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CHỦNG NẤM TRICHODERMA THU THẬP TẠI  
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ABSTRACT 

The experiment was carried out to evaluate the production of endo- and exo-cellulase of 
Trichoderma fungi in laboratory condition. The results showed that the high active 
enzyme of endo-cellulase (at 7 days after inoculation) was T-LM7a, T-VTa3d, T-BM5c, T-
TTAG3b and exo-cellulase (at 10 days after inoculation) was T-LM7a, T-LM7c, T-VTa3d, 
T-BM2a. Two strains T-LM7a and T-VTa3d produced high endo- and exo-cellulase, 
hence can be applied to decompose plant wastes. 
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Title: Evaluation of cellulase released by Trichoderma isolates collected in the Mekong 
Delta  

TÓM TẮT 

Thí nghiệm nhằm đánh giá khả năng tiết cellulase của các chủng nấm Trichoderma trong 
điều kiện phòng thí nghiệm. Kết quả cho thấy các chủng T-LM7a, T-VTa3d, T-BM5c và 
T-TTAG3b có hoạt tính enzym endo-cellulase cao ở 7 ngày sau khi nuôi cấy nấm 
Trichoderma và các chủng T-LM7a, T-LM7c, T-VTa3d và T-BM2a đạt hoạt tính exo-
cellulase cao ở 10 ngày sau khi nuôi cấy. Hai chủng  T-LM7a và T-VTa3d đều có hoạt tính 
endo- và exo-cellulase cao nên có thể được áp dụng để phân hủy các xác bã thực vật.  

Từ khóa: cellulase, endo-cellulase, exo-cellulase, Trichoderma, xác bã thực vật 

1 ĐẶT VẤN ĐỀ 

Việt Nam là nước nông nghiệp có sản lượng lúa đứng hàng thứ hai trên thế giới. 
Bên cạnh việc sản xuất lúa gạo, lượng rơm rạ còn lại sau thu hoạch cũng rất lớn. 
Rơm rạ chứa 35 - 36% cellulose nên rất khó phân hủy trong thời gian ngắn (Bùi 
Huy Đáp, 1980). Trong khi đó, việc sử dụng các loài vi sinh vật, trong đó có nấm 
Trichoderma để phân hủy xác bã hữu cơ thực vật hiện được ứng dụng rộng rãi trên 
thế giới. Quy trình ủ phân với Trichoderma giúp thúc đẩy nhanh tiến trình phân 
hủy, trả lại nguồn hữu cơ và dinh dưỡng cho đất, tăng năng suất cây trồng đồng 
thời hạn chế được ngộ độc hữu cơ cho cây lúa (Dost Regional Offices, 2006). 

Trong xu hướng phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, việc ứng dụng các 
biện pháp sinh học vào sản xuất đã được áp dụng rộng rãi. Trong các loài vi sinh vật 
được sử dụng, nấm Trichoderma đã chứng tỏ khả năng cho hiệu quả cao trong quản 
lý dịch hại cây trồng nhờ đối kháng được với nhiều loại nấm bệnh bằng cách ký 
sinh, tiết các kháng sinh hay các enzyme thủy phân: glucanase, chitinase, 
cellulase… đồng thời cũng là loại nấm hoại sinh đóng vai trò quan trọng trong việc 
phân hủy hữu cơ trong đất (Alexander, 1961; Harman, 1996; Kredics et al., 2003). 
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Trên cơ sở đó đề tài được thực hiện nhằm chọn lọc các chủng nấm Trichoderma có 
khả năng tiết nhiều cellulase để làm nền tảng cho các nghiên cứu về phân hủy các dư 
thừa thực vật theo hướng sinh học. Kết quả đạt được sẽ góp phần chọn các chủng có 
khả năng phân hủy rơm rạ, góp phần vào việc sản xuất nông nghiệp ở đồng bằng 
sông Cửu Long. 

2 PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP 

Nguồn nấm: Các chủng Trichoderma được phân lập từ đất vườn cây ăn trái và 
khóm tại các tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long và An Giang thuộc đồng bằng sông     
Cửu Long. 

Nấm Trichoderma được nuôi trong môi trường TSM lỏng + 5% CMC 
(carboxymethyl cellulose) với mật số 106 bào tử/ml và lắc ở 140 vòng/phút ở nhiệt 
độ phòng (27 - 30oC) (ẩm độ tương đối không khí 69 - 85%). Thí nghiệm bố trí 
theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên với 4 lần lặp lại. Sau 7 và 10 ngày, lượng endo- 
và exo-cellulase do nấm tiết ra trong môi trường nuôi cấy được xác định theo 
phương pháp Ghose (1987) bằng cách đo giá trị mật độ quang (OD = optical 
density) ở bước sóng λ = 540 nm qua quang phổ kế (spectrophotometer). 

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1 3.1 Độ hấp thu (OD) của endo-cellulase 

Bảng 1: Mật độ quang (OD) của endo-cellulase trong dịch trích các chủng Trichoderma sau 
7 và 10 ngày nuôi cấy (Đại Học Cần Thơ, 2009 - 2010) 

TT Trichoderma (T) 
Mật độ quang (OD) Khác 

biệt 7 ngày 10 ngày 
1 Đối chứng (không nấm)0,0010                  l 0,0010                      q ns 

2 T-LM1b 0,2633         e 0,1568       f ** 
3 T-LM1f 0,2815      d 0,1568       f ** 
4 T-LM1h 0,2495          fg 0,1508         gh ** 
5 T-LM3a 0,2515          f 0,2265  b ** 
6 T-LM3c 0,2348              ijk 0,1385            i ** 
7 T-LM3d 0,2613         e 0,1305               lm ** 
8 T-LM7a 0,3010     c 0,3048 a ns 
9 T-LM7c 0,2323               jk 0,1333             jkl ** 
10 T-VTa3d 0,3515  a 0,1553       fg ** 
11 T-VTa5a 0,2465            gh 0,1195                    op ** 
12 T-VTa14c 0,2638         e 0,1208                  nop ** 
13 T-BM2a 0,2305                k 0,1818     d ** 
14 T-BM5c 0,3515  a 0,1748      e ** 
15 T-TTAG3b 0,3293    b 0,2113   c ** 

 
Trung bình 0,2691 0,1612 

 
CV (%) 1,5 

Ghi chú: Trong cùng một cột, các số liệu mang cùng mẫu tự theo sau thì không khác biệt nhau ở độ ý nghĩa 5%  qua 
phép thử Duncan. (*), (**) và (ns) khác biệt ở độ ý nghĩa 5%, 1% và không khác biệt  

Sau 7 ngày nuôi cấy, bốn chủng T-LM7a, T-VTa3d, T-BM5c và T-TTAG3b đã tiết 
nhiều endo-cellulase cao hơn các chủng còn lại với giá trị OD > 0,30. Ở 10 ngày 
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sau khi nuôi cấy, khả năng tiết enzym của các chủng nấm giảm dần, chỉ còn chủng 
T-LM7a là còn duy trì giá trị OD > 0,30. Điều này cho thấy thời gian nuôi cấy kéo 
dài, lượng dinh dưỡng trong môi trường giảm dần đã làm ảnh hưởng đến khả năng 
tiết endo-cellulase của các chủng Trichoderma. Khả năng tiết nhiều endo-cellulase 
sẽ giúp tăng tốc độ phân hủy cellulose của Trichoderma.  

3.2 Độ hấp thu (OD) của exo-cellulase  

Bảng 2: Mật độ quang (OD) exo-cellulase trong dịch trích các chủng Trichoderma sau 7 và 
10 ngày nuôi cấy (Đại Học Cần Thơ, 2009 - 2010) 

TT Trichderma (T) 
Mật độ quang (OD) Khác biệt 

7 ngày 10 ngày  
1 Đối chứng (không nấm) 0,0010                 m 0,0010                 k ns 
2 T-LM1b 0,1040                 l 0,1455          f ** 
3 T-LM1f 0,1278              ij 0,1320            g ns 
4 T-LM1h 0,1278              ij 0,1670        d ** 
5 T-LM3a 0,1475       de 0,1250             hi ** 
6 T-LM3c 0,1405          fg 0,1223              i ** 
7 T-LM3d 0,1520    cd 0,1488          f ns 
8 T-LM7a 0,1348            gh 0,1800      c ** 
9 T-LM7c 0,1325             hi 0,1923    b ** 

10 T-VTa3d 0,1373            gh 0,2025   a ** 
11 T-VTa5a 0,1835   b 0,1060                j ** 
12 T-VTa14c 0,1165                 k 0,1095                j * 
13 T-BM2a 0,1240                j 0,2060 a ** 
14 T-BM5c 0,1353            gh 0,1335            g ns 
15 T-TTAG3b 0,2058 a 0,1578        e ** 

 Trung bình 0,1395 0,1533  
CV (%) 3,0 

Ghi chú: Trong cùng một cột, các số liệu mang cùng mẫu tự theo sau thì không khác biệt nhau ở độ ý nghĩa 5%  qua 
phép thử Duncan. (*), (**) và (ns)  khác biệt  ở độ ý nghĩa 5%, 1% và không khác biệt  

Ngược lại với endo-cellulase, ở 7 ngày sau khi nuôi cấy, khả năng tiết exo-
cellulase của Trichoderma vẫn còn thấp, chỉ có 2 chủng T-VTa5a và T-TTAG3b 
tiết nhiều exo-cellulase với mật độ quang (OD) > 0,18.  

Đến 10 ngày sau khi nuôi cấy, khả năng tiết exo-cellulase tăng dần, với 4 chủng có 
khả năng cho OD > 0,18 là T-LM7a, T-LM7c, T-VTa3d và T-BM2a. 

Các chủng Trichoderma có triển vọng, tiết nhiều endo- và exo-cellulase cao (T-
LM7a và T-VTa3d) sẽ được tiếp tục thí nghiệm trong điều kiện nhà lưới và ngoài 
đồng để đánh giá khả năng phân hủy cellulose, góp phần vào việc phân hủy chất 
hữu cơ thực vật, phục vụ cho việc sản xuất phân hữu cơ sinh học. 

4 KẾT LUẬN 

Hoạt tính endo-cellulase các chủng T-LM7a, T-VTa3d, T-BM5c và T-TTAG3b đạt 
giá trị cao ở 7 ngày sau khi nuôi cấy nấm Trichoderma. Trong khi đó, hoạt tính 
exo-cellulaz đạt cao ở 10 ngày sau khi nuôi cấy với các chủng T-LM7a, T-LM7c, 
T-VTa3d và T-BM2a.  
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Hai chủng T-LM7a và T-VTa3d đều có hoạt tính của endo- và exo-cellulase cao 
nên có tiềm năng phân hủy tốt các xác bã thực vật. 
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