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ABSTRACT 

Potassium chlorate is used to induce off-season flowering in longan. However, 

intensive application of potassium chlorate was shown to cause toxic effects for the 

environment and human health. Fourteen bacterial isolates capable of reducing 

potassium chlorate were isolated from soil samples collected from a longan 

plantation orchard in Cai Rang district, Can Tho city. After cultivating in liquid 

minimal salt medium added with potassium chlorate (100 ppm) and glucose (2000 

ppm), 7 isolates producing high biomass were selected to determine potassium 

chlorate reducing efficiency. The results indicated that all isolates showed higher 

potassium chlorate reducing efficiency in medium supplemented with potassium 

chlorate and glucose compared to control treatment without glucose supplementation. 

Isolates CR10 and CR8 performed the highest efficiency on potassium chlorate 

reduction (99.8% and 97.4%, respectively) after 7 days of incubation. In sterile soil 

with KClO3 (375 ppm) and glucose (750 ppm) addition, the two isolates CR10 and 

CR8 also performed higher potassium chlorate reducing efficiency than the others 

(94.4% and 93.7%, respectively) after 9 days of incubation. Among these 2 potential 

isolates, CR8 showed chemotaxis towards potassium chlorate. Based on the 16S-

rRNA gene sequence, isolate CR8 was genetically identified as Enterobacter sp. CR8. 

TÓM TẮT 

Potassium chlorate (KClO3) là hợp chất được sử dụng để xử lý ra hoa nhãn vào mùa 

nghịch giúp tăng hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, sử dụng các hợp chất có gốc chlorate 

vượt liều lượng cho phép gây ô nhiễm môi trường, từ đó, ảnh hưởng đến hệ sinh thái 

và sức khỏe cộng đồng. Mười bốn dòng vi khuẩn đã được phân lập từ các mẫu đất 

vườn nhãn ở quận Cái Răng, Cần Thơ có khả năng phân hủy KClO3, trong đó 7 dòng 

tạo sinh khối cao trong môi trường khoáng tối thiểu có bổ sung KClO3 (100 ppm) và 

glucose (2000 ppm). Trong môi trường khoáng tối thiểu lỏng có bổ sung KClO3 và 

glucose, hiệu suất phân hủy KClO3 của các dòng vi khuẩn cao hơn so với thí nghiệm 

không bổ sung glucose.  Dòng CR10 và CR8 có hiệu suất phân hủy KClO3 cao nhất, 

tương ứng 99,8% và 97,4% sau 7 ngày nuôi cấy. Khi chủng vi khuẩn vào đất đã khử 

trùng có bổ sung KClO3 (375 ppm) và glucose (750 ppm), 2 dòng vi khuẩn CR10 và 

CR8 cũng có hiệu suất phân hủy KClO3 cao hơn các dòng vi khuẩn còn lại, đạt 94,4% 

và 93,7% sau 9 ngày nuôi cấy. Trong 2 dòng vi khuẩn tiềm năng, dòng CR8 có khả 

năng hóa hướng động theo KClO3. Phân tích trình tự gen 16S-rRNA cho thấy dòng vi 

khuẩn CR8 thuộc chi Enterobacter và được định danh là Enterobacter sp. CR8. 

Trích dẫn: Nguyễn Thị Phi Oanh và Nguyễn Lê Lam Ngọc, 2020. Phân lập và xác định đặc tính của vi khuẩn 

trong  đất trồng nhãn có khả năng phân hủy potassium chlorate. Tạp chí Khoa học Trường Đại học 

Cần Thơ. 56(Số chuyên đề: Khoa học tự nhiên)(2): 80-88. 
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1 GIỚI THIỆU 

Nhãn là loại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao, do 

đó, cây nhãn đã trở thành một trong các loại cây 

được trồng với diện tích lớn (khoảng 53.900 ha) ở 

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) (Bộ Nông 

Nghiệp & PTNT, 2008). Thu hoạch nhãn ở ĐBSCL 

thường tập trung theo mùa, đồng thời, bị cạnh tranh 

bởi các loại trái cây khác nên có thời điểm nhãn 

được mùa nhưng mất giá. Trong khi đó, vào mùa 

nghịch, nhãn thường rất khan hiếm và giá tăng cao. 

Hiện nay, KClO3 đang được nông dân ĐBSCL sử 

dụng rộng rãi để tưới vào gốc cây nhãn nhằm kích 

thích nhãn ra hoa nghịch mùa (Lê Văn Chấn, 2008). 

Nhiều nghiên cứu công bố nồng độ KClO3 phù hợp 

để kích thích ra hoa nhãn vào mùa nghịch 

(Manochai et al., 2005; Trần Văn Hâu và Lê Văn 

Chấn, 2009). Theo Trần Văn Hâu và Lê Văn Chấn 

(2009), xử lý KClO3 với liều lượng 24 g/m đường 

kính tán kích thích cây nhãn Xuồng Cơm Vàng ra 

hoa cao nhất. Tuy nhiên, nông dân thường sử dụng 

KClO3 với liều lượng vượt nhiều lần cho phép, từ đó 

gây nguy cơ lưu tồn KClO3 trong đất cao dẫn đến ô 

nhiễm nước mặt và nước ngầm. Ngoài ra, do KClO3 

là một hợp chất có tính oxy hóa mạnh, không tự 

phân hủy nên sự ô nhiễm KClO3 trong môi trường 

đất và nước ảnh hưởng đến thực vật và sức khỏe 

cộng đồng (Wiwatanadate et al., 2001; Ongprasert 

et al., 2002). Reubi (1978) cho rằng KClO3 gây hoại 

tử ống thận ở động vật, trong khi đối với người, ngộ 

độc KClO3 làm cản trở khả năng vận chuyển oxy 

trong máu, gây đau đầu, chóng mặt. Người và động 

vật ăn phải thực phẩm nhiễm KClO3 gây đau dạ dày 

và có thể gây tổn hại cho thận. 

Hiện nay, phương pháp sinh học sử dụng các vi 

sinh vật bản địa để phân hủy các hợp chất ô nhiễm 

đang được tập trung nghiên cứu do tính bền vững và 

thân thiện với môi trường. Đã có nhiều nghiên cứu 

về khả năng phân hủy KClO3 của các dòng vi khuẩn 

được phân lập từ hệ thống xử lý nước thải phòng thí 

nghiệm như Ideonella dechloratans (Malmqvist et 

al., 1994), Pseudomonas chloritidismutans ASK-1 

(Wolterink et al., 2005) và Alicycliphilus 

denitrificans BC (Weelink et al., 2008). Tuy nhiên 

cho đến nay ở Việt Nam chỉ có nghiên cứu về sự 

phân hủy sinh học KClO3 trong đất trồng nhãn ở 

quận Thốt Nốt, Cần Thơ (Trần Thị Diệu Nguyên và 

ctv., 2017). Vì vậy, nghiên cứu này được thực hiện 

nhằm phân lập, tuyển chọn, khảo sát khả năng hóa 

hướng động và định danh vi khuẩn bản địa có khả 

năng phân hủy hiệu quả KClO3 trong đất trồng nhãn 

ở khu vực quận Cái Răng, Cần Thơ.  

2 PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP 

2.1 Thu mẫu đất 

Mẫu đất thí nghiệm được thu từ vườn nhãn có 

thời gian sử dụng KClO3 trên 10 năm tại khu vực 

Khánh Hưng, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, Cần 

Thơ. Vườn nhãn có diện tích 16.500 m2, KClO3 

được sử dụng để kích thích nhãn ra hoa với liều 

lượng 1,2 kg/tán cây (đường kính mỗi tán cây xấp xỉ 

10 m) và sử dụng KClO3 1 lần/năm. Đất mặt được 

thu ở độ sâu 5 - 10 cm tại 5 điểm trên một vườn 

nhãn, gồm bốn góc vườn và giữa vườn. Tại mỗi 

điểm thu mẫu, đất được thu quanh một gốc nhãn 

trong bán kính 1 m với tâm là thân cây. Vị trí thu 

mẫu được định vị bằng GPS-V, Garmin, USA (kinh 

độ và vĩ độ tương ứng 0586077 và 1101598 theo hệ 

qui chiếu UTM, mảnh số 48P). Các mẫu đất sau khi 

thu được trộn đều, thu một mẫu đại diện để phân lập 

vi khuẩn và sử dụng cho các thí nghiệm tiếp theo.  

2.2  Phân lập vi khuẩn có khả năng phân 

hủy KClO3 

Vi khuẩn có khả năng phân hủy KClO3 được 

phân lập trong môi trường khoáng tối thiểu (MM) 

có bổ sung KClO3 (100 ppm). Thành phần môi 

trường MM trong 1 L dung dịch gồm 1,4696 g 

Na2HPO4; 1,3609 g KH2PO4; 98,5 mg 

MgSO4.7H2O; 5,75 mg CaCl2.2H2O; 3,2 mg Na2-

EDTA; 2,75 mg FeSO4.7H2O; 1,7 mg MnSO4.H2O; 

1,16 mg H3BO3; 1,15 mg ZnSO4.7H2O; 0,24 mg 

CuSO4; 0,24 mg Co(NO3)2.6H2O; 0,1 mg MoO3. 

Quy trình phân lập được thực hiện như sau: Cho 5 g 

mẫu đất vào bình tam giác 100 mL chứa 22,5 mL 

môi trường MM có bổ sung KClO3 để đạt nồng độ 

100 ppm. Các bình tam giác chứa môi trường nuôi 

cấy được lắc trên máy lắc tròn (125 vòng/phút) ở 

điều kiện nhiệt độ phòng thí nghiệm trong một tuần. 

Sau đó, để mẫu lắng các hạt đất trong 30 phút và 

chuyển 5 mL mẫu môi trường chứa vi khuẩn sang 

môi trường MM mới có nồng độ KClO3 như ban đầu 

và tiếp tục nuôi cấy như trên. Quá trình nuôi cấy này 

được lặp lại 4 lần trước khi trải vi khuẩn lên môi 

trường MM có bổ sung KClO3  để phân lập thuần 

(Breugelmans et al., 2004). 

Sau 4 lần nuôi cấy, dung dịch vi khuẩn được pha 

loãng đến 10-5 (hệ số pha loãng 10), 50 L dịch vi 

khuẩn ở từng độ pha loãng được trải lên môi trường 

MM có bổ sung KClO3 (100 ppm). Các đĩa Petri 

agar chứa vi khuẩn được ủ ở nhiệt độ 32oC trong 4 

ngày để vi khuẩn phát triển thành khuẩn lạc. Phân 

nhóm khuẩn lạc vi khuẩn theo hình thái và chọn các 

khuẩn lạc rời để cấy chuyển nhiều lần theo phương 

pháp cấy ria trên môi trường MM có bổ sung KClO3 

cho đến khi chọn được các dòng vi khuẩn có khuẩn 
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lạc đồng nhất. Độ thuần của các dòng vi khuẩn phân 

lập được kiểm tra bằng cách quan sát độ đồng nhất 

của khuẩn lạc trên môi trường Tryptone soya agar 

(TSA) (Breugelmans et al., 2004). Các dòng vi 

khuẩn thuần được quan sát và mô tả đặc điểm hình 

thái khuẩn lạc, hình thái tế bào dưới kính hiển vi 

quang học và nhuộm Gram. 

Các dòng vi khuẩn có khả năng tạo sinh khối 

nhanh được tuyển chọn bằng cách chủng khuẩn lạc 

của từng dòng vi khuẩn vào ống nghiệm 15 mL chứa 

4 mL môi trường Trypton Soy Broth (TSB) và nuôi 

cấy qua đêm. Vi khuẩn được thông khí trên máy lắc 

tròn (125 vòng/phút) ở điều kiện nhiệt độ phòng thí 

nghiệm. Sau đó, mật độ quang của vi khuẩn 

(OD600nm) được điều chỉnh về cùng giá trị 0,8 (tương 

đương 108 CFU/mL). Chủng 50 µL từng dòng vi 

khuẩn vào môi trường MM có bổ sung KClO3 (100 

ppm) và glucose (2000 ppm). Các ống nghiệm chứa 

vi khuẩn nuôi cấy tương tự như trên. Mỗi nghiệm 

thức được lặp lại 3 lần. Mật độ quang của vi khuẩn 

(OD600nm) được xác định sau 2 ngày nuôi cấy. 

2.3 Khảo sát khả năng phân hủy KClO3 

của vi khuẩn trong môi trường MM    

Khả năng phân hủy KClO3 của các dòng vi 

khuẩn phân lập trong môi trường MM được khảo sát 

trong 7 ngày nuôi cấy. Các dòng vi khuẩn được nuôi 

tăng sinh trong bình tam giác 100 mL chứa 30 mL 

môi trường TSB (20 g/L), thông khí trên máy lắc 

tròn (125 vòng/phút) trong 24 giờ. Sinh khối vi 

khuẩn được thu bằng cách ly tâm 10 mL mẫu nuôi 

cấy (13.000 vòng/phút) trong 5 phút. Sau đó, sinh 

khối vi khuẩn được trộn đều với 5 mL dung dịch 

NaCl 0,9%. Mật độ quang (OD600nm) của từng dòng 

vi khuẩn được điều chỉnh về cùng giá trị là 0,8. Khả 

năng phân hủy KClO3 của các dòng vi khuẩn phân 

lập được khảo sát trong ống nghiệm 15 mL chứa 5 

mL môi trường MM bổ sung KClO3 (100 ppm) kết 

hợp với có hoặc không bổ sung glucose (2000 ppm). 

Đối với nghiệm thức có chủng vi khuẩn, 50 L 

huyền phù vi khuẩn sau khi hiệu chỉnh OD600nm = 

0,8 được chủng vào môi trường MM chứa KClO3 

kết hợp với có hoặc không bổ sung glucose. Nghiệm 

thức đối chứng được thực hiện tương tự nhưng 

không chủng vi khuẩn. Thí nghiệm được lặp lại 3 

lần.  

2.4 Khảo sát khả năng phân hủy KClO3 

của vi khuẩn trong đất khử trùng 

Khả năng phân hủy KClO3 của các dòng vi 

khuẩn phân lập được khảo sát trong 9 ngày trong 

môi trường đất được để khô tự nhiên và khử trùng. 

Các bước nuôi tăng sinh và điều chỉnh mật độ quang 

của vi khuẩn được tiến hành tương tự như mô tả ở 

Mục 2.3. Khả năng phân hủy KClO3 của các dòng 

vi khuẩn được khảo sát bằng cách chủng 500 µL 

huyền phù vi khuẩn (OD600nm = 0,8) vào bình tam 

giác 250 mL chứa 40 g đất khử trùng được bổ sung 

15 mL môi trường MM có hòa tan KClO3 (375 ppm) 

và glucose (750 ppm). Nghiệm thức đối chứng được 

thực hiện tương tự nhưng không chủng vi khuẩn. Thí 

nghiệm được lặp lại 3 lần.  

Khả năng phân hủy KClO3 của vi khuẩn phân lập 

được xác định bằng phương pháp quang phổ sử 

dụng thuốc thử indigo carmine (Chiswell and 

Keller-Lehmann, 1993). Sau mỗi 24 giờ, 500 µL 

dịch vi khuẩn được thu và ly tâm (13.000 vòng/phút) 

trong 5 phút. Chuyển 50 µL dịch trong sau khi ly 

tâm vào eppendorf 2 mL chứa hỗn hợp gồm 50 µL 

indigo carmine, 500 µL HCl đậm đặc và 400 µL 

nước cất. Trộn đều bằng cách vortex mẫu trong 15 

giây, sau đó để yên mẫu ở nhiệt độ phòng trong 30 

phút. Độ hấp thụ quang (OD610nm) của indigo 

carmine được xác định bằng phương pháp quang 

phổ (Multiskan GO, Thermo Scientific).  

2.5 Khảo sát khả năng hóa hướng động 

theo KClO3 của vi khuẩn  

Các dòng vi khuẩn có khả năng phân hủy KClO3 

hiệu quả được tuyển chọn để khảo sát khả năng hóa 

hướng động theo KClO3 trên môi trường khoáng tối 

thiểu bán đặc (0,75% agar) có bổ sung tinh thể 

KClO3 thành vòng tròn hoặc nửa vòng tròn với tâm 

là vị trí chủng vi khuẩn. Nghiệm thức đối chứng 

được thực hiện tương tự nhưng không bổ sung 

KClO3. Mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần. Vi 

khuẩn được ủ ở 32oC. Vi khuẩn có khả năng hóa 

hướng động theo KClO3 sẽ tạo sinh khối về vị trí có 

bổ sung tinh thể KClO3 (Thí nghiệm được mô phỏng 

theo quy trình của phòng thí nghiệm Bộ môn Quản 

lý Đất và Nước, Đại Học Leuven, Bỉ). 

2.6 Định danh vi khuẩn dựa vào trình tự 

gen 16S-rRNA  

Dòng vi khuẩn có khả năng phân hủy KClO3 cao 

và hóa hướng động theo hợp chất này được tuyển 

chọn để định danh. ADN của vi khuẩn được ly trích 

theo mô tả của Sambrook et al. (1989), sử dụng cặp 

mồi 27F (5’-AGAGTTTGATCCTGGCTC-3’) và 

1492R (5’-TACGGTTACCTTGTTACG-ACT-3’) 

(Lane, 1991) để khuếch đại gen 16S-rRNA của vi 

khuẩn. Thành phần của một phản ứng PCR 50 µL 

gồm: 5 µL PCR buffer (10X); 4 µL MgCl2; 4 µL 

dNTPs (1,25 mM mỗi loại); 1 µL mỗi loại mồi (10 

µM); 0,5 µL DMSO; 0,5 µL Taq polymerase 

(5U/µL); 2 µL DNA (50-100 ng/µL); 32 µL nước 

cất vô trùng. Chu kỳ nhiệt của phản ứng PCR gồm: 

95oC (5 phút); 30 chu kỳ nhân số lượng ADN với 
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nhiệt độ và thời gian tương ứng là 95oC (1 phút), 

53oC (30 giây), 72oC (90 giây); và 72oC (5 phút). 

Sản phẩm PCR được nhận diện bằng kỹ thuật điện 

di trong gel agarose 1,5% sử dụng dung dịch đệm 

Tris-Acetate-EDTA 1X với hiệu điện thế 50V trong 

30 phút và được giải trình tự bằng phương pháp 

Sanger tại Công ty Sinh Hóa Phù Sa. Trình tự ADN 

của vi khuẩn được phân tích bằng phầm mềm 

Geneious và được so sánh với gen tương ứng của 

các dòng vi khuẩn trong ngân hàng dữ liệu NCBI sử 

dụng công cụ BlastN 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast). 

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1 Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn có khả 

năng phân hủy KClO3 

Sau 4 lần nhân sinh khối, chọn lọc và tuyển chọn, 

14 dòng vi khuẩn đã được phân lập trong môi trường 

MM bổ sung KClO3 (100 ppm). Khi được nuôi cấy 

trên môi trường TSA sau 48 giờ, khuẩn lạc của các 

dòng vi khuẩn không đồng nhất, kích thước biến 

thiên từ 1 - 3 mm; khuẩn lạc tròn hoặc không đều; 

có màu trắng, vàng hoặc cam; bìa nguyên, răng cưa 

hoặc gợn sóng. Về độ nổi, đa số khuẩn lạc lài, chỉ có 

một dòng có khuẩn lạc phẳng (Hình 1). Tất cả các 

dòng vi khuẩn đều Gram âm và có khả năng chuyển 

động khi quan sát tế bào dưới kính hiển vi ở vật kính 

100X. Trong 14 dòng vi khuẩn phân lập, 7 dòng 

được ký hiệu CR3, CR8, CR10, CR45, CR48, CR51 

và CR84 có khả năng tạo sinh khối cao hơn các dòng 

còn lại khi được nuôi cấy trong môi trường MM có 

bổ sung KClO3 (100 ppm) và glucose (2000 ppm) 

sau 2 ngày nuôi cấy. Trong 7 dòng vi khuẩn, 5 dòng 

có tế bào hình que ngắn, 2 dòng có tế bào hình cầu. 

Các dòng vi khuẩn này được tuyển chọn để khảo sát 

khả năng phân hủy KClO3 trong các thí nghiệm tiếp 

theo. 

 

Hình 1: Hình thái khuẩn lạc của một số dòng vi khuẩn đại diện sau 2 ngày nuôi cấy trên môi trường TSA 

A: dòng CR10; B: dòng CR51; C: dòng CR84 

3.2 Khả năng phân hủy KClO3 của vi 

khuẩn trong môi trường MM  

3.2.1 Môi trường nuôi cấy không bổ sung 

glucose 

 Khả năng phân hủy KClO3 của 7 dòng vi khuẩn 

trong môi trường MM có bổ sung KClO3 (100 ppm) 

trong 7 ngày nuôi cấy được trình bày trong Hình 1. 

Trong môi trường MM có bổ sung KClO3, hiệu quả 

phân hủy KClO3 của 7 dòng vi khuẩn tăng dần theo 

thời gian nuôi cấy, và giữa các dòng vi khuẩn có 

khác biệt thống kê khi so sánh với nhau về khả năng 

phân hủy KClO3 theo thời gian. Sau một ngày nuôi 

cấy, dòng CR51 phân hủy KClO3 cao nhất (16,8%), 

khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) so với các 

dòng còn lại. Đặc biệt, trong thời gian từ 2 đến 7 

ngày, dòng vi khuẩn CR51 có hiệu quả phân hủy 

KClO3 cao nhất, khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 

0,05) so với các dòng còn lại. Sau 7 ngày, dòng 

CR51 có khả năng phân hủy đến 91,4% KClO3 trong 

môi trường MM có bổ sung KClO3 (100 ppm). Năm 

dòng vi khuẩn gồm CR3, CR8, CR10, CR45 và 

CR48 không khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) 

về hiệu suất phân hủy KClO3. Dòng CR84 phân hủy 

KClO3 thấp nhất, đạt 84,5% (Hình 2). Sự gia tăng 

sinh khối của vi khuẩn thông qua giá trị mật độ 

quang (OD600nm) khi được nuôi cấy trong môi trường 

MM có bổ sung KClO3 so với nghiệm thức đối 

chứng có chủng vi khuẩn nhưng không bổ sung 

KClO3 chứng tỏ 7 dòng vi khuẩn tuyển chọn đều có 

khả năng sử dụng KClO3 cho sự tăng trưởng  

(Bảng 1). 
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Hình 2: Hiệu suất phân giải KClO3 của các dòng vi khuẩn trong môi trường MM có bổ sung KClO3 

(100 ppm) theo thời gian 

Các giá trị trung bình trong cùng một ngày theo sau bởi các chữ cái giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa về mặt 

thống kê ở mức ý nghĩa 5% (n=3, độ lệch chuẩn) 

Bảng 1: Mật độ quang của vi khuẩn theo thời gian khi được nuôi cấy trong môi trường MM có bổ sung 

KClO3 

Dòng  
Mật độ quang trung bình (OD600nm) 

Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7 

CR3 0,27 0,14 0,31 0,54 0,64 0,83 0,93 

CR8 0,27 0,17 0,25 0,61 0,73 0,89 0,95 

CR10 0,22 0,14 0,37 0,64 0,74 0,87 1,00 

CR45 0,24 0,25 0,31 0,64 0,69 0,83 1,05 

CR48 0,20 0,19 0,32 0,45 0,61 0,77 0,95 

CR51 0,27 0,44 0,43 0,73 0,84 1,07 1,09 

CR84 0,14 0,20 0,15 0,49 0,75 0,75 0,86 

Đối chứng 0,11 0,11 0,12 0,13 0,12 0,12 0,13 

3.2.2 Môi trường nuôi cấy có bổ sung glucose 

Khả năng phân hủy KClO3 của 7 dòng vi khuẩn 

trong môi trường nuôi cấy có bổ sung KClO3 (100 

ppm) và glucose (2000 ppm) trong 7 ngày được 

trình bày trong Hình 2. Kết quả nghiên cứu cho thấy 

tất cả các dòng vi khuẩn đều phân hủy KClO3 nhanh 

hơn so với môi trường chỉ bổ sung KClO3 (100 ppm) 

(Hình 2). Sau một ngày nuôi cấy, dòng CR51 phân 

hủy KClO3 cao nhất với hiệu suất 43,6%, khác biệt 

có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) so với các dòng còn 

lại. Sau 4 ngày, hiệu suất phân hủy đạt trên 60% ở 

các dòng vi khuẩn CR3, CR8, CR10 và CR51 tương 

ứng với 67,4%, 73,6%, 63,7% và 73,3%. Hiệu suất 

phân hủy KClO3 của 4 dòng vi khuẩn này tiếp tục 

tăng nhanh đến ngày 6 và đạt tối đa ở ngày 7 (trên 

95%), trong đó dòng vi khuẩn CR10 và CR8 có hiệu 

quả phân hủy KClO3 cao nhất tương ứng với hiệu 

suất 99,8% và 97,4%, khác biệt có ý nghĩa thống kê 

(p < 0,05) so với các dòng còn lại. Dòng CR48 có 

hiệu suất phân hủy thấp nhất (82,6%), kế đến là 

dòng CR84 (84,5%) khác biệt có ý nghĩa thống kê 

(p < 0,05) so với các dòng còn lại. Các dòng vi 

khuẩn CR3, CR45 và CR51 không khác biệt về hiệu 

suất phân hủy KClO3 khi so sánh với nhau (Hình 3). 
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Hình 3: Hiệu suất phân giải KClO3 của các dòng vi khuẩn trong môi trường MM có bổ sung KClO3 

(100 ppm) và glucose (2000 ppm) theo thời gian 

Các giá trị trung bình trong cùng một ngày theo sau bởi các chữ cái giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa về mặt 

thống kê ở mức ý nghĩa 5% (n=3, độ lệch chuẩn) 

Theo nghiên cứu của Trần Thị Diệu Nguyên và 

ctv (2017), dòng vi khuẩn TN3 được phân lập từ đất 

trồng nhãn ở quận Thốt Nốt, Cần Thơ có khả năng 

phân hủy 78,6% KClO3 (100 ppm) 7 ngày nuôi cấy 

trong môi trường MM có bổ sung glucose (2000 

ppm). Như vậy, 2 dòng vi khuẩn CR10 và CR8 được 

phân lập từ đất trồng nhãn ở quận Cái Răng có khả 

năng phân hủy KClO3 hiệu quả hơn. Sự khác nhau 

về khả năng phân hủy KClO3 có thể do các dòng vi 

khuẩn được phân lập từ hai vùng trồng nhãn khác 

nhau đã được tiếp xúc với KClO3  với thời gian và 

nồng độ không giống nhau. Ngoài ra, các dòng vi 

khuẩn phân lập có thể thuộc các loài khác nhau nên 

khả năng phân hủy KClO3 của chúng cũng khác 

nhau. 

Nhìn chung các dòng vi khuẩn được nuôi trong 

môi trường MM có bổ sung KClO3 (100 ppm) và 

glucose (2000 ppm) có khả năng phân hủy KClO3 

cao hơn so với môi trường chỉ có KClO3. Khi so 

sánh 3 dòng vi khuẩn phân hủy KClO3 hiệu quả gổm 

CR8, CR10 và CR51 cho thấy hiệu suất phân hủy 

KClO3 của các dòng vi khuẩn này cao hơn khi môi 

trường được bổ sung glucose, tương ứng đạt 97,4%; 

99,8% và 96,1% (Hình 3), trong môi trường không 

bổ sung glucose, hiệu suất phân hủy KClO3 lần lượt 

là 78,4%; 83,3% và 91,4% (Hình 2). Kết quả này 

phù hợp với nghiên cứu của Sutigoolabud et al. 

(2004) cho thấy mẫu đất được bổ sung glucose ở 

nồng độ từ 10 g/kg đất (10.000 ppm) giúp cho lượng 

KClO3 tồn dư trong đất (341 ppm) được vi sinh vật 

đất phân hủy nhanh hơn, KClO3 được phân hủy gần 

như hoàn toàn trong 4 tuần khảo sát khi so với mẫu 

đất đối chứng không bổ sung glucose. Điều này có 

thể do glucose là nguồn carbon hữu dụng giúp gia 

tăng sinh khối của vi khuẩn dẫn đến tăng hiệu suất 

phân hủy KClO3.  

3.3 Khả năng phân hủy KClO3 của vi 

khuẩn trong đất  

Khả năng phân hủy KClO3 của 7 dòng vi khuẩn 

trong môi trường đất đã khử trùng có bổ sung KClO3 

(375 ppm) và glucose (750 ppm) trong 9 ngày được 

trình bày trong Hình 4. Kết quả nghiên cứu cho thấy, 

các dòng vi khuẩn đều có hiệu suất phân hủy KClO3 

tăng trong thời gian khảo sát. Trong đó, dòng CR10 

và CR3 phân hủy KClO3 cao nhất, tương ứng với 

hiệu suất 33,9% và 33,3% sau một ngày nuôi cấy, 

khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) so với các 

dòng còn lại. Đến ngày thứ 3, dòng CR3 phân hủy 

KClO3 cao nhất, đạt 78,4%. Sau 5 ngày, hiệu suất 

phân hủy đạt trên 80% ở 2 dòng vi khuẩn CR10 và 

CR3 (88,7% và 80% tương ứng). Hiệu suất phân hủy 

của 2 dòng vi khuẩn này tiếp tục tăng cao đến ngày 

thứ 7. Đặc biệt đến ngày thứ 9, dòng vi khuẩn CR10 

và CR8 có hiệu quả phân hủy KClO3 cao nhất, đạt 

94,4% và 93,7%, khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 

0,05) so với các dòng khác ở cùng thời điểm. Dòng 

CR84 có hiệu suất phân hủy thấp nhất (68,8%), kế 

đến là dòng CR48 (78,9%) và CR51 (81,3%) khác 

biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) so với các dòng 

còn lại. Hai dòng CR3 và CR45 không khác biệt về 

hiệu suất phân hủy KClO3. 
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Hình 4: Hiệu suất phân hủy KClO3 của các dòng vi khuẩn trong đất có bổ sung KClO3 (375 ppm) và 

glucose (750 ppm) theo thời gian 

Các giá trị trung bình trong cùng một ngày theo sau bởi các chữ cái giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa về mặt 

thống kê ở mức ý nghĩa 5% (n=3, độ lệch chuẩn) 

3.4 Khả năng hóa hướng động theo KClO3 

của vi khuẩn  

Hai dòng vi khuẩn CR8 và CR10 có khả năng 

phân hủy KClO3 cao nhất nên được tuyển chọn để 

khảo sát khả năng hóa hướng động theo KClO3. Kết 

quả khảo sát cho thấy dòng CR8 có khả năng hóa 

hướng động theo KClO3 do dòng vi khuẩn này tạo 

sinh khối về phía vị trí có bổ sung KClO3 (Hình 5). 

Ngược lại, ở nghiệm thức đối chứng không bổ sung 

KClO3, vi khuẩn CR8 chỉ tạo sinh khối ngay tại vị 

trí chủng ban đầu (Hình 5A). Dòng vi khuẩn CR8 

thể hiện sự tạo sinh khối hướng về vị trí bổ sung 

KClO3 ở hai nghiệm thức bổ sung KClO3 ở nửa vòng 

tròn (Hình 5B) và cả vòng tròn (Hình 5C) quanh vị 

trí chủng vi khuẩn. 

 

Hình 5: Hóa hướng động theo KClO3 của dòng vi khuẩn CR8 

A. Môi trường MM không bổ sung KClO3, có chủng vi khuẩn. 

B. Môi trường MM bổ sung KClO3  ở nửa vòng tròn, có chủng vi khuẩn. 

C. Môi trường MM bổ sung KClO3 ở cả vòng tròn, có chủng vi khuẩn. 

Trong đất, các hợp chất hóa học thường phân bố 

không đồng đều và bám vào các phân tử đất làm cho 

vi sinh vật khó tiếp xúc và phân hủy, do đó khả năng 

di chuyển theo một hợp chất hóa học nào đó (hóa 

hướng động) là đặc điểm thuận lợi giúp vi khuẩn 

phát hiện và di chuyển đến hợp chất này để phân hủy 

(Grimm and Harwood, 1997). Theo Pandey and Jain 

(2002), các vi khuẩn có khả năng phân hủy các hợp 

chất hữu cơ ô nhiễm khác nhau như hydrocarbon 

một vòng và đa vòng thơm, alkan, nitroaromatics, 
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và các thuốc trừ sâu gốc chlor cũng thể hiện khả 

năng hóa hướng động theo các chất này. Chẳng hạn, 

Bijdekerke (2004) và Sniegowski (2005) đã phân 

lập được vi khuẩn Pseudomonas stutzeri E1, 

Pseudomonas sp. E7 và Novosphingobium 

subarcticum E6 có khả năng phân hủy và hóa hướng 

động theo hydrocarbon đa vòng thơm phenanthrene. 

Vi khuẩn Novosphingobium sp. KN65.2 có khả 

năng hóa hướng động theo thuốc diệt côn trùng 

carbofuran cũng có khả năng phân hủy hiệu quả 

carbofuran (Nguyen et al., 2014). Trong nghiên cứu 

này, dòng vi khuẩn CR8 vừa có khả năng phân hủy 

KClO3 cao trong môi trường có bổ sung glucose vừa 

có khả năng hóa hướng động theo KClO3 nên CR8 

là dòng vi khuẩn tiềm năng có thể được sử dụng cho 

các nghiên cứu ứng dụng để xử lý KClO3 trong đất.  

3.5 Định danh vi khuẩn 

Kết quả phân tích trình tự gen cho thấy gen 16S-

rRNA của dòng vi khuẩn CR8 tương đồng 98% với 

gen tương ứng của dòng Enterobacter cloacae MC4 

(accession number KX268122.1) do đó dòng vi 

khuẩn CR8 thuộc chi Enterobacter và được định 

danh là Enterobacter sp. CR8. Kết quả này phù hợp 

với nghiên cứu của Ridley et al. (2006) về enzyme 

phân giải nitrate được ly trích từ màng tế bào của vi 

khuẩn Enterobacter cloacae dòng SLD1a-1 cũng có 

khả năng phân hủy hợp chất chlorate. 

4  KẾT LUẬN  

Từ mẫu đất thu ở vườn trồng nhãn khu vực 

Khánh Hưng, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, Cần 

Thơ, 14 dòng vi khuẩn có khả năng phân hủy KClO3 

đã được phân lập trong đó 7 dòng vi khuẩn có khả 

năng tạo sinh khối cao trong môi trường MM có bổ 

sung KClO3 (100 ppm) và glucose (2000 ppm). 

Trong môi trường MM có bổ sung KClO3 và 

glucose, hiệu suất phân hủy KClO3 của vi khuẩn cao 

hơn so với môi trường chỉ có KClO3. Dòng CR8 và 

CR10 phân hủy KClO3 cao nhất, đạt 97,4% và 

99,8% sau 7 ngày nuôi cấy. Trong môi trường đất 

đã khử trùng có bổ sung KClO3 (375 ppm) và 

glucose (750 ppm), 2 dòng vi khuẩn CR8 và CR10 

cũng phân hủy KClO3 cao hơn các dòng vi khuẩn 

còn lại, đạt 93,7% và 94,4% sau 9 ngày nuôi cấy. 
Dòng vi khuẩn CR8 có khả năng hóa hướng động 

theo KClO3 và được định danh là Enterobacter sp. 

CR8. 
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