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TÓM TẮT: Arbuscular Mycorrhyza Fungi (AMF) là một loại nấm rễ cộng sinh khá phổ biến trên cây
trồng và có vai trò quan trọng trong sự sinh trưởng của cây, đặc biệt trong điều kiện bất lợi của môi
trường. Trong bài báo này, chúng tôi đưa ra kết quả phân lập và định danh đến loài AMF ở các mẫu đất và
rễ cam tại vùng Quỳ Hợp, Nghệ An. Kết quả từ 60 mẫu đất và rễ cam đã phân lập được 16 loài AMF
thuộc 6 chi: Acaulospora, Entrophospora, Glomus, Sclerocystis, Glomites và Gigaspora. Sự phân bố của
AMF trên 3 giống cam Vân Du, Xã Đoài và V2 và các tầng đất từ 0-20 cm, 20-40 cm, 40-60 cm cho thấy
có sự khác biệt rất lớn về sự phân bố của AMF giữa các giống cam và giữa các tầng phẫu diện. Vai trò của
AMF đối với cây cam cũng bước đầu được ghi nhận qua việc đánh giá khả năng xâm nhiễm trở lại của
AMF trên cây cam con. Cây cam con được bổ sung bào tử AMF có chiều dài rễ và số lượng rễ lớn hơn so
với cây đối chứng.
Từ khóa: Acaulospora, Entrophospora, Gigaspora, Glomites, Glomus, Sclerocystis, Mycorrhiza, sự đa dạng.
MỞ ĐẦU

Nấm rễ cộng sinh là hiện tượng rất phổ biến
trong tự nhiên, có khoảng 60-80% các loài thực
vật trên thế giới có mối quan hệ cộng sinh với
nấm nội cộng sinh. Nhiều công trình khoa học
đã chứng minh vai trò của nấm cộng sinh mang
lại những lợi ích to lớn, thiết thực đối với quá
trình sinh trưởng và phát triển của cây trong
điều kiện bất lợi của môi trường. Hình thức
cộng sinh này đã và đang được nghiên cứu về
phân loại [1], sự đa dạng [4, 7], phân bố [2, 13],
ảnh hưởng của chúng đối với thực vật [6, 10] và
ứng dụng vào thực tiễn sản xuất nông - lâm
nghiệp ở nhiều nước trên thế giới.
Tuy nhiên, ở Việt Nam, việc nghiên cứu
phát triển nấm cộng sinh Mycorrhiza còn rất
hạn chế [5, 8, 9, 11, 16]. Vì vậy, việc nghiên
cứu hệ nấm cộng sinh cho một số cây trồng
chính tại các vùng sinh thái phục vụ sản xuất
bền vững nhằm nâng cao năng suất cây trồng,
duy trì, bảo vệ và nâng cao độ phì nhiêu của đất
là rất cần thiết. Cam Vinh là một loại cây ăn quả
đặc sản truyền thống có giá trị dinh dưỡng cao
và có giá trị về kinh tế nên cần được nâng cao
về năng suất và chất lượng. Trong bài báo này,
chúng tôi đã nghiên cứu đa dạng hệ nấm nội
cộng sinh Arbuscular Mycorrhiza Fungi (AMF)
trong đất và rễ cam tại Quỳ Hợp, Nghệ An

nhằm tạo chế phẩm phân bón làm tăng năng
suất cho cây.
VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Vật liệu
Sáu mươi mẫu đất và rễ cam được lấy ở các
tầng đất khác nhau (0-20 cm, 20-40 cm, 40-60 cm)
tại đất trồng cam ở Quỳ Hợp, Nghệ An.
Phương pháp tách bào tử
Bào tử nấm được tách bằng kỹ thuật sàng
ướt (wet siewing) qua rây kết hợp với ly tâm
trong thang nồng độ của sucrose (50%) theo
Brundrett et al. (1996) [3] đã mô tả.
Xác định đa dạng hệ nấm cộng sinh trong đất
và rễ cam
Xác định sự xâm nhiễm của nấm trong rễ
cây bằng phương pháp nhuộm Trypan blue
0,05% trong lactoglycerol [5]; xác định hình
dạng và kích thước của bào tử: Bảng so sánh
của Morton (1988) [12]; xác định tên chi và loài
theo Schenck và Perez (1990) [15] đã mô tả.
Đánh giá khả năng xâm nhiễm trở lại của
AMF trên cây cam con
Bào tử nấm phân lập từ đất trồng cam được
lây nhiễm trở lại trên cây cam con nẩy mầm từ
hạt. Thí nghiệm được tiến hành lặp lại 3 lần như
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KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Glomus ambisporum: hình cầu, gần hình cầu
hoặc hình bất thường, kích thước 100-150 µm,
đa số màu nâu hoặc nâu đỏ (20/60/40/00); loài
Glomus macrocarpum: hình cầu hoặc gần hình
cầu, đa số màu vàng hoặc vàng nhạt
(20/40/100/10), kích thước 100-125 µm.

Hình thái và cấu tạo bào tử của các loài AMF
trong đất trồng cam
Trong tổng số 60 mẫu được khảo sát tại đất
trồng cam ở Quỳ Hợp, Nghệ An đã phân lập và
xác định 16 kiểu hình bào tử AMF thuộc 6 chi
Acaulospora,
Entrophospora,
Glomus,
Sclerocystis, Glomites và Gigaspora.

Chi Sclerocystis gồm 2 loài (hình 4). Loài
Sclerocystis coccogena: hình cầu, gần hình cầu,
elip hoặc hình trứng, trong suốt, màu nâu hoặc
nâu nhạt (40/80/30/10), kích thước 100- 150
µm. Loài Sclerocystis coremioides: hình cầu,
kích thước 120-150 µm, màu nâu, đôi khi màu
đỏhoặc nâu đậm (40/60/80/00).

Chi Acaulospora gồm 6 loài (hình 1). Loài
Acaulospora appendicula: hình cầu hoặc gần
hình cầu, có cuống nhỏ,đa số không màu hoặc
màu trắng, một số ít màu nâu hoặc nâu đậm, đôi
khi màu nâu đỏ (20/60/30/10), kích thước 150175 µm; loài Acaulospora delicate: hình cầu,
gần hình cầu, màu nâu đỏ hoặc nâu đậm
(40/80/70/10), kích thước 100-175 µm; loài
Acaulospora dilatata: hình cầu hoặc gần hình
cầu, đôi khi dạng elip, có màu đỏ đậm, cá biệt
có màu đen (60/80/20/00 đến 40/60/100/00),
kích thước 125-200 µm; loài Acaulospora
lacunose: hình cầu, gần hình cầu, đôi khi có
dạng elip, màu đỏ vàng (20/60/60/00 đến
20/60/100/10), kích thước 120-175 µm; loài
Acaulospora myriocarpa: hình trứng hoặc hình
tròn, màu nâu hoặc nâu nhạt (40/80/60/00), kích
thước 120-175 µm; loài Acaulospora
scrobiculata: hình cầu hoặc elip, bề mặt có các
vết lõm, kích thước 150-200 µm. Mã màu bào
tử từ 40/60/40/00 đến 40/60/80/00.

Chi Glomites có 1 loài Glomites rhyniensis
(hình 5): hình cầu, màu nâu đậm (40/80/80/00),
kích thước 150-200 µm.

sau: hạt cam nẩy mầm được trồng vào bầu chứa
cát đã được khử trùng, bổ sung 10-15 bào tử
AMF vào bầu chứa cây ký chủ, sau 15-20 ngày
tiến hành đo chiều dài, số lượng rễ cam.

Chi Entrophospora gồm có 2 loài (hình 2).
Loài Entrophospora colombiana: hình cầu, gần
cầu, bề mặt có các lưới đa giác, đa số có màu
nâu đỏ, số ít có màu nâu (40/60/100/10), kích
thước 120-200 µm; loài Entrophospora
schenckii: hình cầu, gần hình cầu hoặc hình
thận, màu xám xỉn hoặc nâu tối (60/80/70/10),
kích thước 150-200 µm.
Chi Glomus gồm 3 loài (hình 3). Loài
Glomus aggregatum: hình cầu hoặc elip, đôi khi
có dạng bất thường, bên trong bào tử có các hạt,
màu nâu đậm hoặc đen (60/80/30/10 đến
60/80/100/10), kích thước 120-175 µm; loài
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Chi Gigaspora gồm 2 loài (hình 6). Loài
Gigaspora candida: hình cầu và gần hình cầu,
một số có hình elip, màu nâu hoặc đỏ
(20/60/20/00), kích thước 120-160 µm. Loài
Gigaspora albida: hình cầu hoặc gần hình cầu,
đa số màu trắng, vàng hoặc vàng kem, đôi khi
nâu đỏ hay đen (60/80/60/00), kích thước 120150 µm.
Đặc điểm phân bố AMF trong đất trồng cam
Quỳ Hợp, Nghệ An
Phân bố theo giống cam
Ở Quỳ Hợp, Nghệ An có rất nhiều giống
cam khác nhau nhưng phổ biến nhất là cam Xã
Đoài, Vân Du và V2. Kết quả điều tra hệ nấm
cộng sinh trong đất trồng cam của 3 giống cam
cho thấy: trong đất trồng cam Xã Đoài đã phát
hiện được 16 loài AMF trong đó có 6 loài thuộc
chi Acaulospora; 2 loài thuộc chi
Entrophospora; 3 loài thuộc chi Glomus; 2 loài
thuộc chi Sclerocystis; 1 loài thuộc chi
Glomites; 2 loài thuộc chi Gigaspora. Trong đất
trồng cam Vân Du có tổng số 9 loài AMF gồm
có 4 loài thuộc chi Acaulospora; 3 loài thuộc
chi Entrophospora; 1 loài thuộc chi Glomus; 1
loài thuộc chi Gigaspora. Trong đất trồng cam
V2 đã phát hiện được 12 loài AMF, trong đó, có
4 loài thuộc chi Acaulospora; 2 loài thuộc chi
Entrophospora; 3 loài thuộc chi Glomus; 2 loài
thuộc chi Sclerocystis; 1 loài thuộc chi
Glomites.
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Hình 1. Kiểu hình bào tử của các loài thuộc chi Acaulospora

Hình 2. Kiểu hình bào tử
của các loài thuộc chi Entrophospora

Hình 4. Kiểu hình bào tử
của các loài thuộc chi Sclerocystis

Hình 6. Kiểu hình bào tử
của các loài thuộc chi Gigaspora

Hình 5. Kiểu hình bào tử của
loài thuộc chi Glomites

Hình 7. Kết quả đánh giá khả năng xâm nhiễm trở lại của
AMF trên cây cam con. A. lô thí nghiệm, B. đối chứng

Sự phân bố của nấm Mycorrihza giữa các
giống cam rất khác nhau. Trong 6 chi AMF xuất
hiện ở đất trồng cam Xã Đoài có mặt cả 6 chi,
cam Vân Du chỉ xuất hiện 4 chi là Acaulospora,
Entrophospora, Glomus và Gigaspora và cam
V2 có 5 chi ngoại trừ chi Gigaspora. Sự sai
khác này có thể là do giống cây và cũng đã
được đề cập đến trong công bố của Roy et al.
(2002) [14].
Phân bố theo tầng đất

Hình 3. Kiểu hình bào tử
của các loài thuộc chi Glomus

Kết quả nghiên cứu về sự phân bố của các
loài AMF trong đất trồng cam theo 3 tầng phẫu
diện cho thấy, ở tầng 0-20 cm, có 16 loài AMF
trong đó 6 loài thuộc chi Acaulospora; 2 loài
thuộc chi Entrophospora; 3 loài thuộc chi
Glomus; 1 loài thuộc chi Sclerocystis; 1 loài
thuộc chi Glomites; 1 loài chi Gigaspora.Trong
tầng 20-40 cm, có 12 loài AMF gồm 4 loài
thuộc chi Acaulospora; 2 loài thuộc chi
Entrophospora; 2 loài thuộc chi Glomus; 1 loài
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thuộc chi Sclerocystis; 1 loài thuộc chi
Glomites; 2 loài thuộc chi Gigaspora. Trong
tầng 40-60 cm, có 9 loài AMF: 3 loài thuộc chi
Acaulospora; 2 loài thuộc chi Glomus; 1 loài
thuộc chi Sclerocystis; 1 loài thuộc chi
Glomites; 2 loài thuộc chi Gigaspora.

Xác định khả năng xâm nhiễm trở lại của
AMF trên cây cam con
Kết quả đánh giá khả năng xâm nhiễm trở
lại của Mycorrhiza trên cây cam con qua đo
đếm chiều dài rễ và số lượng rễ được chỉ ra ở
bảng 1.

Bảng 1. Số liệu đo đếm chiều dài rễ và số lượng rễ của cây cam con
Số lần đo
Lần 1
Lần 2
Lần 3

Lô thí nghiệm
Chiều dài rễ (cm)
Số lượng rễ
3,3 ± 0,17
3,6 ± 0,1
6,7 ± 0,17
5,5 ± 0,11
13,0 ± 0,02
6,1 ± 0,04

Bảng 1 cho thấy, độ dài rễ và số lượng rễ của
cây cam con trong lô thí nghiệm cao hơn so với
lô đối chứng. Như vậy, vai trò của AMF đối với
cây cam con có thể đã làm tăng sinh khối rễ cho
cây cam cả về chiều dài và số lượng (hình 7). Do
đó, qua thời gian 3 tháng cây cam con được bổ
sung AMF vẫn có khả năng sinh trưởng và phát
triển tốt so với cây đối chứng mặc dù chỉ được
trồng trên môi trường nghèo dinh dưỡng. Kết quả
này cũng được báo cáo bởi Kungu et al. (2008)
[10], trong đó sự tăng sinh khối rễ lên 39,7% và
chiều dài rễ lên 100% khi cây sống trong điều
kiện khô hạn được bổ sung AMF.

2.

3.

KẾT LUẬN

Hệ nấm rễ cộng sinh trong đất và rễ cam rất
đa dạng. Từ 60 mẫu đất và rễ cam ở Quỳ Hợp,
Nghệ An đã phân lập được 16 loài AMF thuộc 6
chi: Acaulospora, Entrophospora, Glomus,
Sclerocystis,Glomite và Gigaspora. Sự phân bố
của AMF trên 3 giống cam Vân Du, Xã Đoài và
V2 và các tầng đất từ 0-20 cm, 20-40 cm, 40-60
cm cho thấy có sự khác biệt rất lớn về sự phân
bố của AMF giữa các giống cam và giữa các
tầng phẫu diện. Cây cam con được bổ sung bào
tử AMF có chiều dài rễ và số lượng rễ cao hơn
so với cây đối chứng.
Lời cảm ơn: Công trình được sự hỗ trợ kinh phí
của đề tài cấp cơ sở Viện Công nghệ sinh học
năm 2011-2012, Viện Khoa học và Công nghệ
Việt Nam.
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SUMMARY
Arbuscular Mycorrhyza Fungi (AMF) is the common type of symbiotic between mycorrhiza fungi and
plants. They have an important role for the growth of plants, especially in bad environmental conditions. In
this paper, we report results of isolation and identification of AMF species in soil and orange roots sampled in
Quy Hop, Nghe An province. The results showed that there were 16 AMF species belonging to six genera
namely Acaulospora, Entrophospora, Glomus, Sclerocystis, Glomites and Gigaspora in the collected samples
from different soil horizons (0-20 cm, 20-40 cm and 40-60 cm) and roots of three orange cultivars, such as Xa
Doai, Van Du and V2. The distribution of AMF on roots of three orange cultivars and three soil horizons
were significantly different. The role of AMF was evaluated throught the test to determine the infection of
AMF into the young orange trees. Results revealed that the trees which were infected with AMF had roots
longer and more number of roots.
Keywords: Acaulospora, Entrophospora, Gigaspora, Glomites, Glomus, Sclerocystis, Mycorrhiza, diversity.
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