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TÓM TẮT
Nghiên cứu này được tiến hành để đánh giá tiềm năng vi sinh vật đất trên địa bàn tỉnh
Bình Thuận. Tổng cộng 20 mẫu đất thu thập từ toàn bộ 8 huyện trên địa bàn tỉnh được sử
dụng để phân lập, định danh và đánh giá khả năng phân giải các chất dinh dưỡng khó tan trong
đất. Kết quả phân lập được 3 chủng vi khuẩn thuộc các loài Bacillus amyloliquefaciens,
Bacillus velezensis và Bacilllus subtilis. Đánh giá hoạt tính cho thấy các chủng vi khuẩn thu
được có khả năng phân giải cellulose và protein tương đối cao, trong khi độ phân giải
phostphate ở mức độ trung bình. Thử nghiệm kết hợp còn cho thấy 3 chủng vi khuẩn thu
được không có tính đối kháng nhau. Các vi khuẩn trong nghiên cứu này cần tiếp tục được
nghiên cứu sâu hơn để có thể ứng dụng vào việc phát triển các loại phân vi sinh.
Từ khóa: Bacillus, Bình Thuận, phân vi sinh, phân hủy cellulose, phân giải protein.
1. MỞ ĐẦU
Nền nông nghiệp Việt Nam đang có xu hướng phát triển theo canh tác hữu cơ để góp
phần đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng và đảm bảo phát triển nông nghiệp bền vững,
đồng thời giảm sự tích tụ nitrate, tồn dư các chất hóa học và kim loại nặng ở một số vùng,
gây ô nhiễm nguồn nước, môi trường đất và sức khỏe con người [1]. Phân bón vi sinh có
chứa các nhóm vi sinh vật cố định đạm, phân giải chất hữu cơ, phân giải phosphate khó tan,
kích thích sinh trưởng thực vật, ngăn ngừa và phòng trừ bệnh hại tác động từ môi trường
hoặc các vi sinh vật gây bất lợi cho cây trồng là một thành phần quan trọng trong nền nông
nghiệp bền vững này [2, 3]. Nhiều nghiên cứu trước đây đã xác định được các nhóm vi sinh
vật như nấm Aspergiluss, Penicilium, vi khuẩn Bacillus, Pseudomonas… có khả năng tiết
các enzyme để phân giải lân và kali thành dạng dễ tan, hữu dụng cho cây trồng. Một số vi
khuẩn còn có khả năng sinh tổng hợp các chất kích thích sinh trưởng giúp cây phát triển
nhanh. Trong nông nghiệp, các vi khuẩn thuộc chi Bacillus tham gia vào quá trình hòa tan
các chất từ khó tan sang dạng dễ tan [4, 5], cải tạo đất, tăng năng suất hoặc đối kháng với
một số nấm bệnh và vi khuẩn ở vùng rễ cây trồng [5, 6], làm phong phú thêm hệ vi sinh vật
đất và trả lại độ phì nhiêu cho đất. Bình Thuận là một tỉnh có sự phát triển nông nghiệp mạnh
ở Nam Trung Bộ. Với địa hình đa dạng từ ven biển đến vùng núi cao, từ khu vực nước mặn
đến vùng nước ngọt, thổ nhưỡng Bình Thuận da dạng, phong phú. Nghiên cứu trước đây đã
xác định được sự hiện diện của các vi sinh vật có lợi trong đất Bình Thuận. Năm 2016, nhóm
nghiên cứu của Hà Thị Thúy và cộng sự đã phát hiện 2 chủng xạ khuẩn và 2 chủng vi khuẩn có
khả năng ức chế nấm Neoscytalidium dimidiatum gây bệnh đốm nâu trên cây thanh long [7].
Tuy nhiên vẫn còn thiếu các nghiên cứu về khai thác tiềm năng hệ vi sinh vật có lợi trong đất
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trên địa bàn tỉnh để phục vụ phát triển các loại phân bón vi sinh sử dụng cho địa bàn tỉnh.
Trong nghiên cứu này, 20 mẫu đất từ 8 huyện của tỉnh Bình Thuận được phân lập, định danh
và đánh giá hoạt tính để tìm ra các chủng vi khuẩn Bacillus có hoạt tính cao. Những chủng vi
khuẩn phân lập được có tiềm năng để sử dụng trong sản xuất phân hữu cơ vi sinh góp phần tăng
chất lượng nông sản, bảo vệ môi trường và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.
2. VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu
Tổng cộng 20 mẫu đất được thu thập ở 20 xã thuộc 8 huyện của tỉnh Bình Thuận (Hình 1,
Bảng 1). Các mẫu đất được lấy từ các khu vực đất hoang, ít có sự can thiệp của con người.
Quy trình lấy mẫu được thực hiện theo TCVN 4046-1985 [8], cụ thể như sau: mẫu đất được
lấy theo quy tắc đường chéo hoặc ziczac tùy địa hình vùng đất, không lấy đất ở các vị trí có
phân gia súc, phân vô cơ hay chỗ có tàn dư thực vật... Mỗi địa điểm lấy từ 15-20 mẫu, mỗi mẫu
khoảng 0,5 kg và các mẫu được trộn đều lấy đại diện theo quy tắc đường chéo khoảng 0,5 kg.

Hình 1. Bản đồ hành chính tỉnh Bình Thuận
Bảng 1. Vị trí lấy mẫu đất và các ký hiệu mẫu trong nghiên cứu
STT

Địa điểm lấy mẫu (xã – huyện)

Ký hiệu mẫu

1

Sông Phan - Hàm Tân

A

2

TT Tân Nghĩa – Hàm Tân

B

3

Hàm Chính – Hàm Thuận Bắc

C

4

TT Liên Hương – Tuy Phong

D

5

Hàm Minh – Hàm Thuận Nam

E

6

Hồng Liêm – Hàm Thuận Bắc

F

7

Hải Ninh – Bắc Bình

G

8

Hàm Cường – Hàm Thuận Nam

H

9

Thuận Minh – Hàm Thuận Bắc

I

10

Vĩnh Tân – Tuy Phong

J
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Địa điểm lấy mẫu (xã – huyện)

STT

Ký hiệu mẫu

11

Võ Xu – Đức Linh

K

12

Gia An – Tánh Linh

L

13

Huy Khiêm – Tánh Linh

M

14

Đức Phú – Đức Linh

N

15

Mê Pu – Đức Linh

O

16

Lạc Hưng 1, Lạc Tánh – Tánh Linh

P

17

Trà Cụ, Lạc Tánh – Tánh Linh

Q

18

Ngũ Phụng – Phú Quý

R

19

Tam Thanh – Phú Quý

S

20

Long Hải – Phú Qúy

T

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu
2.2.1. Phân lập và định danh vi khuẩn
Phân lập
Các tế bào sinh dưỡng trong mẫu đất được loại bỏ bằng cách đun cách thủy ở 75 °C
trong 15 phút, sau đó được pha loãng tới nồng độ 10-3, cấy trải trên môi trường cao thịt peptone và ủ ở 37 °C trong 48 giờ. Các khuẩn lạc giống nhau về màu sắc và hình dạng được
phân lập và cấy truyền sang ống thạch nghiêng sau đó cho phát triển ở nhiệt độ phòng trong
24 giờ và bảo quản ở 4 °C.
Thử nghiệm catalase
Khuẩn lạc được đặt trên lam kính đã có sẵn H2O2 30%, sau đó khả năng sinh catalase
được đánh giá theo tiêu chí: nếu khuẩn lạc có sủi bọt thì kết quả dương tính, nếu không sủi
bọt thì kết quả âm tính.
Thử nghiệm khả năng di động
Khả năng di động của vi khuẩn được xác định bằng cách cấy thẳng từ trên xuống trong
môi trường thạch Luria broth (LB) bán lỏng có bổ sung 0,7% agar. Sau 24 giờ ở 37 °C, nếu
khuẩn lạc mọc lan ra khỏi đường cấy thì vi khuẩn có khả năng di động. Ngược lại, vi khuẩn
chỉ mọc trong đường cấy thì vi khuẩn không có khả năng di động.
Thử nghiệm khả năng lên men đường D-glucose
Khả năng lên men đường D-glucose của vi khuẩn được xác định bằng cách cấy trên môi
trường lên men đường LB lỏng có bổ sung phenol red. Sau 24 giờ cấy ở 37 °C, nếu môi
trường chuyển từ màu đỏ sang vàng thì vi khuẩn có khả năng lên men đường. Ngược lại, nếu
môi trường vẫn giữ nguyên màu đỏ của phenol red thì vi khuẩn không có khả năng lên men
đường.
Định danh bằng hình thái
Các khuẩn lạc được quan sát hình thái và nhuộm gram kiểm tra dưới kính hiển vi có vật
kính 10x và định danh theo tiêu chuẩn của Trần Linh Thước năm 2010 [9].
Định danh bằng sinh học phân tử
Sau khi xác định được các chủng vi khuẩn dựa trên đặc điểm hình thái và sinh hóa, các
chủng này tiếp tục được định danh ở mức độ phân tử tại công ty Nam Khoa Biotek (Quận 7,
TP. Hồ Chí Minh) dựa vào trình tự gene 16S rDNA với độ dài đoạn gen phân tích 500 bp. Kết quả
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giải trình tự được phân tích bằng công cụ online NCBI BLAST (https://blast.ncbi.nlm.nih.gov).
Khuẩn lạc sau khi định danh bằng sinh học phân tử được bảo quản trong môi trường LB có
bổ sung glycerol (15% v/v).
2.2.2. Phương pháp khảo sát hoạt tính
Hoạt tính phân giải cellulose
Khả năng phân giải cellulose của vi khuẩn được xác định dựa trên khả năng thủy phân
Carboxymethyl cellulose (CMC). Vi khuẩn được cấy lên môi trường vinogradski, ủ ở 37 °C
trong 48 giờ và nhuộm với dung dịch congo red 1% trong 20 phút. Sau đó rửa lại bằng NaCl
1M xác định vòng phân giải xung quanh khuẩn lạc.
Khả năng phân giải protein
Khả năng phân giải protein của vi khuẩn được xác định bằng phương pháp cấy chấm
điểm sinh khối của vi sinh vật trên môi trường thạch Nutrient agar (NA) bổ sung 1% casein.
Sau đó xác định đường kính vòng phân giải casein bằng thuốc thử Trichloroacetic acid
(TCA) 15%.
Khả năng phân giải phosphate khó tan
Khả năng phân giải phosphate khó tan của vi khuẩn được xác định bằng phương pháp
cấy chấm điểm trên môi trường thạch đĩa Pikovskaya. Sau đó theo dõi khả năng hình thành
vòng phân giải của các chủng vi sinh vật.
Đường kính vòng phân giải được tính theo công thức D – d.
Trong đó: D: đường kính vòng phân giải (cm);
d: đường kính khuẩn lạc (cm)
Kiểm tra khả năng tương thích của các chủng vi sinh vật tuyển chọn:
Sử dụng phương pháp cấy vạch vuông góc (Cross-streak).
Xử lý số liệu
Ngoại trừ hoạt động thu thập và xử lý mẫu, các thí nghiệm được bố trí theo phương
pháp hoàn toàn ngẫu nhiên và được lặp lại 3 lần. Số liệu được xử lý thống kê bằng phần
mềm SAS (Statistical Analysis Systems).
3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Phân lập và định danh vi khuẩn
3.1.1. Phân lập
Tổng cộng 20 mẫu đất thu ở 8 huyện của tỉnh Bình Thuận, các mẫu đất này sau đó được
nuôi cấy trên môi trường cao thịt – peptone. Sau khi chọn lọc khuẩn lạc đặc trưng cho
Bacillus theo mô tả của Nguyễn Thị Bích Đào và cộng sự năm 2015 [10] và tiến hành làm
thuần bằng cấy ria trên môi trường cao thịt – peptone agar, tổng thu được 12 khuẩn lạc có
đặc điểm giống với đặc điểm hình thái của Bacillus: khuẩn lạc màu trắng, tròn, bề mặt nhăn,
rìa răng cưa không đều (Hình 2).
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Hình 2. Hình thái của 12 khuẩn lạc thu thập từ tỉnh Bình Thuận
(A: Sông Phan- Hàm Tân; C: Hàm Chính- Hàm Thuận Bắc; D: TT Liên Hương- Tuy Phong;
E: Hàm Minh- Hàm Thuận Nam; F: Hồng Liêm- Hàm Thuận Bắc; G: Hải Ninh-Bắc Bình;
H: Hàm Cường-Hàm Thuận Nam; L: Gia An-Tánh Linh; N: Đức Phú- Đức Linh; R: Ngũ Phụng-Phú Quý;
S: Tam Thanh-Phú Quý; T: Long Hải-Phú Quý; Thanh thước tương ứng 1 cm).

Tổng số 12 khuẩn lạc này tiếp tục được sàng lọc sơ bộ dựa vào kết quả dương tính với
enzyme catalase, tính di động và khả năng lên men đường. Kết quả có 9 khuẩn lạc bao gồm
các khuẩn lạc thu thập từ Sông Phan- Hàm Tân (A), Hàm Chính- Hàm Thuận Bắc (C), Hồng
Liêm- Hàm Thuận Bắc (F), Hải Ninh- Bắc Bình (G), Hàm Cường- Hàm Thuận Nam (H),
Đức Phú- Đức Linh (N), Ngũ Phụng- Phú Quý (R), Tam Thanh- Phú Quý (S) và Long HảiPhú Quý (T) dương tính với các đặc điểm khảo sát. Sau khi nhuộm Gram, ngoại trừ chủng
thu thập từ Hải Ninh-Bắc Bình (G), 8 khuẩn lạc còn lại mang đặc điểm của vi khuẩn Gram
dương, đây là cơ sở ban đầu để nhận diện vi khuẩn thuộc chi Bacillus. Kết quả được thể hiện
ở Hình 3.

Hình 3. Kết quả nhuộm Gram của 8 chủng vi khuẩn phân lập từ tỉnh Bình Thuận
(độ phóng đại 100 lần).
(A: Sông Phan- Hàm Tân; D: TT Liên Hương- Tuy Phong; F: Hồng Liêm- Hàm Thuận Bắc;
H: Hàm Cường-Hàm Thuận Nam; L: Gia An-Tánh Linh; N: Đức Phú- Đức Linh;
R: Ngũ Phụng-Phú Quý; S: Tam Thanh- Phú Quý).

3.1.2. Định danh bằng sinh học phân tử
Sau đó vùng 16S rDNA của 8 chủng vi khuẩn được khuếch đại bằng phản ứng PCR, kết
quả cho thấy các band vạch xuất hiện rõ ràng ở kích thước khoảng 500 bp (Hình 4) chứng tỏ
điều kiện phản ứng PCR đã tối ưu.
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Hình 4. Kết quả phản ứng PCR khuếch đại gen 16S rDNA của 8 chủng vi khuẩn
phân lập từ tỉnh Bình Thuận.
(A: Sông Phan- Hàm Tân; D: TT Liên Hương- Tuy Phong; F: Hồng Liêm-Hàm Thuận Bắc;
H: Hàm Cường-Hàm Thuận Nam; N: Đức Phú-Đức Linh; L: Gia An-Tánh Linh;
R: Ngũ Phụng-Phú Quý; S: Tam Thanh- Phú Quý)

Các sản phẩm PCR sau đó được tinh sạch với QIAquick PCR Purification Kit
(QIAGEN, Đức) và được giải trình tự theo phương pháp Sanger tại công ty Nam Khoa
Biotek (Quận 7, TP. Hồ Chí Minh). Trình tự của các đoạn DNA thu được như sau:
>A_Song_Phan_Ham_Tan
GGCTCAGGACGAACGCTGGCGGCGTGCCTAATACATGCAAGTCGAGCGGAC
AGATGGGAGCTTGCTCCCTGATGTTAGCGGCGGACGGGTGAGTAACACGTGGGT
AACCTGCCTGTAAGACTGGGATAACTCCGGGAAACCGGGGCTAATACCGGATGC
TTGTTTGAACCGCATGGTTCAAACATAAAAGGTGGCTTCGGCTACCACTTACAG
ATGGACCCGCGGCGCATTAGCTAGTTGGTGAGGTAATGGCTCACCAAGGCAACG
ATGCGTAGCCGACCTGAGAGGGTGATCGGCCACACTGGGACTGAGACACGGCCC
AGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTAGGGAATCTTCCGCAATGGACGAAAGTCTGA
CGGAGCAACGCCGCGTGAGTGATGAAGGTTTTCGGATCGTAAAGCTCTGTTGTT
AGGGAAGAACAAGTACCGTTCGAATAGGGCGGTACCTTGACGGTACCTAACCAG
AAAGCCACGGCTAACTACG.
Trình tự này sau đó được kiểm tra trên ngân hàng gen thông qua BLAST, kết quả cho
thấy vi khuẩn phân lập được từ Sông Phan- Hàm Tân thuộc loài Bacillus subtilis với độ
tương đồng 100% (Hình 5).

Hình 5. Kết quả BLAST của DNA chủng vi khuẩn phân lập từ Sông Phan-Hàm Tân (A).
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>D_Lien_Huong_Tuy_Phong
TGGCTCAGGACGAACGCTGGCGGCGTGCCTAATACATGCAAGTCGAGCGGA
CAGATGGGAGCTTGCTCCCTGATGTTAGCGGCGGACGGGTGAGTAACACGTGGG
TAACCTGCCTGTAAGACTGGGATAACTCCGGGAAACCGGGGCTAATACCGGATG
GTTGTTTGAACCGCATGGTTCAAACATAAAAGGTGGCTTCGGCTACCACTTACA
GATGGACCCGCGGCGCATTAGCTAGTTGGTGAGGTAACGGCTCACCAAGGCAAC
GATGCGTAGCCGACCTGAGAGGGTGATCGGCCACACTGGGACTGAGACACGGC
CCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTAGGGAATCTTCCGCAATGGACGAAAGTCT
GACGGAGCAACGCCGCGTGAGTGATGAAGGTTTTCGGATCGTAAAGCTCTGTTG
TTAGGGAAGAACAAGTACCGTTCGAATAGGGCGGTACCTTGACGGTACCTAACC
AGAAAGCCACGGCTAACTACG.
Trình tự này sau đó được kiểm tra trên ngân hàng gen thông qua BLAST, kết quả cho
thấy vi khuẩn phân lập được từ Liên Hương - Tuy Phong thuộc loài Bacillus subtilis với độ
tương đồng 100% (Hình 6).

Hình 6. Kết quả BLAST của DNA chủng vi khuẩn phân lập từ Liên Hương- Tuy Phong (D).

>F_Hong_Liem_Ham_Thuan_Bac
CTGGCTCAGGACGAACGCTGGCGGCGTGCCTAATACATGCAAGTCGAGCGG
ACAGATGGGAGCTTGCTCCCTGATGTTAGCGGCGGACGGGTGAGTAACACGTGG
GTAACCTGCCTGTAAGACTGGGATAACTCCGGGAAACCGGGGCTAATACCGGAT
GGTTGTTTGAACCGCATGGTTCAAACATAAAAGGTGGCTTCGGCTACCACTTAC
AGATGGACCCGCGGCGCATTAGCTAGTTGGTGAGGTAACGGCTCACCAAGGCAA
CGATGCGTAGCCGACCTGAGAGGGTGATCGGCCACACTGGGACTGAGACACGG
CCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTAGGGAATCTTCCGCAATGGACGAAAGTC
TGACGGAGCAACGCCGCGTGAGTGATGAAGGTTTTCGGATCGTAAAGCTCTGTT
GTTAGGGAAGAACAAGTACCGTTCGAATAGGGCGGTACCTTGACGGTACCTAAC
CAGAAAGCCACGGCTAACTACGTGC
Trình tự này sau đó được kiểm tra trên ngân hàng gen thông qua BLAST, kết quả cho
thấy vi khuẩn phân lập được từ Hồng Liêm- Hàm Thuận Bắc thuộc loài Bacillus subtilis với
độ tương đồng 100% (Hình 7).
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Hình 7. Kết quả BLAST của DNA chủng vi khuẩn phân lập từ Hồng Liêm-Hàm Thuận Bắc (F).

>H_Ham_Cuong_Ham_Thuan_Nam
GATCCTGGCTCAGGACGAACGCTGGCGGCGTGCCTAATACATGCAAGTCGA
GCGGACAGATGGGAGCTTGCTCCCTGATGTTAGCGGCGGACGGGTGAGTAACAC
GTGGGTAACCTGCCTGTAAGACTGGGATAACTCCGGGAAACCGGGGCTAATACC
GGATGGTTGTCTGAACCGCATGGTTCAGACATAAAAGGTGGCTTCGGCTACCAC
TTACAGATGGACCCGCGGCGCATTAGCTAGTTGGTGAGGTAACGGCTCACCAAG
GCGACGATGCGTAGCCGACCTGAGAGGGTGATCGGCCACACTGGGACTGAGAC
ACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTAGGGAATCTTCCGCAATGGACGA
AAGTCTGACGGAGCAACGCCGCGTGAGTGATGAAGGTTTTCGGATCGTAAAGCT
CTGTTGTTAGGGAAGAACAAGTGCCGTTCAAATAGGGCGGCACCTTGACGGTAC
CTAACCAGAAAGCCACGGCTAACTACGTGC
Trình tự này sau đó được kiểm tra trên ngân hàng gen thông qua BLAST, kết quả cho
thấy vi khuẩn phân lập được từ Hàm Cương- Hàm Thuận Nam thuộc loài Bacillus velezensis
với độ tương đồng 100% (Hình 8).

Hình 8. Kết quả BLAST của DNA chủng vi khuẩn phân lập từ Hàm Cường- Hàm Thuận Nam (H).
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>L_Gia_An_Tanh_Linh
CCGTCAGGTACAGCCAGTTACTACTGTACTTGTTCTTCCCTTACAACAGAGTT
TTACGATCCGAAAACCTTCTTCACTCACGCGGCGTTGCTCCATCAGGCTTTCGCCC
ATTGTGGAAGATTCCCTACTGCTGCCTCCCGTAGGAGTCTGGGCCGTGTCTCAGTC
CCAGTGTGGCCGATCACCCTCTCAGGTCGGCTACGCATCGTCGCCTTGGTGAGCC
GTTACCTCACCAACTAGCTAATGCGCCGCGGGCCCATCTTATAGCGACAGCC
Trình tự này sau đó được kiểm tra trên ngân hàng gen thông qua BLAST, kết quả cho
thấy vi khuẩn phân lập được từ Sông Phan- Hàm Tân thuộc loài Lysinibacillus xylanilyticus
với độ tương đồng 99% (Hình 9).

Hình 9. Kết quả BLAST của DNA chủng vi khuẩn phân lập từ Gia An- Tánh Linh (L).

>N_Duc_Phu_Duc_Linh
GATCCTGGCTCAGGACGAACGCTGGCGGCGTGCCTAATACATGCAAGTCGA
GCGGACAGATGGGAGCTTGCTCCCTGATGTTAGCGGCGGACGGGTGAGTAACAC
GTGGGTAACCTGCCTGTAAGACTGGGATAACTCCGGGAAACCGGGGCTAATACC
GGATGGTTGTTTGAACCGCATGGTTCAGACATAAAAGGTGGCTTCGGCTACCAC
TTACAGATGGACCCGCGGCGCATTAGCTAGTTGGTGAGGTAACGGCTCACCAAG
GCAACGATGCGTAGCCGACCTGAGAGGGTGATCGGCCACACTGGGACTGAGAC
ACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTAGGGAATCTTCCGCAATGGACGA
AAGTCTGACGGAGCAACGCCGCGTGAGTGATGAAGGTTTTCGGATCGTAAAGCT
CTGTTGTTAGGGAAGAACAAGTGCCGTTCAAATAGGGCGGCACCTTGACGGTAC
CTAACCAGAAAGCCACGGCTAACTACGTGCC
Trình tự này sau đó được kiểm tra trên ngân hàng gen thông qua BLAST, kết quả cho
thấy vi khuẩn phân lập được từ Sông Phan- Hàm Tân thuộc loài Bacillus amyloliquefaciens
với độ tương đồng 100% (Hình 10).
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Hình 10. Kết quả BLAST của DNA chủng vi khuẩn phân lập từ Đức Phú-Đức Linh (N).

>R_Ngu_Phung-Phu_Quy
TCCTGGCTCAGGACGAACGCTGGCGGCGTGCCTAATACATGCAAGTCGAGC
GGACAGATGGGAGCTTGCTCCCTGATGTTAGCGGCGGACGGGTGAGTAACACGT
GGGTAACCTGCCTGTAAGACTGGGATAACTCCGGGAAACCGGGGCTAATACCGG
ATGGTTGTCTGAACCGCATGGTTCAGACATAAAAGGTGGCTTCGGCTACCACTT
ACAGATGGACCCGCGGCGCATTAGCTAGTTGGTGAGGTAACGGCTCACCAAGGC
GACGATGCGTAGCCGACCTGAGAGGGTGATCGGCCACACTGGGACTGAGACAC
GGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTAGGGAATCTTCCGCAATGGACGAAA
GTCTGACGGAGCAACGCCGCGTGAGTGATGAAGGTTTTCGGATCGTAAAGCTCT
GTTGTTAGGGAAGAACAAGTGCCGTTCAAATAGGGCGGCACCTTGACGGTACCT
AACCAGAAAGCCACGGCTAACTACGTGC
Trình tự này sau đó được kiểm tra trên ngân hàng gen thông qua BLAST, kết quả cho
thấy vi khuẩn phân lập được từ Sông Phan- Hàm Tân Nam thuộc loài Bacillus velezensis với
độ tương đồng 100% (Hình 11).

Hình 11. Kết quả BLAST của DNA chủng vi khuẩn phân lập từ Ngũ Phụng-Phú Quý (R).
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>S_Tam_Thanh_Phu_Quy
TCCTGGCTCAGGACGAACGCTGGCGGCGTGCCTAATACATGCAAGTCGAGC
GGACAGATGGGAGCTTGCTCCCTGATGTTAGCGGCGGACGGGTGAGTAACACGT
GGGTAACCTGCCTGTAAGACTGGGATAACTCCGGGAAACCGGGGCTAATACCGG
ATGGTTGTTTGAACCGCATGGTTCAGACATAAAAGGTGGCTTCGGCTACCACTTA
CAGATGGACCCGCGGCGCATTAGCTAGTTGGTGAGGTAACGGCTCACCAAGGCA
ACGATGCGTAGCCGACCTGAGAGGGTGATCGGCCACACTGGGACTGAGACACG
GCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTAGGGAATCTTCCGCAATGGACGAAAGT
CTGACGGAGCAACGCCGCGTGAGTGATGAAGGTTTTCGGATCGTAAAGCTCTGT
TGTTAGGGAAGAACAAGTGCCGTTCAAATAGGGCGGCACCTTGACGGTACCTAA
CCAGAAAGCCACGGCTAACTACGTGCCA
Trình tự này sau đó được kiểm tra trên ngân hàng gen thông qua BLAST, kết quả cho
thấy vi khuẩn phân lập được từ Sông Phan - Hàm Tân thuộc loài Bacillus amyloliquefaciens
với độ tương đồng 100% (Hình 12).

Hình 12. Kết quả BLAST của DNA chủng vi khuẩn phân lập từ Tam Thanh- Phú Quý (S).

Qua so sánh với các trình tự trong Genbank, kết quả cho thấy trong 8 chủng vi khuẩn
phân tích, chỉ có 7 chủng thuộc chi Bacillus. Trong đó khuẩn lạc thu từ Sông Phan-Hàm Tân
(A), TT Liên Hương - Tuy Phong (D) và Hàm Liêm - Hàm Thuận Bắc (F) thuộc loài
Bacillus subtilis. Khuẩn lạc thu từ Đức Phú-Đức Linh (N) và Tam Thanh - Phú Quý (S)
thuộc loài Bacillus amyloliquefaciens. Trong khi đó khuẩn lạc thu từ Hàm Cường- Hàm
Thuận Nam (H) và Ngũ Phụng- Phú Quý (R) thuộc loài Bacillus velezensis. Riêng khuẩn lạc
thu từ Gia An - Tánh Linh (L) thuộc loài Lysinibacillus xylanilyticus, mặc dù qua xác định
hình thái và nhuộm Gram, chủng vi khuẩn thu thập từ Gia An - Tánh Linh mang đặc tính của
Bacillus, điều này chứng tỏ ưu điểm của phương pháp sinh học phân tử trong định danh vi sinh
vật. Vì vậy, 7 chủng vi khuẩn Bacillus này tiếp tục được sử dụng trong các đánh giá hoạt tính.
3.2. Kết quả khảo sát hoạt tính
Hoạt tính phân giải cellulose
Khả năng phân giải cellulose của các chủng vi khuẩn phân lập được đánh giá qua khả
năng thủy phân CMC (Hình 13). Kết quả cho thấy các vi khuẩn Bacillus phân lập được đều
có có khả năng sản sinh enzyme β-D-glucanase phân giải CMC với các mức độ khác nhau
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(Bảng 2), đường kính vòng phân giải của các dòng vi khuẩn có độ dao động từ 1,2 cm đến
3,2 cm. Các chủng có đường kính vòng phân giải CMC trên 2 cm chiếm 57,1%, chủng có
vòng phân giải trên 3 cm chiếm 28,5%, Trong đó, chủng Hồng Liêm - Hàm Thuận Bắc (F)
thể hiện khả năng sinh enzyme cellulase mạnh nhất với hiệu số đường kính vòng phân giải là
3,2 cm. Kết quả trong nghiên cứu này tương đương với nghiên cứu của Nguyễn Ngọc Trúc
Ngân và Phạm Thị Ngọc Lan được thực hiện năm 2014 tại Thừa Thiên Huế [11] có hoạt tính
cao hơn các chủng QN2, QN3 được phân lập từ tỉnh Quảng Nam của Trần Bảo Trâm và
cộng sự năm 2016 [12].

Hình 13. Vòng phân giải CMC của các chủng trên môi trường thạch đĩa (sau 24 giờ)
(A: Sông Phan-Hàm Tân; D: TT Liên Hương-Tuy Phong; F: Hồng Liêm-Hàm Thuận Bắc;
H: Hàm Cường-Hàm Thuận Nam; N: Đức Phú-Đức Linh; L: Gia An-Tánh Linh;
R: Ngũ Phụng-Phú Quý; S: Tam Thanh- Phú Quý).

Hoạt tính phân giải casein
Sau 60 giờ ủ ở 37 °C trong môi trường NA có bổ sung casein 1%, kết quả cho thấy các
chủng đang nghiên cứu có đường kính thủy phân khá lớn, với đường kính vòng phân giải
dao động từ 3,2-4,4 cm (Hình 14, Bảng 2). Chủng Ngũ Phụng- Phú Quý (R) có đường kính
vòng phân giải cao nhất ở mức 4,4 cm và chủng Hồng Liêm- Hàm Thuận Bắc (F) có vòng phân
giải thấp nhất ở mức 3,2 cm. Hoạt tính của các chủng trong nghiên cứu này cao hơn so với một
số chủng Bacillus được nghiên cứu trước đây tại Ấn Độ của Madhubanti et al. (2,3 cm) [13] và
các nghiên cứu ở Việt Nam như chủng KT10 được phân lập ở đất vườn của Nguyễn Thị Trần
Thụy (2,2 cm) [14].

Hình 14. Vòng phân giải casein của các chủng trên môi trường thạch đĩa.
(A: Sông Phan- Hàm Tân; D: TT Liên Hương- Tuy Phong; F: Hồng Liêm-Hàm Thuận Bắc; H: Hàm
Cường-Hàm Thuận Nam; N: Đức Phú-Đức Linh; L: Gia An-Tánh Linh; R: Ngũ Phụng-Phú Quý; S:
Tam Thanh- Phú Quý).
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Hoạt tính phân giải phosphate khó tan Ca3(PO4)2
Khả năng phân giải phosphate khó tan của vi khuẩn được được đánh giá nhờ khả năng
phân giải Ca3(PO4)2, số liệu ghi nhận được trình bày ở Bảng 2. Kết quả cho thấy chủng vi
khuẩn thu thập ở Đức Phú-Đức Linh (N) và Tam Thanh- Phú Quý (S) không có khả năng
hình thành vòng phân giải, trong khi đó năm chủng vi khuẩn có khả năng hình thành vòng
phân giải gồm Sông Phan-Hàm Tân (A), TT Liên Hương-Tuy Phong (D), Hồng Liêm-Hàm
Thuận Bắc (F), Hàm Cường-Hàm Thuận Nam (H) và Ngũ Phụng- Phú Quý (R), có đường
kính vòng phân giải từ 1,4-2,5 mm, thấp hơn chủng Bacillus spp. của Nguyễn Thị Ngọc
Sương và cộng sự năm 2016 [15] và một số vi khuẩn ở các nghiên cứu của các tác giả trước
đó khi nghiên cứu về khả năng phân giải phosphate khó tan [12]. Các chủng vi sinh vật phân
lập được có khả năng phân giải Ca3(PO4)2 kém có thể do điều kiện nuôi cấy chưa tối ưu.
Theo Wittmann et al., khoảng pH phù hợp cho hoạt tính của enzyme phosphatase là 4-5 [16].
Vì vậy, nghiên cứu tiếp theo cần khảo sát các giá trị pH để đánh giá chính xác hơn khả năng
phân giải phosphate khó tan của các chủng Bacillus thu được.
Bảng 2. Hoạt tính phân giải CMC, casein và phosphate của các chủng vi khuẩn.
Tên chủng

Đường kính vòng Đường kính vòng phân Đường kính vòng phân
phân giải CMC (cm)
giải casein (cm)
giải phosphate (mm)

Sông Phan- Hàm Tân (A)

1,27d

3,53ab

2,37a

TT Liên Hương- Tuy Phong (D)

2,90abc

3,23c

1,47b

Hồng Liêm-Hàm Thuận Bắc (F)

3,20a

3,20bc

2,57a

Hàm Cường-Hàm Thuận Nam (H)

2,63bc

3,67ab

2,43a

Đức Phú-Đức Linh (N)

2,53c

4,10ab

0

ab

a

2,33a

Ngũ Phụng-Phú Quý (R)

3,00

Tam Thanh- Phú Quý (S)

2,77abc

3,4abc

0

CV (%)

9,6

19,0

7,7

LSD

0,45

1,2

0,3

4,4

(a,b,c...: Các ký tự khác nhau ở cùng một cột thể hiện sự khác biệt về thống kê với độ tin cậy p < 0,05).

Khả năng tương thích của 3 chủng tuyển chọn
Các chủng vi sinh vật thường được phối hợp nhiều chủng loại với nhau trong một chế
phẩm nhằm sử dụng tối đa tiềm năng của các chủng vi sinh vật. Do đó, việc tiến hành kiểm
tra độ tương thích của các chủng vi sinh vật được tuyển chọn là cần thiết để đảm bảo tính
thích nghi và hiệu quả trong việc lựa chọn phối trộn phù hợp. Kết quả cho thấy cả 3 đường
cấy mọc sát với nhau (Hình 15), đây là một đặc điểm quan trọng giúp những nghiên cứu
trong tương lai có thể phối trộn cả 3 chủng cùng nhau để nâng cao giá trị của sản phẩm.

Hình 15. Sự tương thích của 3 chủng vi khuẩn sau 24 giờ nuôi cấy.
(F: Hồng Liêm- Hàm Thuận Bắc; R: Ngũ Phụ-Phú Quý; S: Tam Thanh-Phú Quý).
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4. KẾT LUẬN
Dựa vào đặc điểm hình thái, đặc điểm sinh hóa và giải trình tự gene 16S rRNA, nghiên
cứu này đã phân lập được 3 chủng vi khuẩn thuộc các loài Bacillus subtilis, Bacillus
amylolique faciens và Bacillus velezensis từ 20 mẫu đất thu thập từ 8 huyện của tỉnh Bình
Thuận. Phân tích hoạt tính cho thấy các chủng thu nhận được có khả năng phân giải cellulose
và protein cao với đường kính vòng phân giải lần lượt từ 3,2 cm và 4,4 cm. Ngoài ra, các
chủng này không có sự đối kháng nên có tiềm năng phối hợp với nhau. Các chủng vi khuẩn
phân lập được ở nghiên cứu này là đối tượng tiềm năng để nghiên cứu sản xuất các chế phẩm
phân bón vi sinh và các chế phẩm khác trong xử lý môi trường.
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ABSTRACT
ISOLATION AND IDENTIFICATION OF SOME Bacillus spp. ACCESSIONS WITH
HIGH BIOLOGICAL ACTIVITIES COLLECTED FROM BINH THUAN PROVINCE
Huynh Thi Cam Tien1, Ho Viet The2,*
1
Ho Chi Minh City University of Technology (HUTECH)
2
Ho Chi Minh City University of Food Industry
*Email: thehv@hufi.edu.vn
This study was conducted to assess the potential of soil microorganisms in Binh Thuan
province. A total of 20 soil samples collected from all eight districts in the province were
used to isolate, identify and evaluate the ability to resolve soil-soluble nutrients. Results of
three isolates belonging to Bacillus amyloliquefaciens, Bacillus velezensis, and Bacilllus
subtilis species were obtained. Evaluation of activity showed that these strains were
relatively high in degrading cellulose and protein, while the phostphate degradation was at
medium level. The combined test also showed that the three strains of bacteria obtained were
not antagonistic. The bacterium strains obtained in this study would require further studies
before being able to apply to the development of microbial fertilizers.
Keywords: Bacillus, Binh Thuan province, cellulose-degradation, protein-degradation,
microbial fertilizer.

62

