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ABSTRACT 

This study was conducted to assess the inhibitory activity of cinnamon 

essential oil (Cinnamomum verum) on rotten pathogenic moulds isolated 

from strawberries, papaya, plums, and mangoes. Fungal strains were 

isolated on PDA and identified through colonial morphology, mycelia, 

spores, and ITS sequence. The antifungal activity of cinnamon essential 

oil was observed by agar disk diffusion method and dilution microbroth. 

The results revealed that four pathogenic fungi causing fruit rot include 

two fungal strains of  Fusarium sp., one strain of Lasiodiplodia sp., and 

a strain of Diaporthe sp. Cinnamon essential oil completely inhibited the 

growth of mycelium of four fungal strains at the concentration of 0.4 

µL/mL by diffusing the essential oil in agar and completely prevent the 

germination of spores two strain Fusarium sp. by the dilution microbroth 

method. The MIC of essential oil with four isolated by diffusion method is 

0.3 - 0.4 µL/mL and by dilution microbroth method is 0.4 µL/mL for TB1 

and 0.2 µL/mL for the TB2. The MFC of essential oils is 0.3 - 0.6 µL/mL.  

TÓM TẮT 

Nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu đánh giá hoạt tính ức chế 

của tinh dầu quế (Cinnamomum verum) đối với các dòng nấm mốc gây 

thối được phân lập từ trái dâu tây, đu đủ, mận và xoài. Các dòng nấm 

được phân lập trên môi trường PDA, định danh thông qua hình thái khuẩn 

lạc, sợi nấm, bào tử và trình tự ITS. Hoạt tính kháng nấm của tinh dầu 

quế được đánh giá bằng phương pháp khuếch tán đĩa thạch và phương 

pháp vi lỏng. Kết quả cho thấy bốn dòng nấm mốc gây thối trái bao gồm 

hai dòng nấm Fusarium sp., một dòng nấm Lasiodiplodia sp. và một dòng 

nấm Diaporthe sp. Tinh dầu quế ức chế hoàn toàn sự tăng sinh sợi nấm 

của bốn dòng nấm ở nồng độ 0,4 µL/mL bằng phương pháp khuếch tán 

môi trường thạch và ngăn chặn hoàn toàn bào tử nấm nảy mầm của hai 

dòng Fusarium sp. bằng phương pháp vi lỏng với cùng nồng độ. Giá trị 

MIC của tinh dầu đối với 4 dòng nấm bằng phương pháp khuêch tán đĩa 

thạch là 0,3 – 0,4 µL/mL và bằng phương pháp vi lỏng là 0,4 µL/mL với 

dòng TB1 và 0,2 µL/mL với dòng TB2. Giá trị MFC của tinh dầu là 0,3 – 

0,6 µL/mL đối với các dòng nấm thông qua phương pháp khuếch tán đĩa 

thạch và bằng phương pháp vi lỏng là 0,2 - 0,4 µL/mL. 
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1.  GIỚI THIỆU 

Việt Nam là nước có nền nông nghiệp phát triển 

trong đó sản xuất cây ăn quả đang có những bước 

phát triển đáng kể. Theo thống kê của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn (2016), nước ta có 

khoảng 863.000 ha trồng cây ăn trái các loại, trong 

đó các tỉnh, thành phía Nam chiếm trên dưới 50% 

khoảng 466.700 ha, riêng khu vực Đồng bằng sông 

Cửu Long có 288.500 ha là vùng chiếm diện tích lớn 

và là vựa trái cây lớn của cả nước, tuy nhiên, sản 

phẩm trái cây được tiêu thụ ở dạng tươi là chủ yếu 

ở tại địa phương và trong nước. Do trái cây có độ 

pH thấp, độ ẩm và chất dinh dưỡng cao rất dễ bị tấn 

công bởi nấm gây bệnh thối trái làm cho trái cây 

không sử dụng được và không thể bảo quản được 

lâu (Tripathi et al., 2008). Nấm mốc làm thối rữa các 

sản phẩm nông nghiệp là các loại hoa quả, điển hình 

như: Aspergillus spp., Penicillium spp., Monilinia 

spp,…không chỉ gây thối trái trong quá trình bảo 

quản sau thu hoạch mà nấm mốc còn sản xuất các 

độc tố như mycotoxin, aflatoxin,… gây bệnh cho 

người và động vật sử dụng (Chalutz and Wilson, 

1990; Leong et al., 2004). 

Hiện nay các biện pháp chủ yếu để kiểm soát sự 

phát triển, sinh tổng hợp độc tố và gây hư hỏng thực 

phẩm do nấm mốc được sử dụng là phương pháp vật 

lý, sinh học và hóa học. Tuy nhiên, việc phòng 

chống các loại nấm mốc gây hại chủ yếu là sử dụng 

các chất kháng nấm hóa học hoặc tổng hợp. Việc sử 

dụng quá nhiều các chất kháng nấm hóa học sẽ dẫn 

đến việc kháng thuốc của một số loại nấm, gây độc 

với con người và các loài sinh vật khác, làm ô nhiễm 

môi trường (Paster and Barkai, 2008; Raja, 2014). 

Từ đó, cần tìm một giải pháp mới an toàn, thân thiện 

với môi trường để giải quyết vấn đề nấm gây bệnh. 

Trong những năm gần đây, việc sử dụng các hợp 

chất thiên nhiên đặc biệt được quan tâm. Một số 

nước đã dùng hợp chất được chiết xuất từ quế, đinh 

hương, cỏ xạ hương,... dùng xử lý nông sản trước 

khi bảo quản cũng có tác dụng ức chế quá trình phát 

triển của nấm mốc và độc tố của nấm (Fratianni et 

al., 2010). Một loạt các chất chiết xuất từ thực vật 

và các chất chuyển hóa thứ cấp như tinh dầu, tannin, 

alkaloids và flavonoid đã được báo cáo là có hoạt 

động chống lại một loạt các loại nấm in vitro (Simić 

et al., 2004; Wilson et al., 1999). Trong đó, tinh dầu 

là chất được sử dụng rộng rãi và lâu đời, một số 

lượng lớn các loại tinh dầu và thành phần của tinh 

dầu đã được nghiên cứu về đặc tính chống lại một 

số nấm. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 

2.1. Vật liệu 

 Tinh dầu quế (Cinnamomum verum) được cung 

cấp từ Trung tâm Bảo tồn Giống dược liệu Hòa An, 

xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Mẫu 

trái cây (dâu tây, đu đủ, mận và xoài) bị thối được 

thu trên địa bàn Thành phố Cần Thơ. Các thí nghiệm 

được tiến hành tại Phòng thí nghiệm Sinh học phân 

tử, Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh 

học, Trường Đại học Cần Thơ. 

2.2. Phương pháp 

2.2.1. Phân lập và định danh các dòng nấm gây 

thối trái 

Mẫu trái thu về sau khi làm sạch bề mặt và được 

tiến hành phân lập nấm trên môi trường PDA và 

được ủ trong 48 - 72 giờ ở trong bóng tối nhiệt độ 

28oC ± 2. Kiểm tra bằng quan sát mắt thường và 

kính hiển vi về độ đồng nhất màu sắc và bề mặt 

khuẩn lạc nấm, hình dạng khuẩn ty. 

Sau khi phân lập, các mẫu nấm được quan sát 

bằng mắt thường và kính hiển vi (Klich, 2002; 

Nguyễn Lê Anh Đào, 2012) về hình dạng tản nấm, 

hình dạng khuẩn ty, màu sắc khuẩn ty, màu sắc bào 

tử, hình dạng bào tử để tiến hành nhận diện sơ bộ. 

Nấm được nuôi cấy trên môi trường PDA trong 3 

ngày ở điều kiện nhiệt độ phòng. Sau đó, thu tơ nấm 

và ly trích DNA theo Trần Nhân Dũng và ctv. 

(2012). Các mẫu nấm được khuếch đại với cặp mồi 

ITS1 và ITS4 (tác giả). Trình tự của ITS1 (mồi 

xuôi): 5’-TCCGTAGGTGAACCTGCGG-3’; ITS4 

(mồi ngược): 5’-TCCTCCGCTTATTGATATGC-

3’. Sản phẩm PCR của các dòng nấm được giải trình 

tự theo phương pháp Sanger, sau đó so sánh trình tự 

thu được với trình tự trên ngân hàng gene NCBI để 

so sánh trình tự bộ gene và định danh nấm phân lập. 

2.2.2. Xác định hoạt tính kháng nấm của tinh 

dầu quế bằng phương pháp khuếch tán đĩa thạch 

Đánh giá hoạt tính kháng nấm của tinh dầu quế 

được thực hiện bằng phương pháp khuếch tán trong 

môi trường thạch theo mô tả của Euloge et al. 

(2012). Nồng độ tinh dầu trong môi trường (0,05; 

0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5 và 0,6 µL/mL) đã được điều 

chỉnh bằng cách thêm lượng tinh dầu C. verum thích 

hợp được điều chỉnh bằng 0,5% (v/v) Tween 80 vào 

môi trường PDA nóng chảy (45°C), lắc đều để phân 

tán tinh dầu trong môi trường, tiến hành chia môi 

trường vào các đĩa Petri vô trùng (đường kính 80 

mm). Các khoanh nấm (đường kính 5 mm) được cắt 

từ vùng rìa đang phát triển của đĩa nấm thuần đang  

 

 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=LEONG%2C+SU-LIN
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nuôi cấy (sau 3 ngày) được chuyển vào trung tâm 

của đĩa Petri chứa môi trường có tinh dầu, các đĩa 

đối chứng (không có tinh dầu) được cấy theo cùng 

một quy trình. Sau đó các đĩa nấm được ủ ở bóng 

tối, nhiệt độ 28oC ± 2. Thí nghiệm lặp lại 3 lần. 

Đường kính khuẩn lạc nấm được đo sau 6 giờ/lần, 

kéo dài đến 120 giờ. Tỷ lệ phần trăm sự ức chế tăng 

trưởng sợi nấm bằng tinh dầu được tính theo công 

thức của Philippe et al. (2012): 

Ức chế tăng trưởng sợi nấm (%) = 
dc−dt

dc
x 100 

Trong đó: 

dc: đường kính của khuẩn lạc mẫu đối chứng 

dt: đường kính của khuẩn lạc trong mẫu chứa 

tinh dầu. 

Nồng độ diệt nấm tối thiểu (MFC) của tinh dầu 

được xác định bằng cách cấy các đĩa nấm bị ức chế 

bởi tinh dầu không có sự sinh trưởng, phát triển 

khuẩn ty vào môi trường PDA (glucose 20g/L, khoai 

tây 200g/L, agar 20g/L, pH = 7). Quan sát sự phát 

triển, sinh trưởng của các mẫu nấm sau khi ủ 72 giờ 

ở nhiệt độ 28oC ± 2. Nồng độ diệt nấm tối thiểu được 

xác định là nồng độ thấp nhất của tinh dầu mà tại 

nồng độ đó không có sự tăng trưởng xảy ra trên các 

đĩa sau khi cấy. 

2.2.3. Xác định hoạt tính kháng nấm của tinh 

dầu quế bằng phương pháp vi lỏng và mật độ quang 

(OD) 

Thí nghiệm đánh giá khả năng kháng nấm bằng 

tinh dầu được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên bằng các 

mẫu nấm gây thối trái được phân lập (Gakuubi et al., 

2017). Chuẩn bị huyền phù bào tử nấm bằng cách 

cấy nấm trên môi trường PDA và ủ ở nhiệt độ phòng 

từ 5 -7 ngày để nấm sinh bào tử. Cho dung dịch 

0,85% NaCl vào ngập bề mặt nấm và khuấy nhẹ sau 

đó lọc dung dịch để thu nhận bào tử nấm và đếm mật 

số bào tử bằng buồng đếm hồng cầu và pha loãng về 

mật số 105 bào tử/mL. Chuẩn bị môi trường nuôi 

lỏng: cho vào mỗi ống nghiệm 3,75 mL môi trường 

CZB (saccharose 30 g/L, sodium nitrate 3 g/L, 

dipotassium phosphate 1 g/L, magnesium sulphate 

0,5 g/L, potassium chloride  0,5 g/L, Ferrous 

sulphate 0,01 g/L) và được khử trùng ở 121oC, 1 atm 

trong 25 phút. Thêm vào ống nghiệm 0,75 mL tinh 

dầu được điều chỉnh bằng dung dịch Tween 80 nồng 

độ 0,5% (v/v) để nồng độ tinh dầu trong môi trường 

lần lượt 0,1; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 và 1,0 µL/mL. Các 

ống đối chứng âm lần lượt được cho 0,75 mL Tween 

80 nồng độ 0,5%; 0,75 mL nước cất và đối chứng 

dương thêm 0,75 mL acid gallic 500 µg/mL (Seo et 

al., 2013). Sau đó, chủng 3 mL dung dịch huyền phù 

bào tử nấm vào các ống nghiệm chứa môi trường đã 

được chuẩn bị và lắc ở nhiệt độ 28oC. Giá trị quang 

được thu bằng cách hút 1000 µL dung dịch ở mỗi 

bình đem đo OD ở bước sóng λ = 405 nm bằng máy 

đo quang phổ UV-Vis Evolution (Thermo, Mỹ) sau 

12 giờ lắc (Rongai et al., 2012). Đo lần lượt dung 

dịch sau 12 giờ/lần và kéo dài trong 72 giờ. Mỗi lần 

đo lặp lại 3 lần. 

Sau 72 giờ lắc, rút khoảng 50 µL dịch nuôi cấy 

từ các ống nghiệm nuôi lỏng bào tử nấm và trải lên 

đĩa môi trường PDA và được ủ ở nhiệt độ 28oC ± 2 

trong 3 ngày. Giá trị MFC được xác định là nồng độ 

tinh dầu thấp nhất cho thấy không có sự tăng trưởng 

hoặc ít hơn ba khuẩn lạc nấm (hoạt động tiêu diệt 

khoảng 99% đến 99,5%) khi cấy trên môi trường đĩa 

thạch.  

2.2.4. Xử lý số liệu 

Các số liệu được phân tích ANOVA bằng phần 

mềm Minitab 16, các giá trị trung bình được kiểm 

định bằng phép thử Tukey ở mức ý nghĩa 95%. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Phân lập và định danh các dòng nấm gây 

thối trái 

Từ bốn mẫu trái cây bị thối, tiến hành phân lập 

được bốn dòng nấm mốc trên môi trường PDA. Sau 

ba ngày ủ, các đặc điểm về hình thái bên ngoài  

của các mẫu nấm được ghi nhận trong Bảng 1 và 

Bảng 2. 

Bảng 1. Đặc điểm đại thể của khuẩn lạc nấm mốc trên môi trường PDA sau ba ngày 

Tên dòng 

nấm 

Mẫu 

trái 
Hình dạng Đặc điểm bề mặt Màu sắc 

Đường kính 

(mm) 

TB1 Dâu tây Tròn 

Tơ nấm mọc dày, phần rìa tơ nấm mọc 

xoắn, có các vòng đồng tâm, khó thấm 

nước 

Màu trắng, tím nhạt 29 – 32 

TB2 Đu đủ Tròn Tơ nấm mịn, mọc xốp, nhô cao Màu trắng, vàng cam 28 – 32 

TB3 Mận Tròn Khuẩn ty mịn, mọc dày và nhô cao Màu trắng 80 – 85 

TB4 Xoài Không đều Khuẩn ty mọc lan Màu trắng 45 – 50 

https://www.hindawi.com/29386403/
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Theo quan sát hình thái đại thể và vi thể dưới 

kính hiển vi của dòng nấm TB1 và TB2 phân lập từ 

mẫu dâu tây và đu đủ phát triển trên môi trường 

PDA sau ba ngày, tản nấm phát triển hình dạng tròn 

có đường kính khoảng 30 mm, hệ sợi nấm có vách 

ngăn, dạng sợi đa bào và tạo ra bào tử dài, có vách 

ngăn, hình liềm, thân cong, hai đầu thuôn nhọn 

(Hình 1 và Hình 2). Kết hợp với kết quả giải trình tự 

vùng ITS và so sánh với trình tự của các dòng nấm 

trong cơ sở dữ liệu Genebank của NCBI bằng công 

cụ Blast có độ tương đồng cao nhất là trên 98% đối 

với dòng TB1 và 91,75% đối với dòng nấm TB2 với 

các trình tự của các loài nấm thuộc chi Fusarium. 

Theo Summerell et al. (2003) và Hafizi et al. (2013) 

từ các kết quả về hình thái của bào tử, sợi nấm và 

tản nấm cũng như kết quả giải trình tự có sự tương 

đồng cao, có thể kết luận được dòng nấm TB1 và 

TB2 là Fusarium sp. Mehmood et al. (2017) đã báo 

cáo xác định mầm bệnh gây thối trái dâu tây ở 

Pakistan là Fusarium solani thông qua hình thái và 

sinh học phân tử. Zakaria et al. (2012) đã công bố 

Fusarium semitectum và F. solani là nguyên nhân 

chính gây nên thối trái đu đủ ở Malaysia. 

Bảng 2. Đặc điểm vi thể của nấm mốc trên môi trường PDA sau ba ngày 

Tên dòng Khuẩn ty Hình dạng bào tử 

TB1 Phân nhánh, có vách ngăn Bào tử có vách ngăn, hình liềm 

TB2 Phân nhánh, có vách ngăn Bào tử vách ngăn, lưỡi liềm 

TB3 Phân nhánh, có vách ngăn Bào tử hình tròn hoặc hình trứng, có vỏ dày, có vách ngăn 

TB4 Phân nhánh, có vách ngăn Bào tử hình oval 

 

Hình 1. Hình dạng của dòng nấm TB1 

(A: mặt trên khuẩn lạc, B: mặt dưới khuẩn lạc,C: khuẩn 

ty ở vật kính 40X, D: bào tử ở vật kính 40X) 

Dòng nấm TB3 được phân lập từ mẫu mận có hệ 

sợi nấm phát triển rất nhanh, chỉ sau hai ngày nuôi 

cấy trên môi trường thạch PDA tơ nấm đã tràn khắp 

đĩa môi trường, không quan sát được hình dạng 

khuẩn lạc. Sợi nấm ban đầu màu trắng sau khoảng 

14 ngày nuôi cấy chuyển sang màu nâu đen, có vách 

ngăn, phân nhánh. Bào tử của dòng nấm TB3 hình 

thành rất lâu trong quá trình nuôi cấy (khoảng sau 

21 ngày); bào tử ban đầu chưa trưởng thành chưa 

hình thành vách ngăn còn bào tử trưởng thành có 

vách dày và có vách ngăn ngang (Hình 3). Kết quả 

giải trình tự vùng ITS của TB3 cho thấy có độ tương 

đồng cao nhất khi so sánh là 97,41% với loài nấm 

Lasiodiplodia thebromae và 97,2% với hai loài 

Lasiodiplodia brasilensis, Lasiodiplodia parva đều 

thuộc chi Lasiodiplodia phù hợp với các đặc điểm 

hình thái đã quan sát và kết hợp với nghiên cứu về 

hình thái của Phillips et al. (2005) và theo Damm et 

al. (2007), Lasiodiplodia plurivora là nguyên nhân 

gây bệnh thối trái nghiêm trọng đã làm mất sản 

lượng và chất lượng sau thu hoạch của mận, đào và 

cây xuân đào ở Nam Phi. Từ đó các kết quả trên có 

thể xác định dòng nấm TB3 là Lasiodiplodia sp. 

 

Hình 2. Hình dạng của dòng nấm TB2 

(A: mặt trên khuẩn lạc, B: mặt dưới khuẩn lạc,C: khuẩn 

ty ở vật kính 40X, D: bào tử ở vật kính 40X) 
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Hình 3. Hình dạng của dòng nấm TB3 

(A: mặt trên khuẩn lạc, B: mặt dưới khuẩn lạc,C: khuẩn 

ty ở vật kính 40X, D:bào tử ở vật kính 40X) 

Dòng nấm TB4 có hình dạng khuẩn lạc không 

đều, khuẩn ty có màu trắng, phần giữa mọc dày hơn, 

phần bìa mọc phẳng mặt môi trường,tơ nấm ngắn, 

không mịn, phát triển ra môi trường theo từng lớp 

tạo nên các khoảng sinh trưởng rõ rệt. Sợi nấm khi 

quan sát dưới kính hiển vi có vách ngăn, phân 

nhánh, sợi đa bào và bào tử hình elip đến oval, trong 

suốt và không có vách ngăn (Hình 4). So sánh trình 

tự vùng ITS của TB4 cho kết quả tương đồng cao 

nhất là 95,38% với Diaporthe spp. và theo Serrato-

Diaz et al. (2014), Diaporthe pseudomangiferae là 

mầm bệnh gây thối trái và hư hại hoa ở xoài nên có 

thể xác định dòng nấm TB4 là Diaporthe sp.  

 

Hình 4. Hình dạng của dòng nấm TB4 

(A: mặt trên khuẩn lạc, B: mặt dưới khuẩn lạc, 

C: khuẩn ty ở vật kính 40X, D: bào tử ở vật kính 40X) 

3.2. Hoạt tính kháng nấm của tinh dầu quế 

bằng phương pháp khuếch tán môi trường 

Kết quả khảo sát khả năng ức chế sinh trưởng sợi 

nấm của tinh dầu quế với bốn dòng nấm phân lập 

sau 48 giờ được ghi nhận kết quả trong Bảng 3. 

Bảng 3. Phần trăm ức chế sinh trưởng sợi nấm của tinh dầu quế tại thời điểm 48 giờ 

Nồng độ 

tinh dầu 

Phần trăm ức chế sinh trưởng 

TB1 TB2 TB3 TB4 

0,05 µL/mL -6,67 ± 3,33c
 21,86 ± 1,44c 0,00 ± 0,00d 5,34 ± 2,17d 

0,1 µL/mL 22,42 ± 2,42b
 26,62 ± 3,37c 5,00 ± 0,00d 14,92 ± 2,22c 

0,2 µL/mL 25,61 ± 5,86b
 46,90 ± 2,84b 20,42 ± 0,42c 67,04 ± 3,45b 

0,3 µL/mL 100a*
 100a* 64,58 ± 4,10b 100a* 

0,4 µL/mL 100a 100a 100a* 100a 

Giá trị là trung bình ± sai số chuẩn của ba lần lặp lại. Các chữ cái theo sau giống nhau trong cùng một hàng thì khác 

biệt không có ý nghĩa thống kê với kiểm định Tukey, mức ý nghĩa 95%. 

(-): Phần trăm kích thích tăng trưởng của tinh dầu đối với sinh trưởng của nấm 

(*): Nồng độ ức chế tối thiểu  (MIC) đối với các dòng nấm 

Hoạt tính kháng nấm trên cả bốn dòng nấm cho 

thấy có đến ba dòng (TB1, TB2 và TB4) ngừng sinh 

trưởng hoàn toàn ở nồng độ 0,3 µL/mL và ổn định 

đến hết thời gian khảo sát. Riêng dòng nấm TB3 bị 

ức chế 64,58% ở nồng độ 0,3 µL/mL, còn ở nồng độ 

0,4µL/mL ức chế hoàn toàn trong 48 giờ. Đặc biệt, 

ở nồng độ tinh dầu 0,05 µL/mL, nấm TB1 có sự phát 

triển mạnh và vượt trội với phần trăm tăng trưởng từ 

6,67% khi so sánh với nghiệm thức đối chứng và 

theo Pernak et al. (2013), các hoạt chất lỏng chứa 

ion như: 2-chloroethyltrimethylammonium và 

trimethylvinylammonium (2,4-dichlorophenoxy) 

acetates cho thấy hoạt động ức chế sự phát triển và 

diệt cỏ rất tốt khi sử dụng 440 g/ha nhưng khi sử 

dụng hoạt chất trên với nồng độ 0,005 M đến 0,01 

M thì lại cho kết quả tăng khả năng sinh trưởng như 

một chất kích thích, điều hòa sinh trưởng thực vật. 

Vì vậy, ở nồng độ tinh dầu thấp (0,05µL/mL) thì có 

khả năng là chất kích thích cho quá trình tăng trưởng 

sợi nấm của dòng nấm TB1. 
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Nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) của tinh dầu có 

sự tương đồng giữa dòng nấm TB1 (Fusarium sp.), 

TB2 (Fusarium sp.) và TB4 (Diaporthe sp.) đều là 

0,3 µL/mL. Giá trị MIC này cũng tương đương với 

MIC là 0,25 µL/mL khi thử nghiệm khả năng kháng 

nấm của các loại tinh dầu từ cây thuộc họ Lauraceae 

với các dòng nấm gây bệnh. Còn đối với dòng nấm 

TB3 (Lasiodiplodia sp.), MIC là 0,4 µL/mL, thấp 

hơn MIC của tinh dầu trầm hương là 2 mg/mL khi 

đối kháng với nấm Lasiodiplodia theobromae 

(Zhang et al., 2014). Nghiên cứu kháng nấm của 

tinh dầu quế (Cinnamomum verum) đối với dòng 

nấm mốc Aspergillus fumigatus có giá trị MIC từ ≤ 

0,04 – 0,31 µL/mL và với một số loài nấm men 

(Candida albicans, C. glabrata, C. parapsilosis, C. 

Tropicalis và Crytococcus neoformans) là 0,31 – 

0,63 µL/mL (Jantan et al., 2008). Nồng độ diệt nấm 

tối thiểu (MFC) của tinh dầu với các dòng nấm như 

dòng TB1 có giá trị MFC là 0,3 µL/mL, dòng TB2 

là 0,4 µL/mL, dòng TB3 và TB4 là 0,6 µL/mL. 

3.3. Hoạt tính kháng nấm của tinh dầu quế 

bằng phương pháp vi lỏng và mật độ quang (OD) 

Do hai dòng nấm TB3 và TB4 là những loài nấm 

tạo bào tử sau thời gian dài (khoảng 21 ngày) và số 

lượng bào tử được sinh ra ít nên chỉ hai dòng nấm 

TB1 và TB2 được sử dụng để tiến hành khảo sát 

bằng phương pháp nuôi lỏng. 

Kết quả khảo sát khả năng ngăn sự nảy mầm của 

bào tử từ hai dòng nấm TB1 (Fusarium sp.) và TB2 

(Fusarium sp.) của tinh dầu quế bằng phương pháp 

vi lỏng được đánh giá qua chỉ số mật độ quang ở 

bước sóng 𝜆 = 405 nm (Bảng 4). 

Bảng 4. Giá trị mật độ quang (𝜆 = 405 nm) của hai dòng nấm TB1 và TB2 

Nghiệm thức 
Giá trị mật độ quang phổ (𝜆=405nm) 

TB1 TB2 

ĐC dương (Gallic acid 500 µg/mL) 0,55 ± 0,04a 0,54 ± 0,01ab 

ĐC âm (Nước cất khử trùng) 1,19 ± 0,22b 1,55 ± 0,25c 

ĐC âm (Tween 80 – 0,5%) 1,05 ± 0,06b 0,81 ± 0,02b 

0,1 µL/mL 1,20 ± 0,06b 0,56 ± 0,10ab 

0,2 µL/mL 1,04 ± 0,07b 0,22 ± 0,00a* 

0,4 µL/mL 0,32 ± 0,01a* 0,22 ± 0,00a 

0,6 µL/mL 0,29 ± 0,01a 0,24 ± 0,02a 

0,8 µL/mL 0,30 ± 0,02a 0,26 ± 0,02a 

1,0 µL/mL 0,34 ± 0,01abc 0,23 ± 0,00a 

Giá trị là trung bình ± sai số chuẩn của ba lần lặp lại. Các chữ cái theo sau giống nhau trong cùng một hàng thì khác 

biệt không có ý nghĩa thống kê với kiểm định Tukey, mức ý nghĩa 95%. 

 (*): Nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) đối với các dòng nấm 

Tinh dầu quế có hoạt tính ngăn hoàn toàn bào tử 

nấm nảy mầm đối với hai dòng nấm TB1 và TB2 ở 

nồng độ tinh dầu khá thấp: 0,4 µL/mL với bào tử của 

dòng TB1 và 0,2 µL/mL đối với bào tử của dòng 

nấm TB2 ở trong suốt khoảng thời gian 72 giờ khảo 

sát. Tuy nhiên khi có tinh dầu với nồng độ 0,1 

µL/mL và 0,2 µL/mL trong môi trường thì đối với 

dòng TB1 là những chất kích thích, hỗ trợ quá trình 

nảy mầm và phát triển còn đối với dòng TB2 không 

có tác dụng mà có tác dụng ức chế. Từ đây có thể 

thấy dòng nấm TB2 nhạy cảm với tinh dầu quế hơn 

dòng nấm TB1 trong thí nghiệm môi trường lỏng. 

Giá trị MIC của hai dòng nấm TB1 và TB2 đối với 

tinh dầu cũng khác nhau lần lượt là 0,4 µL/mL và 

0,2 µL/mL. Kết quả này gần bằng với khảo sát của 

Simić et al. (2004) có giá trị MIC của tinh dầu quế 

(Cinnamomum sp.) là 0,25 µL/mL đối với nấm 

Fusarium spp. và thấp hơn giá trị MIC là 7 - 8 

µL/mL khi sử dụng tinh dầu bạch đàn (Eucalyptus 

camaldulensis) trên nấm Fusarium spp. (Gakuubi et 

al., 2017). Còn đối với nồng độ diệt nấm tối thiểu 

(MFC) của phương pháp vi lỏng đối dòng nấm TB1 

và TB2 lần lượt là 0,4 µL/mL và 0,2 µL/mL. Giá trị 

MIC của tinh dầu các cây thuộc chi quế 

(Cinnamomum spp.) là 0,25 µL/mL đối với nấm 

Fusarium spp. (Simić et al., 2004) và MIC là 7-8 

µL/mL khi sử dụng tinh dầu bạch đàn (Eucalyptus 

camaldulensis) trên nấm Fusarium spp. (Gakuubi et 

al., 2017); tinh dầu kinh giới (Origanum syriacum 

L.) có hoạt tính kháng nấm chống lại Aspergillus 

niger , Fusarium oxysporum và Penicillium spp. với 

MIC là 0,1 µL/mL (Castro et al., 1995), tất cả các 

giá trị MIC của các nghiên cứu này tương đương 

hoặc cao hơn khi so với kết quả MIC được khảo sát.  

Qua kết quả khảo sát hoạt tính kháng nấm của 

tinh dầu quế với 4 dòng nấm được phân lập, cho thấy 

tinh dầu có khả năng ức chế sự sinh trưởng sợi nấm 

và sự nảy mầm của bào tử nấm hiệu quả với nồng 

độ rất thấp (0,2 – 0,4 µL/mL). Từ đây cho thấy tiềm 
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năng của việc áp dụng tinh dầu như một loại thuốc 

chống nấm sinh học rất cao để xử lý các bệnh liên 

quan với nấm gây bệnh trên trái sau thu hoạch. 

4.  KẾT LUẬN 

Đề tài phân lập được bốn dòng trong đó hai dòng 

nấm Fusarium sp. (dâu tây, đu đủ), một dòng nấm 

Lasiodiplodia sp. (mận) , một dòng nấm Diaporthe 

sp. (xoài) thuần chủng gây hại từ bốn mẫu trái cây 

thối gồm dâu tây, đu đủ, mận và xoài trên địa bàn 

Thành phố Cần Thơ. 

Qua khảo sát khả năng ức chế tăng trưởng sợi 

nấm của tinh dầu quế, thu được kết quả tinh dầu quế 

ức chế hoàn toàn 100% sự tăng trưởng với hai dòng 

nấm Fusarium sp. (TB1 và TB2) và một dòng nấm 

Diaporthe sp. (TB4) ở nồng độ 0,3 µL/mL; với dòng 

nấm Lasiodiplodia sp. (TB3) ở nồng độ 0,4 µL/mL 

sau 48 giờ. Tinh dầu quế có nồng độ ức chế tối thiểu 

(MIC) là 0,3 – 0,4 µL/mL và nồng độ diệt nấm tối 

thiểu (MFC) là 0,3 – 0,6 µL/mL khi khảo sát với bốn 

dòng nấm thử nghiệm bằng phương pháp khuếch tán 

đĩa thạch. 

Thử nghiệm hoạt tính ức chế khả năng nảy mầm 

của bào tử hai dòng nấm Fusarium sp. (TB1 và TB2) 

kết quả thu được tinh dầu quế ức chế hiệu quả khả 

năng nảy mầm của bào tử thuộc hai dòng nấm 

Fusarium sp. với nồng độ từ 0,4 – 1,0 µL/mL kéo 

dài trong 72 giờ. Nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) của 

tinh dầu quế đối với 2 dòng nấm là 0,4 µL/mL và 

nồng độ diệt nấm tối thiểu (MFC) được xác định là 

0,4 µL/mL bằng phương pháp nuôi cấy vi lỏng. 
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