong thời gian ngắn 
(Kutter và Sulakvelize, 2005). Ngày nay, sử dụng 
TKT cũng được xem là tác nhân phòng trừ sinh 
học quan trọng và thuốc trừ bệnh bằng TKT đã 
được thương mại hoá gần đây để phòng trừ bệnh 
do vi khuẩn (Balogh và ctv., 2010). Ở Việt Nam, 
chưa có nghiên cứu ghi nhận về sử dụng TKT 
trong phòng trị bệnh do vi khuẩn trên cây trồng đặc 
biệt là đối với bệnh cháy bìa lá lúa. Nghiên cứu 
được thực hiện nhằm phân lập các dòng TKT đối 
với vi khuẩn Xoo ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu 
Long (ĐBSCL), đánh giá khả năng tiêu diệt vi 
khuẩn Xoo trong điều kiện phòng thí nghiệm và 
hiệu quả phòng trị bệnh của TKT đối với bệnh 
trong điều kiện nhà lưới, với mục đích nhằm tìm ra 
chủng TKT có khả năng tiêu diệt nhiều chủng vi 

khuẩn Xoo và hiệu quả phòng trị bệnh hiệu quả để 
có thể ứng dụng trong nghiên cứu ngoài đồng. 

2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1 Phân lập các dòng TKT phân bố ở các 
tỉnh ĐBSCL 

 Thu thập mẫu bệnh cháy bìa lá lúa ở các 
tỉnh ĐBSCL, sau đó thực hiện phân lập TKT trong 
phòng thí nghiệm. 

 Phân lập vi khuẩn Xoo: Mẫu lá bị bệnh 
được thanh trùng bề mặt bằng cồn 70%, sau đó lá 
bệnh được cắt nhỏ ra trên miếng lam thanh trùng, 
dùng micropipette rút vài giọt nước cất thanh trùng 
nhỏ lên mẫu bệnh sau khi cắt. Đợi khoảng 1 phút 
cho vi khuẩn trong mô lá phân tán vào giọt nước 
bên ngoài. Dùng micropipette rút 1 giọt huyền phù 
chuyển vào đĩa Petri chứa môi trường King’B agar 
hoặc Wakimoto đã được thanh trùng, và dùng đũa 
vạch vi khuẩn phân tán giọt huyền phù vi khuẩn 
đều trên bề mặt đĩa chứa môi trường King’B agar. 
Đĩa được ủ trong điều kiện phòng trong 2-3 ngày. 
Dựa vào hình thái khuẩn lạc và thực hiện tách ròng 
để thu được vi khuẩn Xoo. Các chủng vi khuẩn 
phân lập được kiểm tra khả năng gây hại bằng cách 
chủng bệnh nhân tạo trên lúa, và các chủng vi 
khuẩn Xoo này sẽ được dùng làm nguồn để phân 
lập TKT ở thí nghiệm sau. 

 Phân lập TKT: mẫu lá lúa bệnh được rửa 
sạch, lau khô, sau đó được nghiền ra trong cối sứ. 
Phần tế bào thực vật sau khi nghiền được cho vào 
ống falcon thanh trùng cộng thêm 5 ml nước cất 
thanh trùng, sau đó thực hiện ly tâm ở vận tốc 6000 
vòng/ phút trong 10 phút. Tế bào thực vật lắng 
dưới đáy ống nghiệm, phần dung dịch trong chứa 
TKT và vi khuẩn được lọc qua dụng cụ lọc vi 
khuẩn (có đường kính lổ lọc 0,2 μm), thu được 
phần dung dịch qua lọc chỉ chứa TKT. Rút 500 μl 
dung dịch qua lọc cho vào ống nghiệm chứa môi 
trường King B agar đã nấu tan để nguội 50oC phối 
hợp với 100 μl huyền phù vi khuẩn Xoo phân lập 
từ mẫu bệnh tương ứng, hoà đều và đổ vào đĩa 
Petri thanh trùng. Đĩa được ủ trong điều kiện 
phòng và quan sát sự hình thành các vòng vô 
khuẩn (plaque), đó là nơi vi khuẩn đã bị tiêu diệt 
bởi virút. Mẫu TKT được trữ nguồn trong điều 
kiện tủ lạnh  4oC. 

2.2 Khảo sát khả năng kí sinh của các dòng 
thực khuẩn thể trên các chủng Xoo gây bệnh 
khác nhau 

Thí nghiệm kiểm tra khả năng kí sinh của 10 
dòng TKT trên 26 chủng vi khuẩn Xoo phân lập tại 
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các tỉnh ĐBSCL. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn 
ngẫu nhiên với 3 lần lặp lại. 

Các TKT được chọn từ thí nghiệm 1 nuôi trong 
đĩa petri cho nhân mật số trong 24 giờ. Thực hiện 
phương pháp pha loãng và đổ đĩa để thu đơn 
plaque từng dòng TKT. 

Chuẩn bị đĩa cấy chứa vi khuẩn Xoo bằng cách 
rút 250 µl huyền phù vi khuẩn Xoo (109 cfu/ml) 
(xác định mật số vi khuẩn trong huyền phù bằng 
phương pháp đo độ quang truyền ở bước sóng  
600 nm, sau đó dựa vào đường chuẩn để quy ra 
mật số, từ đó thực hiện pha loãng để tạo ra huyền 
phù vi khuẩn Xoo) cho vào 10 ml môi trường 
King’s B agar đã nấu tan để nguội ở 50oC, hòa đều 
và đổ ra đĩa Petri thanh trùng. Dùng tăm bông vô 
trùng vít plaque đơn tương ứng từng dòng trên đĩa 
Petri, sau đó vạch đường Ziczac vào đĩa petri chứa 
vi khuẩn Xoo. Mỗi đĩa Petri vạch 5 dòng TKT 
khác nhau và mỗi đĩa là một lần lặp lại. Đĩa được 
đặt ở điều kiện phòng. 

Chỉ tiêu ghi nhận: Xác định khả năng tiêu diệt 
vi khuẩn của các dòng TKT trên các kí chủ khác 
nhau thông qua sự hình thành vòng vô khuẩn trên 
đĩa Petri sau 24 giờ. 

2.3 Đánh giá khả năng tiêu diệt vi khuẩn 
Xoo của TKT trong điều kiện phòng thí nghiệm 

Thí nghiệm được bố trí ngẫu nhiên, 3 lần lặp 
lại, với số nghiệm thức là số dòng TKT có phổ kí 
chủ rộng và 1 chủng vi khuẩn bị kí sinh nhiều nhất 
bởi các dòng TKT từ thí nghiệm 2.2. 

Các dòng TKT được chọn từ thí nghiệm 2.2 
được nuôi trong đĩa petri cho nhân mật số trong 24 
giờ. Thực hiện đếm mật số TKT có trong huyền 
phù bằng phương pháp pha loãng và đổ đĩa. Đếm 
số plaque hình thành sau 24 giờ từ đó xác định 
được mật số TKT trong huyền phù (PFU/ml), thực 
hiện phương pháp pha loãng để đạt huyền phù của 
các dòng TKT khác nhau với mật số 103 PFU/ml. 

Rút 100 µl huyền phù TKT (103 plaques/ml) 
của mỗi dòng + 250 µl huyền phù vi khuẩn Xoo 
(109 cfu/ml) cho vào ống nghiệm chứa 10 ml môi 
trường King’ B agar đã nấu tan để nguội ở 50oC, 
hòa đều và đổ ra đĩa Petri thanh trùng, mỗi đĩa 
Petri là một lần lặp lại. Đĩa được đặt ở điều kiện 
phòng thí nghiệm. 

Chỉ tiêu ghi nhận: quan sát và ghi nhận đường 
kính vòng vô khuẩn (plaque) mà từng dòng TKT 
phân giải trên đĩa Petri vào các ngày sau khi nuôi 
cấy bằng cách đo 20 vòng vô khuẩn ngẫu nhiên 
trên đĩa và lấy trung bình, số liệu được phân tích 

thống kê bằng phần mềm MstatC qua phép thử 
Duncan. 

2.4 Đánh giá hiệu quả phòng trị bệnh cháy 
bìa lá (Xanthomonas oryzae pv. oryzae) của một số 
dòng TKT triển vọng trong điều kiện nhà lưới 

Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên, 
với 5 lần lặp lại và 9 nghiệm thức trong đó gồm: 4 
dòng TKT được chọn từ thí nghiệm 2.2 ở mật số 
108 plaques/ml với hai biện pháp xử lý TKT khác 
nhau (phun trước hoặc phun sau khi chủng bệnh 1 
ngày), và một nghiệm thức đối chứng chủng bệnh 
không xử lý TKT. 

Chuẩn bị cây lúa: Chuẩn bị chậu trồng lúa bằng 
nhựa có kích thước 17,5 x 12 cm, cho vào mỗi 
chậu 1 kg đất. Cho nước vào ngâm và xả phèn 
trong 2 tuần. Hạt giống lúa Jasmine 85 được xử lý 
2 sôi 3 lạnh trong 30 phút, sau đó đem ủ với nhiệt 
độ 37oC trong 48 giờ cho hạt nảy mầm. Đem hạt 
gieo vào chậu, mỗi chậu gieo 20 hạt, 10 hạt/hàng. 
Sau khi gieo được 7 ngày thì tỉa lại còn 5 cây/hàng. 
Lúa được chăm sóc, tưới nước, bón phân đảm bảo 
cho lúa phát triển tốt. Lượng phân bón được quy ra 
diện tích chậu nhựa từ công thức phân bón của 
Nguyễn Ngọc Đệ (1998) với công thức 120 N - 40 
P2O5 - 30 K2O và chia ra thành 5 lần bón gồm bón 
lót (100% P2O5); bón thúc lần 1 vào 7 NSKG (¼ N 
+ 100% K2O); bón thúc lần 2, 3 và 4 vào thời điểm 
15, 20 và 30 NSKG. Phân bón được hòa tan vào 
2750 ml H2O, tưới 50 ml/chậu và sử dụng phân 
đơn dạng hạt. Phân urê và KCl được hòa tan vào 
nước và tưới đều cho mỗi chậu. Mực nước trong 
chậu khoảng 2 cm, chăm sóc và bảo vệ cây lúa 
không bị sâu bệnh tấn công. 

Chuẩn bị nguồn TKT: TKT được nuôi trong đĩa 
Petri chứa môi trường Wakimoto 0,6% agar + vi 
khuẩn Xoo, sau 24 giờ thu hoạch huyền phù TKT, 
xác định mật số bằng phương pháp pha loãng và đổ 
đĩa, đếm số lượng plaques hình thành sau 24 giờ và 
suy ra mật số TKT trong huyền phù ban đầu, sau 
đó thực hiện pha loãng đưa về mật số như nhau là 
108 PFU/ml. 

Chuẩn bị nguồn vi khuẩn gây bệnh Xoo: Chủng 
vi khuẩn Xoo bị nhiều TKT kí sinh nhất được nuôi 
trên đĩa Petri chứa môi trường Wakimoto trong 4 
ngày, sau đó cho 10 ml nước muối sinh lý vô trùng 
0,9% vào để thu hoạch huyền phù vi khuẩn. Xác 
định mật số vi khuẩn trong huyền phù bằng 
phương pháp đo độ quang truyền ở bước sóng  
600 nm, sau đó dựa vào đường chuẩn để quy ra 
mật số, từ đó thực hiện pha loãng để tạo ra huyền 
phù vi khuẩn Xoo mật số (2,5x1011 cfu/ml). 
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Phương pháp chủng bệnh: khi lúa được 45 
NSKG, thực hiện chủng bệnh nhân tạo bằng kéo 
nhún vào huyền phù vi khuẩn Xoo sau đó cắt các 
chóp lá lúa (khoảng 2 cm từ chóp vào), mỗi lần 
nhún kéo vào huyền phù sẽ thực hiện cắt 1 lá. Các 
lá có chủng bệnh sẽ được đánh dấu để ghi nhận  
chỉ tiêu. 

Phương pháp xử lý TKT: thực hiện phun TKT 
trước hoặc sau khi chủng bệnh với huyền phù TKT 
ở mật số 108 PFU/ml, phun đều khắp bề mặt lá lúa 
tương ứng từng nghiệm thức và áp dụng phun vào 
buổi chiều. Cây lúa sau khi chủng bệnh và xử lý 
TKT được đặt trong điều kiện nhà lưới có phun 
sương định kỳ 2 giờ lần. 

Chỉ tiêu ghi nhận: (1) Đo chiều dài vết bệnh 
của từng lá trên cây, lấy giá trị trung bình; (2) ghi 
nhận cấp bệnh theo thang đánh giá của Kauffman 
và ctv. (1973) phân ra 5 cấp bệnh như sau: Cấp 1: 
Không có vết bệnh; Cấp 3: Vết bệnh <1/4 chiều dài 
lá; Cấp 5: Vết bệnh từ 1/4 -1/2 chiều dài lá; Cấp 7: 

Vết bệnh >1/2 chiều dài lá; Cấp 9: Vết bệnh lan ra 
toàn lá. 

Xử lý số liệu: Số liệu được xử lý bằng phần 
mềm MsStatC qua phép thử Duncan. 

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1 Phân lập các dòng TKT phân bố ở các 
tỉnh ĐBSCL 

Bằng phương pháp phân lập TKT của vi khuẩn 
X .oryzae pv. oryzae trên mẫu lá lúa bị bệnh cháy 
bìa lá ở các tỉnh ĐBSCL, kết quả ghi nhận trong 
tổng số 26 chủng vi khuẩn Xoo phân lập từ các 
huyện khác nhau thuộc bốn tỉnh gồm An Giang, 
Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu thì chỉ có sự hiện 
diện của 10 dòng TKT chiếm tỉ lệ 38,46% phân bố 
tại các huyện khác nhau thuộc 3 tỉnh Cần Thơ, Hậu 
Giang và Bạc Liêu (Bảng 1), trong đó Cần Thơ  
(4 chủng), Hậu Giang (5 chủng) và Bạc Liêu  
(1 chủng). 

Bảng 1: Danh sách chủng vi khuẩn X.oryzae pv. oryzae và TKT tại bốn tỉnh ĐBSCL 

STT Mã số Vị trí phân lập vi khuẩn Xoo trên lúa TKT 
1 7 Phong Điền - Cần Thơ + 
2 9 Châu Thành A -  Hậu Giang + 
3 10 Châu Thành A -  Hậu Giang + 
4 12 Châu Thành A -  Hậu Giang + 
5 13 Phong Điền - Cần Thơ + 
6 14 Châu Thành A -  Hậu Giang + 
7 17 Thới Lai - Cần Thơ + 
8 27 Châu Thành A -  Hậu Giang + 
9 29 Châu Thành A -  Hậu Giang - 

10 38 Bình Mỹ - Châu Phú - An Giang - 
11 39 Bình Mỹ - Châu Phú - An Giang - 
12 40 Bình Long - Châu Phú - An Giang - 
13 41 Bình Long - Châu Phú - An Giang - 
14 42 Thới Lai - Cần Thơ - 
15 43 Thới Lai - Cần Thơ - 
16 44 Thới Lai - Cần Thơ - 
17 45 Thới Lai - Cần Thơ - 
18 49 Ninh Hòa - Hồng Dân - Bạc Liêu - 
19 50 Lương Nghĩa - Long Mỹ - Hậu Giang - 
20 51 Lương Tâm - Long Mỹ - Hậu Giang - 
21 52 Lương Tâm - Long Mỹ - Hậu Giang - 
22 53 Hồng Dân - Bạc Liêu - 
23 54 TT. Ngang Dừa - Bạc Liêu - 
24 55 Ninh Hòa - Hồng Dân - Bạc Liêu - 
25 58 Tân Hưng - Thốt Nốt - Cần Thơ + 
26 2BL Ninh Hòa - Hồng Dân - Bạc Liêu + 

Chú thích: +: có thực khuẩn ký sinh; -: không có thực khuẩn ký sinh 
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Bảng 2: Khả năng kí sinh của 10 dòng TKT trên 26 chủng vi khuẩn X. oryzae pv. Oryzae 

STT 
Mã số VK 

Xoo 
Mã số các dòng thực khuẩn thể kí sinh của vi khuẩn Xoo Tổng số TKT  

kí sinh VK 7 2BL 10 9 12 14 13 40 17 58 
1 7 + - + - + - + - + - 5 
2 9 - - + - + - + - + - 4 
3 10 - - + - - - - - - - 1 
4 12 - - - - + - - - - - 1 
5 13 - - + - + - + - + - 4 
6 17 - - + - + - - - + - 3 
7 27 + - + - + - + - + - 5 
8 29 - - - - - - - - - - 0 
9 38 - - - - + - - - + - 2 

10 39 - + - - + - - - - - 2 
11 40 - - - - - - - + - - 1 
12 41 - + + + + - + - + - 6 
13 42 + - + - + - + - + - 5 
14 43 - + + - + - - + + + 6 
15 44 + + + + + + + - + - 8 
16 45 - - + - - - + - - - 2 
17 48 - - + - + - + - + - 4 
18 49 - - - - - - + - - - 1 
19 50 + - + - + - + - - + 5 
20 51 - + + - - - - + + + 6 
21 52 + - + + + - + + - + 7 
22 53 + - + - + - + - + - 5 
23 54 - + - + + - - - + - 4 
24 55 - + - - + - + - - - 4 
25 58 - - - - - - - - - + 1 
26 59 - + - - - - - - - - 1 

Tổng số VK bị kí 
sinh bởi TKT 

7 8 16 4 18 1 14 4 14 5  

Ghi chú: VK: vi khuẩn, TKT: thực khuẩn thể, +: có thực khuẩn ký sinh; -: không có thực khuẩn ký sinh 

Hình 1: Dòng thực khuẩn 12 được phân lập trên 
đĩa Petri chứa môi trường King’ B và vi khuẩn 

kí chủ 

Hình 2: Dòng thực khuẩn 12 được tách ròng và 
nhân mật số lập trên đĩa Petri chứa môi trường 

King’B và vi khuẩn kí chủ 
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Kết quả cho thấy rằng có thể phân lập TKT của 
vi khuẩn Xoo từ môi trường trên không (tán lá 
cây). Theo một số nghiên cứu về TKT của Erwinia 
amylovora đã ghi nhận rằng, TKT ít được phân lập 
từ các phần trên không (aerial portions) của cây, 
thậm chí trong suốt thời gian hoạt động xâm nhiễm 
của vi khuẩn lên kí chủ (trích dẫn Gill và Abedon, 
2003). Ngược lại, hầu hết TKT luôn được phân lập 
từ đất xung quanh cây bị nhiễm bệnh. Điều này cho 
thấy rằng, nơi chứa TKT nằm trong đất, có TKT kí 
sinh bên trong vi khuẩn rơi từ cây xuống mặt đất. 
Một nghiên cứu khác về TKT trên cùng một vi 
khuẩn kí chủ như trên, đã tìm thấy TKT E. 
amylovora phong phú trong môi trường tán lá cây 
bị nhiễm bệnh (Ritchie và Klos, 1977; trích dẫn 
Gill và Abedon, 2003). Điều này có thể được giải 
thích là do TKT từ đất xâm nhập vào tán lá cây khi 
hạt nảy mầm. Ngoài ra, TKT có thể di chuyển từ 
cây này sang cây khác trong môi trường tán lá, còn 
đất là nơi chứa TKT của môi trường tán lá cây chứ 
không phải là môi trường sống (Gill và Abedon, 
2003). 

3.2 Khả năng kí sinh của 10 dòng TKT trên 
vi khuẩn X. oryzae pv. oryzae trong điều kiện 
phòng thí nghiệm 

 Kết quả (Bảng 2) cho thấy rằng, 26 chủng vi 
khuẩn Xoo có sự biến động về số lượng TKT kí 
sinh, thấp nhất là 1 TKT và cao nhất là 8 TKT kí 
sinh. Trong đó, chủng vi khuẩn Xoo 44 và 52 
(Thới Lai -  Cần Thơ và Long Mỹ - Hậu Giang) bị 
kí sinh nhiều nhất bởi các dòng TKT được phân lập 
từ các vị trí khác nhau trong 26 chủng vi khuẩn 
Xoo khảo sát với số lượng dòng thực khuẩn kí sinh 
lần lượt là 8 và 7 dòng TKT. Chủng vi khuẩn Xoo 
29 được ghi nhận không bị tấn công bởi 10 dòng 
TKT. 

Như vậy, kết quả ghi nhận được dòng thực 
khuẩn 10, 12, 13 và 17 kí sinh cao với nhiều chủng 
vi khuẩn Xoo trong 26 chủng được phân lập từ các 
địa điểm khác nhau, với số lượng chủng vi khuẩn 
Xoo bị kí sinh lần lượt là 16, 18, 14 và 14 chủng. 
Các dòng TKT 7, 9, 2BL, 14, 40, và 58 kí sinh 
dưới 10 chủng vi khuẩn Xoo được phân lập. 

3.3 Khả năng tiêu diệt chủng vi khuẩn Xoo 
44 của 4 dòng thực khuẩn thể 10, 12, 13, và 17 

Kết quả Bảng 3 cho thấy qua bốn thời điểm 
khảo sát của 4 dòng TKT 10, 12, 13, và 17 thể hiện 
qua đường kính phân giải vi khuẩn với mức độ 
khác nhau. 

Ở thời điểm 12 giờ sau khi nuôi cấy (GSKNC) 
TKT lên môi trường chứa vi khuẩn Xoo thì giữa 
các dòng thực khuẩn đều cho hiệu quả tiêu diệt vi 
khuẩn với đường kính phân giải (plaque) từ 1,6 – 
2,0 mm khác biệt ý nghĩa thống kê. Trong đó dòng 
TKT 12 có đường kính phân giải là 2,0 mm cao 
hơn và khác biệt so với các dòng TKT còn lại. Tiếp 
đến là đường kính phân giải dòng TKT 13 (1,7 
mm) và 17 (1,7 mm) không khác biệt nhau và khác 
biệt với dòng TKT 10 (1,6 mm). 

Ở thời điểm 24 GSKNC thì bốn dòng TKT đều 
cho hiệu quả tiêu diệt vi khuẩn với đường kính 
phân giải từ 3,8 – 5,1 mm. Trong đó, dòng thực 
khuẩn 10, 12 và 13 có hiệu quả tiêu diệt vi khuẩn 
cao hơn và khác biệt ý nghĩa thống kê với dòng 
TKT 17 với đường kính phân giải lần lượt là 4,9 
mm; 5,1 mm; 5,1 mm và 3,8 mm. 

Ở thời điểm 36 GSKNC thì bán kính phân giải 
vi khuẩn Xoo của bốn dòng TKT tăng lên đạt từ 
5,9 – 8,3 mm, dòng TKT 12 có đường kính phân 
giải cao nhất (8,3 mm) khác biệt ý nghĩa thống kê 
so với các dòng còn lại. Tiếp theo là hai dòng TKT 
10 (7,2 mm) và 13 (7,3 mm) có hiệu quả tiêu diệt 
vi khuẩn không khác biệt nhau và khác biệt với 
dòng TKT 17 (5,9 mm). 

Ở thời điểm 48 GSKNC thì đường kính phân 
giải của bốn chủng TKT đạt từ 8,1 – 11,7 mm, 
dòng TKT 12 (11,7 mm) có đường kính phân giải 
khác biệt ý nghĩa thống kê so với các dòng còn lại. 
Tiếp theo là hai dòng TKT 10 (10,8 mm) và 13 
(10,3 mm) có hiệu quả tiêu diệt vi khuẩn không 
khác biệt nhau, tuy nhiên đạt cao hơn và khác biệt 
với dòng TKT 17 (8,1 mm). 

Như vậy, dòng TKT 12 phân lập từ mẫu lá lúa 
bị bệnh cháy bìa lá ở huyện Châu Thành A, Hậu 
Giang có khả năng tiêu diệt vi khuẩn Xoo 44 cao 
hơn các dòng TKT 10, 13, 17 trong điều kiện in 
vitro. Kết quả này phù hợp với nghiên cứu của Tan 
và ctv. (2009), trong việc phân lập 132 dòng thực 
khuẩn từ nước cống, với 30 dòng thực khuẩn cho 
kết quả đối kháng với R. solanacearum và 5 dòng 
TKT ức chế Erwinia chrysanthemi thể hiện qua 
đường kính phân giải từ khoảng 6 – 17 mm trong 
24 – 48h. 

Ngoài ra, dòng TKT 12 cũng được ghi nhận có 
khả năng kí sinh nhiều dòng vi khuẩn nhất trong tất 
cả các dòng TKT phân lập được (kết quả phần 3.2). 
Như vậy, đây là dòng TKT có khả năng thực khuẩn 
cao nhất trong các dòng TKT phân lập trong 
nghiên cứu trong điều kiện phòng thí nghiệm. 
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Bảng 3: Đường kính phân giải của 4 dòng thực khuẩn thể với vi khuẩn X. oryzae pv.oryzae trong điều 
kiện phòng thí nghiệm 

Dòng thực khuẩn thể Địa điểm phân lập 
Đường kính phân giải (mm) 

12 giờ 24 giờ 36 giờ 48 giờ 
10 Châu Thành A -  Hậu Giang 1,6 c 4,9 a 7,2 b 10,8 b 
12 Châu Thành A -  Hậu Giang 2,0 a 5,1 a 8,3 a 11,7 a 
13 Phong Điền - Cần Thơ 1,7 b 5,1 a 7,3 b 10,3 b 
17 Thới Lai - Cần Thơ 1,7 b 3,8 b 5,9 c 8,1 c 

Mức ý nghĩa  * * * * 
CV (%)  2,8 3,7 2,8 1,9 

Chú thích: Các số trung bình trong cùng một cột theo sau bởi một hoặc nhiều chữ giống nhau thì không khác biệt có ý 
nghĩa thống kê ở mức 5% theo phép thử Duncan. *: Khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 5% 

3.4 Hiệu quả phòng trị bệnh cháy bìa lá do vi 
khuẩn X. oryzae pv. oryzae của một số dòng thực 
khuẩn thể triển vọng trong điều kiện nhà lưới 

Thí nghiệm khảo sát hiệu quả của bốn dòng 
TKT 10, 12, 13, và 17 qua hai biện pháp xử lý 
(phun trước và phun sau với huyền phù từng dòng 
TKT 108 pfu/ml) trong phòng trị đối với bệnh cháy 
bìa lá do vi khuẩn X. oryzae pv.oryzae (Xoo 44) 
gây ra. Chủng Xoo 44 (phân lập từ huyện Thới 
Lai- Cần Thơ) là chủng vi khuẩn mẫn cảm cao với 
nhiều dòng TKT được chọn từ thí nghiệm 2.2. 

Về chiều dài vết bệnh (Bảng 4): Ở thời điểm  
8 NSKLB, biện pháp xử lí phun trước đối với  
dòng TKT 10 và 12 với chiều dài vết bệnh lần  
lượt là 10,40 cm và 11,01 cm, đạt thấp hơn và khác 
biệt ý nghĩa thống kê so với đối chứng (13,69 cm). 
Biện pháp xử lí phun trước đối với dòng TKT 13 
(11,29 cm) và 17 (12,13 cm) không khác biệt ý 
nghĩa so với đối chứng. Biện pháp xử lí phun sau 
đối với 4 dòng TKT không khác biệt so với đối 

chứng về mặt thống kê. 

Ở thời điểm 14 NSKLB, biện pháp xử lí phun 
trước cũng như biện pháp phun sau đối với 4 dòng 
TKT 10, 12, 13 và 17 đều có chiều dài vết bệnh 
không khác biệt nhau và thấp hơn khác biệt ý nghĩa 
thống kê với đối chứng. 

Về cấp bệnh (Bảng 4) cho thấy ở thời điểm 8 
NSKLB, nhìn chung tất cả các nghiệm thức xử lý 
TKT chưa thể hiện hiệu quả giảm bệnh, trong đó 
biện pháp xử lí phun sau đối với dòng thực khuẩn 
thể 10 (3,60), 12 (3,68) và 13 (3,66) có cấp bệnh 
cao hơn và khác biệt ý nghĩa thống kê so với đối 
chứng (3,04).  

Ở thời điểm 14 NSKLB, biện pháp xử lí phun 
trước đối với dòng thực khuẩn thể 10 (7,08) và 12 
(6,84), 13 (7,04) và biện pháp xử lí phun sau đối 
với dòng TKT 10 (7,10) đều thấp hơn và khác biệt 
ý nghĩa thống kê so với đối chứng (7,46). Các 
nghiệm thức còn lại không khác biệt ý nghĩa thống 
kê so với đối chứng. 

Bảng 4: Chiều dài vết bệnh và cấp bệnh cháy bìa lá (X. oryzae pv. oryzae) của các nghiệm thức xử lý 
với bốn dòng TKT trong điều kiện nhà lưới 

Dòng TKT Biện pháp xử lí 
Chiều dài vết bệnh (cm) Cấp bệnh 
8 NSKLB 14 NSKLB 8 NSKLB 14 NSKLB 

10 Phun trước 10,40 d 29,68 b 3,10 b 7,08 bc 
12  11,01 cd 27,29 b 3,10 b 6,84 c 
13  11,29 bcd 28,23 b 3,36 ab 7,04 bc 
17  12,13 ad 30,15 b 3,08 b 7,14 abc 
10 Phun sau 13,11 abc 29,69 b 3,60 a 7,10 bc 
12  14,31 a 29,03 b 3,68 a 7,34 ab 
13  12,20 ad 29,26 b 3,66 a 7,16 abc 
17  13,94 a 30,00 b 3,36 ab 7,22 ab 
ĐC  13,69 ab 34,00  a 3,04 b 7,46  a 

Mức ý nghĩa         *     *    *    * 
CV (%)  14,68 7,05 9,55 3,38 

Chú thích: Các số trung bình trong cùng một cột theo sau bởi một hoặc nhiều chữ giống nhau thì không khác biệt có ý 
nghĩa thống kê ở mức 5% theo phép thử Duncan. *: Khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 5% 
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  Hình 3: Chiều dài vết bệnh cháy bìa lá lúa (Xanthomonas oryzae pv. oryzae) ở thời điểm 14 NSKLB 

(a) Dòng thực khuẩn thể 10 phun trước   (b)  Dòng thực khuẩn thể 13 phun sau 

(c) Dòng thực khuẩn thể 12 phun trước   (d)  Đối chứng 

Nhìn chung, qua kết quả chiều dài vết bệnh 
thấy rằng, tất cả 4 dòng TKT qua hai biện pháp xử 
lý đều thể hiện được hiệu quả giảm bệnh cháy bìa 
lá, tuy nhiên về cấp bệnh chỉ có 3 dòng TKT gồm 
10,12 và 13 thể hiện hiệu quả giảm bệnh, trong đó 
dòng TKT 10 và 12 ở biện pháp phun trước cho 
hiệu quả ức chế bệnh cháy bìa lá do vi khuẩn Xoo 
ổn định qua các thời điểm khảo sát. Kết quả này 
tương đồng với kết quả trong in vitro là dòng TKT 
12 có đường kính phân giải vi khuẩn cao và khả 
năng kí sinh nhiều dòng vi khuẩn cao nhất.  

Qua kết quả này cho thấy hiệu quả phòng trị 
bệnh của các dòng TKT là khác nhau, có liên quan 
đến đường kính phân giải vi khuẩn trong in vitro. 
Qua kết quả này cho thấy rằng TKT có khả năng 
ngăn chặn sự phát triển của mầm bệnh vi khuẩn 
trên cây trồng, điều này đã được ghi nhận qua 
nhiều nghiên cứu (Fujiwara và ctv., 2011). Kết quả 
này chứng minh rằng, TKT giúp giảm bệnh cháy 
bìa lá do vi khuẩn Xoo gây ra, tuy nhiên hiệu quả 
chưa thực sự cao vì có thể là do việc chủng bệnh 
nhân tạo bằng cách cắt lá lúa đã tạo điều kiện quá 
thuận lợi cho vi khuẩn gây bệnh xâm nhập vào mô 
cây và phát triển, một khi vào mô cây vi khuẩn sẽ 
tránh tiếp xúc trực tiếp với TKT nên hiệu quả giảm 
bệnh không thực sự rõ ràng. 

 Ngoài ra, hiệu quả của việc áp dụng thực 
khuẩn còn dựa vào nhiều yếu tố khác như việc áp 
dụng TKT như thế nào, về khả năng tồn tại của 
TKT trên bề mặt tán lá cây, sự hiện diện của vi 
khuẩn kí chủ v.v (Jones và ctv., 2007). Một trong 
những thách thức lớn nhất trong việc sử dụng 
khuẩn để kiểm soát bệnh thực vật là khả năng hoạt 

động rất ngắn trên môi trường tán lá cây (Balogh, 
2008). Các nghiên cứu và thực nghiệm đã chứng 
minh rằng TKT bị bất hoạt khi tiếp xúc với nhiệt 
độ cao, độ pH cao hoặc thấp, ánh sáng mặt trời và 
mưa rửa trôi (Ignoffo và Garcia, 1992; Igonoff và 
ctv., 1989) (trích dẫn Jones và ctv.,  2007).  

Theo Ignoffo và Garcia (1992), các tia UV-A 
và UV-B phổ (280-400 nm) của ánh sáng mặt trời 
có ảnh hưởng bất lợi lên sự tồn tại của TKT. Theo 
Iriate và ctv. (2007),  TKT trên lá cà chua tiếp xúc 
với cường độ cao của ánh sáng mặt trời vào ban 
ngày đã giảm mật số nghiêm trọng trên bề mặt lá 
trong vòng vài giờ sau khi áp dụng ở điều kiện 
ngoài đồng. TKT có thể kéo dài thời gian sống khi 
áp dụng trước mặt trời mọc hoặc buổi chiều hoàng 
hôn. Do đó, việc áp dụng vào chiều tối sẽ cho kết 
quả kiểm soát đốm vi khuẩn cà chua tốt hơn vào 
ban ngày với hiệu quả giảm bệnh 27% so với 13% 
(Balogh và ctv., 2003). Ngoài ra, nhiệt độ và ẩm độ 
cũng ảnh hưởng đến cả tuổi thọ thực khuẩn thể trên 
lá cây (Iriarte và ctv., 2007) và khả năng phân giải 
vi khuẩn của các thể thực khuẩn (Civerolo, 1972; 
trích dẫn Jones và ctv., 2007). Ehrlich và ctv. 
(1964) cũng đã thử nghiệm hàng loạt các độ ẩm 
tương đối để đánh giá sự tồn tại của T3 coliphage 
trong không khí và nhận ra rằng coliphage gia tăng 
sự tồn tại khi độ ẩm tăng (trích dẫn Iriarte và ctv., 
2007). Ở nhiệt độ 320C và độ ẩm thấp hơn 40% sẽ 
có ảnh hưởng tiêu cực đến sự tồn tại của thể TKT 
không dùng công thức bảo vệ (Iriarte và ctv., 
2007). Tuy nhiên, nhiệt độ và độ ẩm tương đối 
khác nhau đối với các dòng TKT khác nhau và phụ 
thuộc điều kiện thực hiện thí nghiệm. 

(a) (b) (c) (d) 
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Ngoài ra, các nghiên cứu đã chứng minh rằng 
TKT cần phải được áp dụng ở nồng độ cao để kiểm 
soát bệnh hiệu quả (Balogh, 2002). Hơn nữa, một 
nghiên cứu trước đây chứng minh rằng TKT chỉ 
cung cấp đủ kiểm soát nếu có trên những tán lá cây 
trước khi sự xuất hiện nguồn bệnh do vi khuẩn, và 
nó là không hiệu quả trong việc làm giảm quần thể 
vi khuẩn sau khi xâm nhập vào cây trồng 
(Civerolo, 1969; trích dẫn Balogh và ctv., 2008). 
Balogh (2002) ghi nhận TKT cho kết quả kiểm soát 
bệnh đốm vi khuẩn cà chua nếu áp dụng ở 106 hoặc 
108 PFU/ml và không hiệu quả đối với 104 PFU/ml. 
Lang và ctv. (2007) cũng quan sát tương tự mức độ 
như vậy trong kiểm soát bệnh cháy lá hành do 
Xanthomonas với khoảng 105 đến 109 PFU/ml thì 
có hiệu quả phòng trị. Theo Lang và ctv. (2007), 
việc áp dụng thực khuẩn có khả năng quản lý tốt 
nhất bệnh cháy lá do Xanthomonas trên hành tây, 
nếu thực khuẩn có thể định vị và tồn tại trên mô 
thực vật trước khi bệnh xâm nhiễm và phát triển. 

TKT là một thuốc trừ khuẩn sinh học 
(biobacteriocide), việc kết hợp nó với các biện 
pháp kiểm soát khác có thể gia tăng đáng kể hiệu 
quả trong kiểm soát dịch bệnh. Thể thực khuẩn đã 
được kết hợp thành công với tác nhân gây cảm ứng 
SAR trong quản lý của bệnh đốm vi khuẩn cà do vi 
khuẩn và Xanthomonas gây cháy lá của củ hành 
(Obradovic và ctv., 2004; Lang và ctv., 2007). Ứng 
dụng kết hợp TKT với các tác nhân kiểm soát sinh 
học khác như vi khuẩn đối kháng, hay bổ sung vi 
khuẩn kí chủ không có đặc tính gây bệnh cho các 
thể thực khuẩn nhằm tạo nguồn thực phẩm cho 
nhân mật số đủ mạnh  để có thể hạn chế hiệu quả vi 
khuẩn gây bệnh khi chúng xuất hiện và xâm nhiễm, 
đây là một chiến lược thành công trong việc kiểm 
soát bệnh cháy lụi (fire blight) trên lê và héo xanh 
vi khuẩn trên thuốc lá (Tanaka và ctv., 1990, 
Svircev và ctv., 2006; trích dẫn Balogh và ctv., 
2008). 

4 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 

Kết quả phân lập được 10 dòng TKT trên tổng 
số 26 chủng vi khuẩn Xoo khác nhau tại các tỉnh 
An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu. 

Bốn dòng thực khuẩn có phổ kí chủ rộng là 10, 
12, 13, và 17, và hai chủng vi khuẩn Xoo 44 và 52 
là mẫn cảm cao nhất đối với các dòng TKT được 
phân lập.  

Khảo sát khả năng thực khuẩn của 4 dòng TKT 
10, 12, 13, và 17 trên chủng vi khuẩn Xoo44, thì 
dòng TKT 12 có khả năng tiêu diệt vi khuẩn Xoo 
44 cao hơn các dòng TKT 10, 13, 17. 

Đánh giá hiệu quả phòng trị bệnh trong điều 
kiện nhà lưới: cả 4 dòng TKT 10, 12, 13, và 17 qua 
hai biện pháp xử lý (phun trước hoặc phun sau với 
huyền phù mang mật số 108 pfu/ml) đều thể hiện 
hiệu quả bệnh cháy bìa lá do vi khuẩn Xoo 44 gây 
ra. Hai dòng thực khuẩn thể 10 và 12 phân lập tại 
Châu Thành A- Hậu Giang là hai dòng TKT thể 
hiện hiệu quả phòng trị bệnh cao hơn các dòng 
TKT còn lại ở biện pháp phun trước. 
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