
Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ  Tập 54, Số chuyên đề: Nông nghiệp (2018): 227-234 

 227 

 

DOI:10.22144/ctu.jsi.2018.086 

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA NĂM DÒNG VI KHUẨN HÒA TAN KHOÁNG 
SILIC PHÂN LẬP LÊN TỈ LỆ NẢY MẦM, SINH TRƯỞNG VÀ SINH KHỐI CỦA 
LÚA TRONG ĐIỀU KIỆN CÓ VÀ KHÔNG BỔ SUNG NaCl  

Trần Võ Hải Đường1, Đào Thị The1 và Nguyễn Khởi Nghĩa2*  
1Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Cần Thơ  
2Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ  
*Người chịu trách nhiệm về bài viết: Nguyễn Khởi Nghĩa (email: nknghia@ctu.edu.vn) 

Thông tin chung: 
Ngày nhận bài: 21/05/2018 
Ngày nhận bài sửa: 13/06/2018 
Ngày duyệt đăng: 03/08/2018 
 
Title:  
Efficiency of five isolated 
silicate solubilizing bacteria on 
germination rate, growth and 
biomass of rice under the 
condition supplemented with 
and without NaCl 

Từ khóa:  
Chịu mặn, giống lúa IR50404, 
NaCl, silic hòa tan, vi khuẩn 
hòa tan khoáng silic 

Keywords: 
IR50404 rice variety, NaCl, 
salinity tolerance, silicate 
solubilizing bacteria, soluble 
silicon 

ABSTRACT 

The objective of this study was to evaluate the efficiency of five isolated 
silicate solubilizing bacteria on germination rate, growth and biomass of 
rice under the condition supplemented with and without NaCl. The five 
highly isolated silicate solubilizing bacteria including Ochrobactrum 
ciceri TCM_39 (TCM_39), Microbacterium neimengense MCM_15 
(MCM_15), Klebsiella aerogenes LCT_01 (LCT_01), Olivibacter jilunii 
PTST_30 (PTST_30) and Citrobacter freundii RTTV_12 (RTTV_12) were 
tested with rice cultivar IR50404 in Hoagland medium. The results 
showed that two bacterial strains, LCT_01 and RTTV_12 supported to 
have a higher rate of germination of rice seeds with 94.7% and 92.0%, 
respectively as compared to that of the control treatment. Besides, in the 
experimental set with Hoagland medium containing no NaCl and 0.3% 
NaCl, the treatments with TCM_39 and PTST_30 obtained the highest 
total of rice dry biomass of 13.4 mg and 13.8 mg as compared to that of 
the control treatment. 

TÓM TẮT 

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả của 5 dòng vi khuẩn 
hòa tan khoáng silic (Si) lên nảy mầm và sinh trưởng lúa ở điều kiện có 
và không có NaCl. Năm dòng vi khuẩn hòa tan khoáng silic gồm: 
Ochrobactrum ciceri TCM_39 (TCM_39), Microbacterium neimengense 
MCM_15 (MCM_15), Klebsiella aerogenes LCT_01 (LCT_01), 
Olivibacter jilunii PTST_30 (PTST_30) và Citrobacter freundii RTTV_12 
(RTTV_12) được thử nghiệm với giống lúa IR50404 trong môi trường 
Hoagland. Kết quả cho thấy hai dòng vi khuẩn LCT_01 và RTTV_12 giúp 
tăng tỉ lệ này mầm, lần lượt đạt 94,7% và 92,0 %, cao hơn và khác biệt 
thống kê so với đối chứng. Ngoài ra, ở điều kiện không và có bổ sung 
0,3% NaCl hai dòng TCM_39 và PTST_30 lần lượt cho tổng sinh khối lớn 
nhất đạt 13,4 mg  và 13,8 mg so với nghiệm thức đối chứng. 

Trích dẫn: Trần Võ Hải Đường, Đào Thị The và Nguyễn Khởi Nghĩa, 2018. Đánh giá hiệu quả của năm dòng 
vi khuẩn hòa tan khoáng silic phân lập lên tỉ lệ nảy mầm, sinh trưởng và sinh khối của lúa trong 
điều kiện có và không bổ sung NaCl. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(Số chuyên 
đề: Nông nghiệp): 227-234. 
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1 ĐẶT VẤN ĐỀ 

Khoáng silic có vai trò rất quan trọng lên tăng 
trưởng và năng suất cây trồng thông qua việc giúp 
cây trồng tăng cường sự hấp thu và sử dụng hiệu quả 
các yếu tố dinh dưỡng như N, P và K (Yoshida, 
1975; Bazilevich, 1993). Mặt khác, trong điều kiện 
môi trường mặn, silic giúp cây trồng có thể gia tăng 
khả năng sinh trưởng và chống chịu bởi một số cơ 
chế sau: (1) silic giúp cây trồng gia tăng tỉ lệ K+/Na+ 
ở tế bào rễ và hạn chế sự hấp thu Na+ gây ngộ độc 
tế bào (Saqib et al., 2008; Hashemi et al., 2010); (2) 
silic góp phần làm gia tăng hàm lượng các  
enzyme oxi hóa-khử trong tế bào thực vật như 
superoxide dismutase, guaiacol peroxidase, 
ascorbate peroxidase, dehydroascorbate reductase 
và glutathione reductase ở cây trồng (van der Vorm, 
1980; Liang, 1999; Ma, 2003), vì vậy giảm hàm 
lượng H2O2 gây hư hại tế bào; (3) silic còn gia tăng 
độ dày của lớp biểu bì tế bào thực vật giúp hạn chế 
sự mất nước, rò rỉ điện tích nhằm ngăn chặn sự oxi 
hóa làm hư hại tế bào cây trồng (Gossett et al., 1994; 
Shalata and Tal, 1998; Meneguzzo et al., 1999) và 
(4) silic còn gián tiếp làm gia tăng hàm lượng 
protein của tế bào thực vật để bù vào lượng protein 
hòa tan bị mất đi, giúp ổn định quá trình tăng trưởng 
của cây trồng (Ma, 2003). Một số nghiên cứu cho 
thấy rằng sinh khối lúa ở nghiệm thức bổ sung 
khoáng silic trong điều kiện mặn được cải thiện 
đáng kể so với đối chứng (Matoh et al., 1986), sự 
kháng mặn của lúa mì tăng lên khác biệt ý nghĩa 
thống kê so với đối chứng sau khi bổ sung dung dịch 
dinh dưỡng khoáng silic ở nồng độ thấp (Ahmad et 
al., 1992) và khả năng kháng mặn của cây lúa trồng 
trong dung dịch dinh dưỡng bổ sung khoáng silic 
được tăng lên khác biệt so với đối chứng (Liang et 
al., 1996). Hơn nữa, silic giúp làm giảm nồng độ 
Na+ ở thân lúa mạch (Liang, 1999) và lúa (Yeo et 
al., 1999). Các nghiên cứu ở trong và ngoài nước đa 
số tập trung vào vai trò của phân bón silic lên sinh 
trưởng và năng suất cây trồng, trong khi các nghiên 
cứu về bổ sung kết hợp giữa khoáng silic và vi sinh 
vật trong đất hòa tan khoáng silic nhằm tăng cường 
sinh trưởng, phát triển và khả năng chịu mặn của cây 
trồng còn rất hạn chế. Do đó, mục tiêu của nghiên 
cứu này nhằm đánh giá hiệu quả của năm dòng vi 
khuẩn hòa tan khoáng silic được phân lập từ nhiều 
hệ sinh thái khác nhau gồm đất nông nghiệp, trùn 
đất và phân trùn đất lên tỉ lệ nảy mầm, sinh trưởng 
và sinh khối của lúa trong điều kiện có và không bổ 
sung NaCl 0,3% ở điều kiện phòng thí nghiệm. 

2 PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP  

2.1 Nguồn vi khuẩn 

Năm dòng vi khuẩn hòa tan khoáng silic được 
định danh gồm Ochrobactrum ciceri TCM_39 

(TCM_39), Microbacterium neimengense 
MCM_15 (MCM_15), Klebsiella aerogenes 
LCT_01 (LCT_01), Olivibacter jilunii PTST_30 
(PTST_30) và Citrobacter freundii RTTV_12 
(RTTV_12) được phân lập lần lượt từ đất tre, đất 
mía, đất lúa, phân trùn và ruột trùn, và lần lượt hòa 
tan 52,02, 39,08, 37,06, 51,72, 41,18 mg/L khoáng 
silic trong môi trường dịch đất lỏng bổ sung 0,25% 
magnesium trisilicate sau 4, 6, 2, 6, 2 ngày nuôi cấy 
từ kết quả nghiên cứu của Trần Võ Hải Đường và 
Nguyễn Khởi Nghĩa (2018).  

2.2 Đánh giá hiệu quả của 5 dòng vi khuẩn 
hòa tan khoáng silic lên tỉ lệ nảy mầm của hạt 
lúa, sinh trưởng và sinh khối lúa trên môi 
trường agar 1%  

2.2.1 Chuẩn bị nguồn vi khuẩn 

Năm dòng vi khuẩn hòa tan khoáng silic hiệu 
quả cao nhất ký hiệu TCM_39, MCM_15, LCT_01, 
PTST_30 và RTTV_12 được nuôi tăng sinh riêng 
biệt trong bình tam giác 100 mL chứa 20 mL môi 
trường TSB (Tryptone Soya Broth) trong ba ngày. 
Thành phần của 1 L môi trường TSB gồm 30 g TSB 
và 1 L nước cất. Sau đó, tiến hành thu hoạch sinh 
khối vi khuẩn bằng cách chuyển dịch vi khuẩn sang 
ống falcon 50 mL, ly tâm 6.000 vòng/phút trong 5 
phút, loại bỏ phần nước nằm bên trên. Tiếp tục cho 
20 mL nước khử khoáng tiệt trùng vào để rửa sinh 
khối vi khuẩn trong ba lần và hiệu chỉnh dung dịch 
vi khuẩn bằng nước khử khoáng tiệt trùng về 
OD600nm = 0,7 (khoảng 108 CFU/mL) để làm nguồn 
vi khuẩn cho thí nghiệm.  

2.2.2 Chuẩn bị hạt giống lúa 

Giống lúa IR50404 có nguồn gốc từ Viện Lúa 
Đồng bằng sông Cửu Long được sử dụng trong thí 
nghiệm. Hạt giống được chuẩn bị như sau: hạt được 
tiệt trùng bằng dung dịch NaClO 1% trong 10 phút 
và cồn 70% trong 1 phút, rửa sạch 4 lần với nước cất 
tiệt trùng. Sau đó, hạt được ngâm trong các dung 
dịch huyền phù vi khuẩn riêng biệt (đã được chuẩn 
bị ở mục 2.2.1) trong 12 giờ. Nghiệm thức đối chứng 
được thực hiện tương tự nhưng dùng nước khử 
khoáng tiệt trùng thay cho dung dịch huyền phù vi 
khuẩn.   

2.2.3 Bố trí thí nghiệm 

Đặt 50 hạt lúa đã được chuẩn bị ở mục 2.2.2 lên 
đĩa petri đặt sẵn giấy lọc tiệt trùng có bổ sung 10 mL 
nước khử khoáng. Đĩa petri chứa hạt lúa được đậy 
kín và để yên trong tối ở điều kiện phòng thí nghiệm. 
Tỉ lệ hạt nảy mầm = (số hạt nảy mầm/tổng số hạt)* 
100% được thu thập. Sau đó, khi mầm đạt chiều cao 
1 cm, tiến hành chuyển hạt lúa nảy mầm vào trong 
ống nghiệm 30 mL có chứa 10 mL dung dịch agar 
1%. Các ống nghiệm được đậy nắp nhưng không kín 
hoàn toàn và được đặt ở vị trí thoáng mát trong 
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phòng thí nghiệm trong 7 ngày. Sau 7 ngày, tiến 
hành thu thập một số chỉ tiêu như sau: chiều dài thân 
(được đo từ gốc đến chóp lá cao nhất), chiều dài rễ 
(được đo từ gốc đến chóp rễ dài nhất), số rễ (tất cả 
rễ trong bộ rễ lúa) và sinh khối khô của cây (cây lúa 
được sấy khô ở 105oC trong 8 giờ để loại bỏ nước, 
sau đó cân để xác định khối lượng khô).  

2.3 Đánh giá hiệu quả của vi khuẩn hòa tan 
khoáng silic lên sinh trưởng và sinh khối lúa 
trong điều kiện có và không có bổ sung NaCl 
0,3%  

2.3.1 Chuẩn bị nguồn vi khuẩn 

Năm dòng vi khuẩn hòa tan khoáng silic cao ký 
hiệu TCM_39, MCM_15, LCT_01, PTST_30 và 
RTTV_12 được chuẩn bị làm nguồn vi khuẩn cho 
thí nghiệm tương tự như mục 2.2.1. 

2.3.2 Chuẩn bị hạt giống lúa 

Giống lúa IR50404 được chuẩn bị như ở mục 
2.2.2. 

2.3.3 Bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm được thực hiện trong ống nghiệm 30 
mL chứa 10 mL môi trường Hoagland (Hoagland 
and Arnon, 1938) bổ sung 0,25% magnesium 
trisilicate và thí nghiệm chia làm 2 điều kiện, một 
điều kiện có bổ sung NaCl 0,3% vào môi trường 
Hoagland và một điều kiện còn lại không bổ sung 
NaCl 0,3% để đánh giá hiệu quả của 5 dòng vi khuẩn 
hòa tan khoáng silic lên sinh trưởng và sinh khối của 
lúa ở hai điều kiện có tác động của mặn và không có 
tác động của mặn dưới điều kiện phòng thí nghiệm. 
Thành phần của môi trường Hoagland gồm: 
(NH4)2SO4 0,132 g, KNO3 0,606 g, KH2PO4 0,136 g, 
KCl 0,447 g, Ca(NO3)2 0,944 g, MgSO4.7H2O 0,492 
g, Mg2SiO3 2,5 g, dung dịch Fe 0,25 mL (thành  
phần dung dịch Fe trong 1 L gồm: EDTA sodium 
26,1 g, KOH 19 g và FeSO4.7H2O 24,9 g) và dung  
dịch khoáng vi lượng 1 mL (thành phần của dung 
dịch khoáng vi lượng trong 1 L bao gồm: H3BO3 

2,86 g, MnCl.4H2O 1,81 g, ZnSO4.7H2O 0,22 g, 
CuSO4.5H2O 0,08 g và H2MoO4.H2O 0,02 g). Đầu 
tiên, giống lúa IR50404 được chuẩn bị như ở mục 
2.2.2, sau đó, đặt 30 hạt lúa đã được chuẩn bị ở mục 
2.2.2 lên đĩa petri đặt sẵn giấy lọc tiệt trùng có bổ 
sung 10 mL nước khử khoáng. Đĩa petri chứa hạt lúa 
được đậy kín và để yên trong tối ở điều kiện phòng 
thí nghiệm. Khi mầm đạt chiều cao 1 cm, tiến hành 
chuyển hạt lúa nảy mầm vào trong ống nghiệm 30 
mL có chứa 10 mL môi trường Hoagland có và 
không có bổ sung NaCl 0,3% tiệt trùng bằng cách 
đặt một hạt lúa nảy mầm lên trên miếng xốp tiệt 
trùng có kích thước 1 cm dài x 1 cm rộng x 1 cm cao 
vào mỗi ống nghiệm. Sau đó, các ống nghiệm được 
đậy nắp nhưng không kín hoàn toàn và được đặt ở 
vị trí thoáng mát trong phòng thí nghiệm trong 12 

ngày. Ở mỗi điều kiện thí nghiệm (có và không có 
bổ sung NaCl 0,3%) đều có nghiệm thức đối chứng 
không bổ sung nguồn vi khuẩn và mỗi nghiệm thức 
có 3 lặp lại tương ứng với 3 ống nghiệm. Các chỉ 
tiêu theo dõi gồm: chiều cao cây, chiều dài rễ, số rễ, 
sinh khối thân và sinh khối rễ (thân và rễ lúa sấy khô 
ở 105oC trong 8 giờ để loại bỏ nước, sau đó cân để 
xác định khối lượng khô).  

2.4 Phân tích số liệu 

Số liệu được xử lý với Microsoft Office Excel 
2013 và phân tích thống kê bằng phần mềm SPSS 
22.0. 

3 KẾT QUẢ  

3.1 Ảnh hưởng của vi khuẩn hòa tan 
khoáng silic lên tỉ lệ nảy mầm, sinh trưởng và 
sinh khối cây lúa phát triển trên môi trường 
agar 1%  

Ảnh hưởng của 5 dòng vi khuẩn tuyển chọn lên 
tỉ lệ nảy mầm cũng như sinh trưởng và sinh khối của 
lúa trên môi trường agar 1% sau 7 ngày thí nghiệm 
được trình bày ở Bảng 1. Kết quả cho thấy hai trong 
tổng số 5 dòng vi khuẩn thử nghiệm giúp gia tăng tỉ 
lệ nảy mầm của hạt lúa cao hơn và khác biệt ý nghĩa 
thống kê (p<0,05) so với nghiệm thức đối chứng 
không chủng vi khuẩn. Nghiệm thức chủng hai dòng 
vi khuẩn RTTV_12 và LCT_01 giúp cho lúa có tỉ lệ 
nảy mầm lần lượt đạt 92,0% và 94,7%, cao hơn và 
khác biệt thống kê (p<0,05) khi so với nghiệm thức 
đối chứng (đạt 86,5%). Mặt khác, 5 dòng vi khuẩn 
hòa tan khoáng silic thử nghiệm này còn giúp gia 
tăng chiều cao cây lúa (dao động từ 10,2 đến 11,8 
cm) và số rễ lúa (dao động từ 10,2 đến 11,0 rễ) khi 
so với nghiệm thức đối chứng (tương ứng với 7,3 
cm và 6,3 rễ). Do đó, sinh khối khô của cây lúa khi 
được chủng với 5 dòng vi khuẩn hòa tan khoáng silic 
đều cao hơn (dao động từ 9,2 đến 13,1 mg) và khác 
biệt thống kê so với nghiệm thức đối chứng (8,8 mg) 
(p<0,05), trong đó, sinh khối khô của lúa khi được 
chủng với vi khuẩn PTST_30 phân lập từ mẫu phân 
trùn ở Sóc Trăng đạt cao nhất (13,0 mg) so với các 
dòng vi khuẩn còn lại (p<0,05). Kết quả trên cho 
thấy hai dòng vi khuẩn ký hiệu RTTV_12 và 
LCT_01 trong tổng số 5 dòng vi khuẩn thử nghiệm 
giúp tăng tỉ lệ nảy mầm hạt lúa, đồng thời, 5 dòng vi 
khuẩn thử nghiệm có chức năng kích thích sinh 
trưởng và tăng sinh khối lúa. Điều này có thể giải 
thích là do 5 dòng vi khuẩn hòa tan khoáng silic thử 
nghiệm có khả năng kích thích và hoạt hóa một số 
enzyme trong hạt lúa tham gia vào quá trình nảy 
mầm của hạt, làm cho các enzyme này hoạt động 
nhanh và hiệu quả hơn, ngoài ra, các dòng vi khuẩn 
này ngoài chức năng hòa tan khoáng silic còn có 
chức năng khác như hòa tan lân, cố định đạm hoặc 
tổng hợp kích thích tố thực vật giúp kích thích sinh 
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trưởng cây trồng như idole 3-acetic acid (IAA), 
gibberellic acid (GA3),… Vì vậy, góp phần làm tăng 
tỉ lệ nảy mầm và sinh trưởng cũng như sinh khối của 

lúa ở các nghiệm thức chủng vi khuẩn so với nghiệm 
thức đối chứng (Delshadi et al., 2017). 

Bảng 1: Tỉ lệ nảy mầm, sinh trưởng và sinh khối cây lúa trên môi trường agar 1% 

Lưu ý: Trong cùng một cột các giá trị trung bình có chữ theo sau giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê ở 
mức ý nghĩa 5% qua phép thử Duncan; ĐC: Đối chứng và * sự khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 5% 

3.2 Ảnh hưởng của vi khuẩn hòa tan 
khoáng silic lên sinh trưởng của cây lúa trong 
môi trường Hoagland không bổ sung NaCl dưới 
điều kiện phòng thí nghiệm 

Ảnh hưởng của 5 dòng vi khuẩn hòa tan khoáng 
silic tuyển chọn lên sinh trưởng của cây lúa trong 
điều kiện phòng thí nghiệm sau 12 ngày thí nghiệm 

được trình bày ở Bảng 2 và Hình 1. Kết quả cho thấy 
trong môi trường dinh dưỡng Hoagland không có bổ 
sung 0,3% NaCl, hầu hết các cây lúa được chủng với 
vi khuẩn đều thể hiện sự gia tăng sinh trưởng về 
chiều cao cây, chiều dài rễ, số rễ, sinh khối thân, sinh 
khối rễ và tổng sinh khối cây cao hơn và khác biệt 
thống kê (p<0,05) so với nghiệm thức đối chứng 
không chủng vi khuẩn. 

Bảng 2: Một số chỉ tiêu sinh trưởng của cây lúa trong môi trường Hoagland lỏng không bổ sung NaCl 
0,3% 

Nghiệm thức 
Chỉ tiêu 

Chiều cao cây 
(cm) 

Chiều dài rễ 
(cm) 

Số rễ 
(rễ) 

Sinh khối rễ 
(mg) 

Sinh khối 
thân (mg) 

Tổng sinh 
khối (mg) 

ĐC   7,6e   4,2b 5,5b 4,2ab 7,0d 11,1c 
MCM_15 9,5cd 4,7ab 7,8a 4,3a 8,2b 12,5b 
RTTV_12 11,1b 5,0a 6,5ab 3,9ab 8,1bc 12,0b 
TCM_39 12,6a 5,1a 7,5a 3,8b 9,5a 13,4a 
PTST_30     10,4bc 4,8a 6,8a 3,3c 7,6c 11,0c 
LCT_01 9,0d 3,6c 7,3a 3,4c 6,7d 10,2d 
F 31,4* 10,2* 4,3* 9,3* 35,5* 30,2* 
CV (%) 16,9 13,9 15,1 11,2 12,4 9,8 

Lưu ý: Trong cùng một cột các giá trị trung bình có chữ theo sau giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê ở 
mức ý nghĩa 5% qua phép thử Duncan; ĐC: Đối chứng và * sự khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 5% 

Trong môi trường không bổ sung NaCl, vi khuẩn 
TCM_39 giúp cây lúa đạt chiều cao cây (12,6 cm), 
chiều dài rễ (5,1 cm), sinh khối thân (9,5 mg) và 
tổng sinh khối cây (13,4 mg) vượt trội hơn so với 
nghiệm thức đối chứng và các nghiệm thức chủng 
các dòng vi khuẩn khác (p<0,05). Trong khi đó, cây 
lúa khi được chủng với dòng vi khuẩn MCM_15 đạt 
7,8 rễ và 4,3 mg sinh khối rễ, cao hơn và khác biệt 
thống kê (p<0,05) so với các dòng vi khuẩn khác. 
Nhìn chung, mặc dù hai nghiệm thức chủng hai 
dòng vi khuẩn RTTV_12 và PTST_30 có sinh 
trưởng và sinh khối lúa thấp hơn so với hai dòng vi 
khuẩn TCM_39 và MCM_15 nhưng vẫn tốt hơn và 

khác biệt thống kê khi so với các chỉ tiêu này ở 
nghiệm thức đối chứng không chủng vi khuẩn 
(p<0,05). Điều này có thể được giải thích là do 5 
dòng vi khuẩn thử nghiệm ngoài khả năng hòa tan 
tốt khoáng silic trong môi trường dịch đất lỏng, còn 
có chức năng khác như cố định đạm, hòa tan lân và 
tổng hợp kích thích tố thực vật IAA là những nhân 
tố có vai trò rất quan trọng và hiệu quả trong tăng 
trưởng của cây trồng. Theo kết quả nghiên cứu của 
Imran et al. (2015), dòng vi khuẩn Ochrobactrum 
ciceri tương ứng với dòng TCM_39 có khả năng 
tổng hợp kích thích tố thực vật IAA giúp gia tăng số 
lượng nốt rễ, sinh khối khô, năng suất hạt và chỉ số 

Nghiệm thức 
Chỉ tiêu 

Tỉ lệ nảy mầm 
(%) 

Chiều cao cây 
(cm) 

Chiều dài rễ 
(cm) 

Số rễ 
(rễ) 

Tổng sinh khối 
(mg) 

ĐC  86,5c   7,3b 13,0bc 6,3b 8,8d 
MCM_15 85,3c 10,2a 13,4b 10,8a 10,5c 
RTTV_12 92,0ab 10,7a 12,0d 11,0a 12,1b 
TCM_39 85,3c 11,8a 14,9a 10,3a 12,2b 
PTST_30 87,3bc 10,4a 13,7a 10,5a 13,1a 
LCT_01 94,7a 10,8a 12,5cd 10,5a 9,2d 
F 6,1* 3,6* 15,8* 4,1* 36,9* 
CV (%) 4,9 20,0 7,8 23,2 15,5 
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thu hoạch ở đậu gà so với đối chứng lần lượt đạt 
42%, 31%, 64% và 72%. Mặt khác, ba dòng vi 
khuẩn Citrobacter freundii, Klebsiella aerogenes và 
Olivibacter jilunii lần lượt tương ứng với 3 dòng 
RTTV_12, LCT_01 và PTST_30 cũng có khả năng 
cố định đạm, tổng hợp IAA và gibberellins giúp gia 
tăng sinh trưởng cây trồng (Navarro-Noya et al., 
2013; Toribio-Jiménez et al., 2017). Trong khi đó, 
vai trò kích thích sinh trưởng cây trồng của vi khuẩn 

Microbacterium neimengense tương ứng với dòng 
MCM_15 chưa được công bố. Như vậy, kết quả này 
cho thấy 5 dòng vi khuẩn thử nghiệm giúp kích thích 
sinh trưởng và sinh khối lúa trong điều kiện phòng 
thí nghiệm. Bên cạnh đó, một số chức năng ở các 
dòng vi khuẩn này như hòa tan lân, cố định đạm và 
tổng hợp kích thích tố thực vật IAA cần được kiểm 
tra trong các nghiên cứu tiếp theo. 

 

Hình 1: Sinh trưởng của cây lúa trong môi trường Hoagland không bổ sung NaCl 

3.3 Ảnh hưởng của vi khuẩn hòa tan 
khoáng silic lên sinh trưởng và sinh khối của 
cây lúa trong môi trường Hoagland có bổ sung 
NaCl 0,3% dưới điều kiện phòng thí nghiệm 

Ảnh hưởng của 5 dòng vi khuẩn hòa tan khoáng 
silic tuyển chọn lên sinh trưởng và khả năng chịu 
mặn của cây lúa trong điều kiện phòng thí nghiệm 

trong 12 ngày được trình bày ở Bảng 3 và Hình 2. 
Kết quả cho thấy trong môi trường dinh dưỡng 
Hoagland có bổ sung 0,3% NaCl, hầu hết các cây 
được chủng với vi khuẩn đều có chiều cao cây, chiều 
dài rễ, số rễ, sinh khối thân, sinh khối rễ và tổng sinh 
khối cây lúa cao hơn và khác biệt thống kê so với 
nghiệm thức đối chứng không chủng vi khuẩn 
(p<0,05). 

Bảng 3:  Một số chỉ tiêu sinh trưởng của cây lúa trong môi trường Hoagland lỏng bổ sung NaCl 0,3% 

Nghiệm thức 
Chỉ tiêu 

Chiều cao cây 
(cm) 

Chiều dài rễ 
(cm) 

Số rễ 
(rễ) 

Sinh khối rễ 
(mg) 

Sinh khối 
thân (mg) 

Tổng sinh 
khối (mg) 

ĐC 8,1d 5,3bc 5,0b 3,6d 5,4d   9,0e 
MCM_15 12,7a 5,8ab 7,3a 5,0a 8,4bc 13,4b 
RTTV_12 13,1a 4,9cd 6,3a 3,9cd 8,0c 11,9c 
TCM_39 11,1c 6,2a 6,3a 3,3d 7,8c 11,1d 
PTST_30 13,2a 4,6d 6,8a 4,3bc 9,5a 13,8a 
LCT_01 11,8b 5,6ab 6,8a 4,6ab 8,8b 13,3b 
F 102* 9,5* 4,4* 9,3* 44,8* 3,01* 
CV (%) 15,9 12,1 15,2 16,3 16,9 13,9 

Lưu ý: Trong cùng một cột các giá trị trung bình có chữ theo sau giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê ở 
mức ý nghĩa 5% qua phép thử Duncan; ĐC: Đối chứng và * sự khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 5% 

Hầu hết ở các nghiệm thức chủng với vi khuẩn 
đều cho sinh trưởng và sinh khối cây lúa cao hơn và 
khác biệt thống kê so với nghiệm thức đối chứng 
(p<0,05). Nghiệm thức chủng vPới vi khuẩn 
PTST_30 phân lập từ phân trùn ở Sóc Trăng có 
chiều cao cây, sinh khối thân và tổng sinh khối lúa 
cao hơn và khác biệt thống kê so với các dòng vi 

khuẩn khác và lần lượt đạt 13,2 cm, 9,5 mg và 13,8 
mg. Trong khi nghiệm thức chủng với vi khuẩn 
MCM_15 phân lập từ đất mía ở Cà Mau, số lượng 
rễ và sinh khối rễ vượt trội hơn so với các nghiệm 
thức chủng với các dòng vi khuẩn khác (p<0,05), lần 
lượt đạt 7,3 rễ và 4,3 mg. Riêng nghiệm thức chủng 
dòng vi khuẩn TCM_39 phân lập từ mẫu đất trồng 

ĐC MCM _15 PTST _30 TCM _39 RTTV_12 LCT _01 
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tre ở Cà Mau, chiều dài rễ đạt 6,2 cm, cao hơn và 
khác biệt thống kê so với các dòng vi khuẩn còn lại 
(p<0,05). Điều này có thể giải thích là do cây lúa ở 
các nghiệm thức chủng vi khuẩn hút được lượng lớn 
hơn silic hòa tan trong môi trường nuôi cấy do vi 
khuẩn phóng thích ra từ nguồn khoáng silic khó tan 
và do đó, silic đã thể hiện vai trò và chức năng trong 
việc bảo vệ cây lúa, giúp cây lúa không bị ngộ độc 
muối NaCl trong điều kiện môi trường nuôi cấy có 
bổ sung NaCl 0,3% và gia tăng về sinh trưởng (Ma 
and Takahashi, 2002; Ma, 2004). Hiệu quả tích cực 
của silic lên việc cải thiện sinh trưởng cây trồng khi 
canh tác dưới các điều kiện môi trường mặn chính 
là sự kết hợp các đáp ứng nội sinh ở bên trong cây 
trồng (Soylemezoglu et al., 2009). Silic giúp hoà tan 
và gia tăng hàm lượng protein ở lá, giúp cây trồng 
vượt qua điều kiện mặn bằng cách thay thế lượng 
protein hòa tan mất đi ở điều kiện mặn (Ma, 2003). 
Các nghiên cứu trước đây cho thấy Silic còn giúp 
tăng cường hoạt động enzyme oxi hóa-khử như 
superoxide dismutase, guaiacol peroxidase, 
ascorbate peroxidase, dehydroascorbate reductase 
và glutathione reductase ở cây trồng dưới điều kiện 
mặn (van der Vorm, 1980; Liang, 1999; Ma, 2003). 
Mặt khác, silic được cây trồng hấp thu làm giảm 
mức độ rò rỉ điện tích, sự oxi hóa lipid và hàm lượng 
H2O2 ở tế bào thực vật, vì vậy, có thể hạn chế được 
sự tổn hại tế bào do quá trình oxi hóa do điều kiện 

mặn gây ra (Gossett et al., 1994; Shalata and Tal, 
1998; Meneguzzo et al., 1999). Ngoài ra, từ việc 
tham gia vào thành phần cấu tạo tế bào thực vật cho 
thấy silic có khả năng làm giảm tính thấm của màng 
tế bào lá và kết quả dẫn đến việc giảm mức độ oxi 
hóa lipid. Việc bổ sung silic cho cây trồng dưới điều 
kiện mặn dẫn đến hàm lượng lignin ở vách tế bào 
thực vật giảm xuống do silic hình thành phức hợp 
silic-lignin (Maksimovic et al., 2007). Những thay 
đổi về mặt cấu tạo tế bào thực vật kích thích quá 
trình kéo dài vách tế bào kết quả là giúp ích tăng 
sinh trưởng của cây trồng dưới điều kiện bất lợi mặn 
(Hashemi et al., 2010). Hơn nữa, sự xuất hiện silic 
ở màng tế bào rễ có thể làm tăng sự hấp thu và vận 
chuyển ion K+ và giảm sự hấp thu và vận chuyển ion 
Na+ từ rễ đến thân cây trồng trong điều kiện mặn 
(Liang et al., 2006). Mặt khác, sự tích lũy silic ở lớp 
tế bào nội bì và vách tế bào thực vật làm tăng hoạt 
động của enzyme pyrophosphatase và ATPase ở 
không bào. Đây là hai enzyme giúp giảm hấp thu 
Na+ và tăng cường hấp thu K+ bởi màng tế bào. Sự 
phân cắt và vận chuyển ion Na+ và Cl- đến không 
bào kết hợp với việc tăng tỉ lệ K+/Na+ giúp giảm sự 
tích lũy Na+ ở rễ và thân thông qua việc giảm bớt sự 
vận chuyển Na+ qua vách tế bào, hạn chế ngộ độc tế 
bào thực vật  (Saqib et al., 2008; Hashemi et al., 
2010). 

 

Hình 2: Sinh trưởng của cây lúa trong môi trường Hoagland bổ sung NaCl 0,3% 

So sánh giữa hai thí nghiệm có và không bổ sung 
NaCl 0,3% cho thấy tất cả nghiệm thức trong thí 
nghiệm với môi trường Hoagland bổ sung 0,3% 
NaCl cho kết quả tốt hơn về sinh trưởng, phát triển 
và sinh khối lúa. Cụ thể, chiều cao cây, chiều dài rễ, 
sinh khối rễ và tổng sinh khối khô của các nghiệm 
thức trong thí nghiệm với môi trường Hoagland có 
bổ sung 0,3% NaCl cao hơn lần lượt đạt 13,2 cm, 
6,2 cm, 5,0 mg và 13,8 mg và khác biệt thống kê 
(p<0,05) khi so sánh tương ứng với các nghiệm thức 
trong thí nghiệm với môi trường không có bổ sung 
NaCl. Điều này có thể giải thích là do NaCl giúp 

silic hòa tan tốt hơn như kết quả nghiên cứu của 
Tanaka and Takahashi (2000) đã công bố, từ đó làm 
lượng silic hữu dụng tăng lên cao hơn so với nghiệm 
thức tương ứng nhưng không bổ sung NaCl, giúp 
cây lúa hấp thu silic và các chất dinh dưỡng khác tốt 
hơn, nên sinh trưởng và sinh khối của cây lúa tốt hơn 
ở các nghiệm thức có bổ sung NaCl 0,3% so với các 
nghiệm thức tương ứng nhưng không bổ sung NaCl 
0,3%. Kết quả này tương tự với nghiên cứu trước 
đây của Yeo et al. (1999) và Ma (2004) cho rằng khi 
kết hợp bón phân khoáng silic và vi khuẩn hòa tan 
khoáng silic có thể làm gia tăng sinh trưởng và sinh 
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khối khô cây lúa ở cả điều kiện có và không có 
nhiễm mặn. Tuy nhiên, hiệu quả gia tăng sinh 
trưởng và sinh khối cây lúa ở điều kiện mặn tốt hơn 
nhiều so với điều kiện không mặn. Kết quả nghiên 
cứu chứng minh cho thấy vai trò quan trọng của vi 
khuẩn hòa tan khoáng silic lên sinh trưởng, sinh khối 
cây lúa trong cả hai điều kiện không và có nhiễm 
mặn, đặc biệt là vai trò của chúng lên bảo vệ và kích 
thích sinh trưởng cây lúa khi canh tác trong điều 
kiện nhiễm mặn. 

4 KẾT LUẬN 

Năm dòng vi khuẩn hòa tan khoáng silic cao ký 
hiệu MCM_15, LCT_01, TCM_39, PTST_30 và 
RTTV_12 được phân lập lần lượt từ đất trồng mía, 
trồng lúa, trồng tre, phân trùn và ruột trùn ở một số 
tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long đều giúp gia tăng 
tỉ lệ nảy mầm, sinh trưởng và sinh khối của lúa trên 
môi trường agar 1% và ngoài ra 5 dòng vi khuẩn 
này còn giúp cây lúa tăng sinh trưởng và sinh khối 
trong môi trường Hoagland có và không có bổ sung 
NaCl 0,3%. Do đó, cần tiếp tục thử nghiệm hiệu 
quả của chúng lên sinh trưởng và năng suất lúa ở 
điều kiện nhà lưới và ngoài đồng trên đất nhiễm 
mặn và đất không nhiễm mặn ở khu vực Đồng 
Bằng Sông Cửu Long. 
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