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ABSTRACT 

A field experiment was conducted to evaluate biological nitrogen 

fixation ability of two isolates (Pseudomonas sp. BT1 and 

Burkholderria sp. KG1) on high-yielding rice OM2517 cultivated 

on alluvial soil of Song Hau farm, Can Tho city in Summer-

Autumn cropping-season 2011. The results showed that 

Burkholderria sp. KG1 isolate had biological nitrogen fixation 

ability equivalent to 50% inorganic fertilizer while Pseudomonas 

sp. BT1 only provided 25% nitrogen requirement for rice growth.  

TÓM TẮT 

    n   ệm n oà  đồn  đ ợ  t ự    ện để đán    á k ả năn   ố 

địn  đ m  ủ  2   ủn  v  k uẩn Pseudomon s sp. B 1 và 

Burk olderr   sp.  G1 trên  ây lú    o sản OM2517 trồn  trên 

đất p ù s  t   nôn  tr  n  Sôn  Hậu – C n     vào vụ Hè   u 

2011.  ết quả   o t ấy   ủn  Burk olderr   sp.  G1  un   ấp 

đến 50% đ m s n      tron  k     ủn  Pseudomon s sp. B 1   ỉ 

 un   ấp đ ợ  25% n u   u đ m s n        o sự p át tr ển  ủ  

 ây lú    o sản. 

 

1 MỞ ĐẦU 

Đồng bằng sông Cửu Long có diện tích gần 

4 triệu ha, trong đó có 1,7 triệu ha đất nông 

nghiệp được dùng để trồng lúa với diện tích 

canh tác lúa hàng năm lên đến 3,9 triệu ha 

(Nguyễn Thị Lang và Bùi Chí Bửu, 2008). Để 

đảm bảo năng suất, nông dân đã sử dụng rất 

nhiều phân bón. Theo Võ Minh Kha (2003), chỉ 

có khoảng 50-60% lượng đạm bón vào trong đất 

được cây lúa hấp thu, số còn lại sẽ được lưu tồn 

trong đất hoặc bị trực di hay bị rửa trôi dẫn đến 

sự nhiễm nitrat cho đất và nước dẫn, đồng thời 

dư lượng nitrat cũng tồn lưu trong nông sản. Bón 

quá nhiều phân đạm hóa học cho cây trồng sẽ 

dẫn đến chi phí sản xuất cao, hiệu quả kinh tế 

thấp, đồng thời không đảm bảo cho một hệ sinh 

thái phát triển bền vững. 

Loài Pseudomonas stutzeri được xác định 

khả năng cố định đạm từ lâu (Krotzsky and 

Werner, 1987; Vermeiren et al., 1999). Các 

loài thuộc giống Pseudomonas có khả năng cố 

định đạm đã được khẳng định từ những năm 

1994 (Chan et al., 1994). Cố định đạm sinh 

học trên lúa làm tăng đạm tổng số lên 20 - 

25% (Döbereiner, 1992).  
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Ở Việt Nam đã có những nghiên cứu rất 

sớm về vi khuẩn cố định N như vi khuẩn nốt rễ 

cho cây đậu (Trần Phước Đường et al., 1984) 

và luân canh đậu – lúa (Trần Phước Đường et 

al., 1999) nhưng đến năm 1995 thì mới phát 

hiện vi khuẩn Burkholderia vietnamiensis sống 

trong rễ lúa trồng ở Việt Nam (Gillis et al., 

1995). Sau đó, các nhà khoa học đã xác định 

được Burkholderia vietnamiensis là loài vi 

khuẩn có khả năng cố định đạm giúp tăng năng 

suất lúa (Trần Văn Vân et al., 2000) 

Theo thí nghiệm của Cao Ngọc Điệp 

(2005), khi tưới dịch vi khuẩn Pseudomonas 

spp. lên lúa cao sản trồng trên đất phù sa ở Cần 

Thơ đã giúp tăng năng suất lúa lên 20-37%. 

Ngoài ra, các nhà khoa học cũng đã xác định 

Burkholderia vietnamiensis là loài vi khuẩn 

được phân lập từ đất vùng rễ lúa có khả năng 

cố định đạm và giúp tăng năng suất lúa (Gillis 

et al., 1995; Trần Văn Vân et al., 2000; 

Nguyễn Ngọc Dũng et al., 2000; Ngô Thanh 

Phong et al., 2010). 

Việc nghiên cứu ứng dụng các chủng vi 

khuẩn có khả năng cố định đạm hữu hiệu bón 

cho cây lúa ở đồng bằng sông Cửu Long hiện 

nay mang tính cấp thiết nhằm giữ vững năng 

suất, bảo vệ môi trường và đảm bảo cho sự 

phát triển nông nghiệp bền vững trong khu 

vực. Trong nội dung bài báo này, chúng tôi 

tiến hành thí nghiệm đánh giá mức độ thay thế 

đạm hóa học của hai chủng vi khuẩn cố định 

đạm với cây lúa cao sản trồng tại Nông trường 

Sông Hậu thuộc Cần Thơ.   

2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1 Giống lúa 

Giống lúa OM2517 có nguồn gốc từ tổ hợp 

lai OM1325 và OMCS94, được công nhận 

giống Quốc gia năm 2004 theo Quyết định số 

2182 QĐ/BNN-KHCN ngày 29/7/2004. Đây là 

giống lúa thích nghi rộng, dễ canh tác, phù họp 

với vùng Tứ giác Long Xuyên và Tây Sông 

Hậu. Giống lúa OM2517 có thời gian sinh 

trưởng ngắn (90-95 ngày), đạt năng suất 5-6 

tấn/ha vào vụ Hè Thu và 8 tấn/ha vào vụ Đông 

Xuân (Nguyễn Thị Lang và Bùi Chí Bửu, 

2008). Lúa giống OM2517 được xử lý cho nẩy 

mầm và chủng vi khuẩn 3 giờ trước khi gieo 

(đối với các nghiệm thức có chủng vi khuẩn). 

2.2 Các chủng vi khuẩn cố định đạm với 

cây lúa 

Chủng vi khuẩn Burkholderia sp. KG1 

được phân lập từ Kiên Giang, đã được giải 

trình tự DNA dựa trên sản phẩm PCR khi dùng 

cặp mồi PolF và PolR đặc hiệu cho gen nifH 

(Poly et al., 2001), có mức độ tương đồng 98% 

với Burkholderia vietnamiensis AU0913 và 

AU0749 trong ngân hàng dữ liệu NCBI (Ngô 

Thanh Phong et al., 2010) và có thể thay thế 

75%N dựa trên số liệu trọng lượng khô và số 

chồi của bụi lúa OM2517 giai đoạn 39 ngày 

sau khi gieo sạ trong chậu (Ngô Thanh Phong 

et al., 2011).  

Chủng vi khuẩn Pseudomonas sp. BT1 

được phân lập từ Bến Tre, đã được giải trình tự 

DNA dựa trên sản phẩm PCR khi dùng cặp 

mồi FGPS4-281bis và FGPS1509’ đặc hiệu 

cho đoạn 16S rDNA (Mirza et al., 2006), có 

mức độ tương đồng 98% với Pseudomonas sp. 

R-41389 16S rRNA và Pseudomonas 

nitroreducens PS-2 16S rRNA trong ngân 

hàng dữ liệu NCBI và có thể thay thế 50%N 

dựa trên năng suất lúa trồng trong chậu (Ngô 

Thanh Phong et al., 2011).   

2.3 Nhân mật số vi sinh vật  

Hai chủng vi khuẩn Burkholderia sp. KG1 

và Pseudomonas sp. BT1 được nuôi cấy, lưu 

trữ trên môi trường Pseudomonas isolation 

Agar (Difco) (Mirza et al., 2006), nhân mật số 

trong môi trường Burk lỏng không đạm (Park 

et al., 2005) và đếm nhanh mật số vi khuẩn 

bằng buồng đếm hồng cầu. Sử dụng môi 

trường Burk lỏng không đạm để nhân mật số 

các chủng vi khuẩn Burkholderia sp. KG1 và 

Pseudomonas sp. BT1 (lắc 200 vòng/phút). 

Sau 3 - 4 ngày nuôi cấy thì mật số vi khuẩn 

thường đạt trên 108 tế bào/ml. Đều chỉnh mật 

số vi khuẩn về 108 tế bào/ml rồi tiến hành 

chủng cho hột lúa giống đã nẩy mầm (50 ml 

dịch vi khuẩn/1kg hột lúa giống, tương đương 

10 lít dịch vi khuẩn/200 kg hột lúa giống/ha), 

trộn đều và để 3 giờ trước khi gieo sạ. 
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2.4 Đánh giá mức độ thay thế phân đạm 

hóa học của 2 chủng vi khuẩn 

Áp dụng công thức bón phân cho cây lúa 

theo khuyến cáo của Trung tâm Khuyến nông 

Cần Thơ: 90kgN - 30kgP2O5 - 30kgK2O/ha 

(196 kg urea 46%N, 240 kg supper lân 12,5% 

P2O5, 50 kg KCl 60% K2O). Việc bón phân 

được chia là 3 đợt (7-10, 18-20, 35-38 ngày 

sau khi gieo sạ). Từ đó tính toán lượng phân 

đạm cho những nghiệm thức khác nhau (đợt 1 

bón 30%, đợt 2 bón 50% và đợt 3 bón 20%), 

trong khi đó thì lượng phân lân (đợt 1 và đợt 2 

đều bón 50%) và Kali (đợt 2 bón 40%, đợt 3 

bón 60%) đều được bón 100% như nhau đối 

với tất cả các nghiệm thức. Thí nghiệm được 

lặp lại 3 lần với các nghiệm thức khác nhau 

(Bảng 1). 

Khi lúa chín, tiến hành thu hoạch và cân 

trọng lượng khô của hột lúa chắc tương ứng 

với từng lô thí nghiệm (thu hoạch lúa ngẫu 

nghiên 4 m2 trong từng lô, phơi khô, cân trọng 

lượng và quy đổi ra năng suất lúa - tấn/ha). 

Sau đó, so sánh năng suất trung bình của từng 

nghiệm thức với đối chứng dương để đánh giá 

mức độ thay thế phân đạm hóa học của các 

chủng vi khuẩn. Ngoài ra còn tiến hành đo 

chiều cao cây, số hạt chắc/bông, trọng lượng 

1000 hạt và xác định hàm lượng protein trong 

hạt gạo. 

Bảng 1: Các nghiệm thức được bố trí thí nghiệm với cây lúa OM2517 trồng ngoài đồng 

STT 
Nghiệm thức 

(NT) 

Chủng vi khuẩn Burkholderia sp. KG1 và 

Pseudomonas sp. BT1 cho lúa giống đã nẩy mầm 
%N % (P và K) 

1 NT0 (âm) 0 0 100 

2 NT1-B Burkholderia sp. KG1 0 100 

3 NT2-B Burkholderia sp. KG1 50 100 

4 NT3-B Burkholderia sp. KG1 75 100 

5 NT1-P Pseudomonas sp. BT1 0 100 

6 NT2-P Pseudomonas sp. BT1 50 100 

7 NT3-B Pseudomonas sp. BT1 75 100 

8 NT100 (dương) 0 100 100 

Ghi chú:  NT0: Nghiệm thứ  đối chứn  âm, k ôn    ủng vi khuẩn và k ôn  bổ sung N 

NT100: Nghiệm thứ  đối chứn  d  n , k ôn    ủng vi khuẩn n  n   ó bón 100%N 

 NT1-B, NT2-B và N 3-B: Cá  n   ệm thức chủng Burkholderia sp.  G1, bón l n l ợt 0%N, 50%N và 75%N 

 NT1-P, NT2-P và N 3-P: Cá  n   ệm thức chủn  Pseudomon s sp. B 1, bón l n l ợt 0%N, 50%N và 75%N 

 Có 8 n   ệm thức, mỗi nghiệm thứ  đ ợc lặp l i 3 l n nên  ó 24 lô đất đ ợc bố tr  t   n   ệm, mỗ  lô 24 m2.  

Thốn  kê bằng ph n mềm MINITAB. 

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1 Chiều cao cây, số hạt chắc/bông, trọng 

lượng 1000 hạt và hàm lượng protein 

trong gạo 

Kết quả chiều cao tối đa của cây lúa cho 

thấy tất cả các nghiệm thức có chủng vi khuẩn 

Pseudomonas sp. BT1 hoặc Burkholderia sp. 

KG1 (trừ NT1-P) đều khác biệt có ý nghĩa so 

với đối chứng âm và khác biệt không ý nghĩa ở 

mức 1% so với đối chứng dương, phù hợp với 

đặc tính chiều cao của giống lúa OM2517 là 

100 - 105 cm (Nguyễn Thị Lang và Bùi Chí 

Bửu, 2008). Trọng lượng 1000 hạt thì không 

khác biệt ở tất cả các nghiệm thức và cũng phù 

hợp với trọng lượng 1000 hạt của giống lúa 

này là 25 - 26 g. Số hạt chắc/bông ở các 

nghiệm thức có chủng vi khuẩn đều khác biệt 

so với đối chứng âm chứng tỏ sự hữu hiệu của 

hai dòng vi khuẩn làm tăng sự hình thành hạt 

chắc/bông. Đặc biệt, các nghiệm thức có 

chủng hai dòng vi khuẩn này cũng cho thấy độ 

hữu hiệu về sự tích luỹ protein trong hạt gạo, 

đảm bảo chất lượng protein trong gạo của 

giống OM2517 (7 - 7,5%) và khác biệt có ý 

nghĩa so với đối chứng âm. 

  

A 
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Bảng 2: Hiệu quả của 2 dòng vi khuẩn và phân đạm hóa học trên chiều cao cây, số hạt chắc/bông, 

trọng lượng 1000 hạt và hàm lượng protein trong gạo 

Nghiệm thức 
Chiều cao  

cây lúa (cm) 
Số hột chắc/bông 

Trọng lượng 

1000 hột (g) 

Hàm lượng protein 

trong gạo (%) 

NT1-B 100,9abc 79,3ab  26,0ab 6,82c 

NT2-B 103,5a 79,4ab  25,8ab 7,44a 

NT3-B 103,7a 81,3ab  26,4a 7,64a 

NT1-P 94,5de 73,7cd   26,4a 6,68c 

NT2-P 100,0abc 73,3d  26,3ab 7,41a 

NT3-P 102,0ab 79,3ab  26,1ab 7,72a 

NT0 90,2e 64,7e  25,7ab 6,19d 

NT100 100,2abc 82,6a  25,9ab 7,04b 

CV (%) 2,86 3,70 2,81 3,47 

G     ú: Cá  số liệu  ó  ùn  mẫu tự theo s u t ì k ôn  k á  b ệt nhau ở mứ  ý n  ĩ  1% 

3.2 Năng suất lúa dưới ảnh hưởng của 

chủng vi khuẩn Burkholderia sp. KG1  

Nghiệm thức NT1-B (chủng Burkholderia 

sp. KG1 và không bổ sung đạm) có năng suất 

cao hơn 1,81 tấn/ha (42,5%) so với đối chứng 

âm (NT0: không chủng vi khuẩn và không bón 

đạm hóa học). Như vậy, việc chủng 

Burkholderia sp. KG1 đã làm tăng năng suất 

lên 42,5% so với đối chứng âm, trong khi thí 

nghiệm tưới dịch vi khuẩn Pseudomonas sp. 

cho cây lúa cao sản trồng trên đất phù sa Sông 

Hậu chỉ làm cho năng suất lúa tăng từ 20 - 

37% (Cao Ngọc Điệp, 2005). Nếu áp dụng 

nghiệm thức này trong canh tác lúa sẽ hạn  

chế tối đa lượng phân đạm hóa học nhưng  

năng suất sẽ thấp hơn đối chứng dương là  

0,81 tấn/ha (11,8%). 

 
Hình 1: Năng suất lúa ở các nghiệm thức (tấn/ha) 

G     ú:  NT0: Nghiệm thứ  đối chứn  âm, k ôn    ủng vi khuẩn và k ôn  bổ sung N 

NT100: Nghiệm thứ  đối chứn  d  n , k ôn    ủng vi khuẩn n  n   ó bón 100%N 

 NT1-B, NT2-B và NT3-B: Cá  n   ệm thức chủng Burkholderia sp.  G1, bón l n l ợt 0%N, 50%N và 75%N 

NT1-P, NT2-P và N 3-P: Cá  n   ệm thức chủn  Pseudomon s sp. B 1, bón l n l ợt 0%N, 50%N và 75%N 

CV(%) = 3,87; Cá   ột năn  suất  ó  ùn  mẫu tự t ì k ôn  k á  b ệt nhau ở mứ  ý n  ĩ  5% 

Nghiệm thức NT2-B (chủng Burkholderia 

sp. KG1 và bổ sung 50%N) đạt năng suất 6,52 

tấn/ha, thấp hơn so với năng suất của đối 

chứng dương (6,88 tấn/ha) là 5,2%. Nếu so với 

NT2-B, năng suất lúa của đối chứng dương 

cao hơn 0,36 tấn/ha nhưng đồng thời cũng phải 
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bón nhiều hơn đến 45 kg N/ha, tương đương 

97,8 kg urea/ha.  

Nghiệm thức NT3-B (chủng Burkholderia 

sp. KG1 và bổ sung 75%N) đạt năng suất 6,82 

tấn/ha, khác biệt không có ý nghĩa ở mức 5% 

so với năng suất của đối chứng dương (6,88 

tấn/ha). Do đó, áp dụng nghiệm thức NT3-B 

đã hạn chế được 22,5 kg N/ha, tương đương 

48,9 kg urea/ha. 

Căn cứ vào các kết quả trên thì có thể kết 

luận rằng Burkholderia sp. KG1 có thể thay 

thế 25 - 50%N khi chủng cho cây lúa cao sản 

trồng ngoài đồng nhưng vẫn đảm bảo năng 

suất tương đương với nghiệm thức đối chứng 

dương (100%N) và không khác biệt so với 

năng suất chung của giống lúa OM2517 ở 

đồng bằng sông Cửu Long (5 - 6 tấn/ha và 

cũng có khả năng đạt đến 8 tấn/ha) (Nguyễn 

Thị Lang và Bùi Chí Bửu, 2008). 

3.3 Năng suất lúa dưới ảnh hưởng của 

chủng vi khuẩn Pseudomonas sp. BT1 

Nghiệm thức NT1-P (chủng Pseudomonas 

sp. BT1 và không bổ sung đạm) có năng suất 

cao hơn 1,59 tấn/ha (37,3%) so với đối chứng 

âm (NT0: không chủng vi khuẩn và không bón 

đạm hóa học). Nếu so với năng suất lúa của 

NT1-B (6,07 tấn/ha) thì năng suất lúa của 

NT1-P (5,85 tấn/ha) thấp hơn 0,22 tấn/ha 

(3,6%). Điều này cho thấy trong trường  

hợp không bón phân đạm hóa học thì việc  

chủng Pseudomonas sp. BT1 cho năng suất 

khác biệt không có ý nghĩa (5%) khi chủng 

Burkholderia sp. KG1 cho cây lúa OM2517. 

 Nghiệm thức NT2-P (Pseudomonas sp. 

BT1 và bổ sung 50%N) đạt năng suất 6,25 

tấn/ha, thấp hơn so với năng suất của đối 

chứng dương (6,88 tấn/ha) là 0,63 tấn/ha 

(9,2%) và khác biệt có ý nghĩa với độ tin cậy 

95%. Nếu so sánh với NT2-B, ở mức bón 

50%N thì nghiệm thức chủng Pseudomonas 

sp. BT1 (NT2-P) kém hiệu quả hơn nghiệm 

thức chủng Burkholderia sp. KG1 (NT2-B) là 

0,27 tấn/ha (4,3%) .  

Nghiệm thức NT3-P (Pseudomonas sp. 

BT1 và bổ sung 75%N) đạt năng suất 6,56 

tấn/ha, khác biệt không có ý nghĩa so với năng 

suất của đối chứng dương (6,88 tấn/ha). Tuy 

nhiên, ở mức bón 75%N thì nghiệm thức 

chủng Pseudomonas sp. BT1 (NT3-P) kém 

hiệu quả hơn nghiệm thức chủng Burkholderia 

sp. KG1 (NT3-B) là 0,26 tấn/ha (3,8%). Như 

vậy, chủng vi khuẩn Pseudomonas sp. BT1 có 

thể thay thế 25%N khi bón cho cây lúa cao sản 

OM2517 và cho năng suất lúa cũng không 

khác biệt so với năng suất chung của OM2517 

ở đồng bằng sông Cửu Long (5-6 tấn/ha và 

cũng có khả năng đạt đến 8 tấn/ha) (Nguyễn 

Thị Lang và Bùi Chí Bửu, 2008). 

4 KẾT LUẬN 

Chủng Pseudomonas sp. BT1 có thể thay  

thế 25 - 50%N cho năng suất lúa từ 6,25 -  

6,56 tấn/ha và chủng vi khuẩn Burkholderia sp. 

KG1 cũng có thể thay thế 25 - 50%N cho năng 

suất từ 6,52 - 6,82 tấn/ha vào vụ Hè Thu 2011 

tại Nông trường Sông Hậu. Như vậy, khi 

chủng riêng lẻ từng chủng vi khuẩn 

Pseudomonas sp. BT1 hoặc Burkholderia sp. 

KG1 cho cây lúa cao sản OM2517 đã tiết giảm 

được từ 48,9 - 97,8 kg urea/ha trong quá trình 

canh tác lúa nhưng vẫn đảm bảo năng suất lúa, 

trọng lượng 1000 hạt và hàm lượng protein 

trong hạt gạo. 
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