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ABSTRACT 

Potassium chlorate is widely used as a stimulator for off-season flowering of 
longan. Twenty four bacterial strains were isolated from soil samples 
collected in a longan orchard in Thot Not district, Can Tho city in which 
seven strains performed higher biomass growth in minimal salt medium with 
KClO3 (0,1 g/L) and glucose (2 g/L) added in comparison to the others. 
These strains are all Gram-negative bacteria. In minimal salt medium 
supplemented with KClO3 (0,1 g/L), all seven strains showed the highest 
efficiency of KClO3 degradation (70.4% - 77.6%) after eleven days of 
incubation. In minimal salt medium with KClO3 (0,1 g/L) and glucose (2 g/L) 
addition, the effectiveness of KClO3 degradation was higher (65.8% - 78.6%) 
after seven days of growth. Without glucose amended, strain TN3 degraded 
77.6% KClO3 after eleven days, however, when glucose was added, the 
strain could degrade 78.6% KClO3 after seven days of incubation. Strains 
TN3 and TN34 showed movement towards KClO3 in the chemotaxis test. 
Above all, strain TN3 is a potential candidate for bioremediation of KClO3 

as it has the highest efficiency of degrading KClO3 and the chemotaxis 
activity towards KClO3. 

TÓM TẮT 

Chlorate kali được sử dụng để kích thích ra hoa nghịch mùa ở các vùng 
trồng nhãn. Hai mươi bốn dòng vi khuẩn được phân lập từ đất trồng nhãn ở 
quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ trong đó bảy dòng vi khuẩn có khả năng 
tạo sinh khối cao trong môi trường khoáng tối thiểu có bổ sung KClO3 (0,1 
g/L) và glucose (2 g/L), các dòng này đều là vi khuẩn Gram âm. Trong môi 
trường khoáng tối thiểu bổ sung KClO3, các dòng vi khuẩn đạt hiệu suất 
phân hủy KClO3 cao nhất (70,4% - 77,6%) sau 11 ngày nuôi cấy. Trong môi 
trường có bổ sung KClO3 và glucose, hiệu suất phân hủy KClO3 của các 
dòng vi khuẩn cao hơn, đạt 65,8% - 78,6% sau 7 ngày nuôi cấy. Dòng TN3 
có hiệu suất phân hủy KClO3 cao nhất trong môi trường không bổ sung 
glucose (77,6% sau 11 ngày nuôi cấy) và trong môi trường có bổ sung 
glucose (78,6% sau bảy ngày nuôi cấy). Khảo sát khả năng hóa hướng động 
cho thấy hai dòng vi khuẩn TN3 và TN34 có khả năng di chuyển về phía có 
bổ sung KClO3. Kết quả nghiên cứu chứng tỏ dòng TN3 phân hủy KClO3 cao 
nhất so với các dòng vi khuẩn khảo sát và có khả năng hóa hướng động theo 
KClO3 nên TN3 được xem là dòng vi khuẩn tiềm năng cho các nghiên cứu 
ứng dụng về phân hủy sinh học KClO3 lưu tồn trong đất. 

Trích dẫn: Trần Thị Diệu Nguyên, Nguyễn Thị Quỳnh Anh và Nguyễn Thị Phi Oanh, 2017. Phân lập vi 
khuẩn có khả năng phân hủy chlorate kali từ đất trồng nhãn ở quận Thốt Nốt, Cần Thơ. Tạp chí 
Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 53a: 65-73. 
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1 GIỚI THIỆU 

Các hợp chất có gốc chlorate (ClO3
−) hiện diện 

trong môi trường có nguồn gốc từ thuốc diệt cỏ, 
chất khai hoang trong nông nghiệp, pháo hoa, diêm 
và thuốc nổ (Bergnor et al., 1987). Hiện nay, 
chlorate kali (KClO3) được sử dụng rộng rãi để 
kích thích cây nhãn ra hoa nghịch mùa ở một số 
quốc gia như Thái Lan, Trung Quốc và Việt 
Nam,... đặc biệt là vùng Đồng bằng sông Cửu Long 
(ĐBSCL), nơi sản xuất nhãn lớn nhất Việt Nam 
với diện tích 53.900 ha (Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, 2008). Nồng độ KClO3 được 
khuyến cáo sử dụng từ 10 - 40 g/m đường kính tán 
tương ứng với 70 - 210 g/cây (Manochai et al., 
1999), cụ thể đối với nhãn tiêu da bò là 30 g/m 
đường kính tán (Bùi Thị Mỹ Hồng và ctv., 2004) 
và nhãn xuồng cơm vàng là 24 g/m đường kính tán 
(Trần Văn Hâu và Lê Văn Chấn, 2009). Tuy nhiên, 
khảo sát thực tế cho thấy hầu hết các khu vực trồng 
nhãn ở ĐBSCL, đặc biệt là Cần Thơ, hàm lượng 
KClO3 được sử dụng tăng đến 800 - 1200 g/cây, 
vượt rất nhiều lần so với hàm lượng khuyến cáo. 
Chlorate là một hợp chất oxy hóa mạnh, không tự 
phân hủy, với hàm lượng cao có thể tồn lưu trong 
đất dẫn đến ô nhiễm nguồn nước từ đó ảnh hưởng 
đến hệ sinh thái đất, nước và sức khỏe cộng đồng 
(Manochai et al., 2005). Các nghiên cứu đã cho 
thấy KClO3 ức chế quá trình cộng sinh giữa nấm rễ 
và cây trồng (Li et al., 2008), ức chế hệ vi sinh vật đất 
có tác dụng chuyển hóa nitrate thành amon 
(Sutigoolabud et al., 2008). Ở người, chlorate ảnh 
hưởng đến quá trình sản xuất hormone tuyến giáp, 
làm cho hemoglobin mất khả năng vận chuyển oxy 
(Alfredo et al., 2015). Chlorate còn làm cho người bị 
tổn thương đường tiêu hóa, suy gan, thận (NAS, 
1982). 

Ngày nay, bên cạnh công nghệ xử lý các chất ô 
nhiễm bằng phương pháp vật lý và hóa học, xử lý 
sinh học nhờ vào hoạt động của các vi sinh vật bản 
địa có nhiều ưu điểm vượt trội hơn như hiệu quả 
cao và thân thiện với môi trường. Các dòng vi 
khuẩn có khả năng phân hủy chlorate đã được 
nghiên cứu như Ideonella dechloratans (Malmqvist 
et al., 1994), Azospira oryzae GR-1 (Rikken et al., 
1996), Wolinella succinogenes HAP-1 (Wallace et 
al., 1996) và Dechlorimonas agitatus CKB (Bruce 
et al., 1999) chủ yếu được phân lập từ bể xử lý 
nước thải. Hiện nay, chưa có nghiên cứu nào về 
các vi sinh vật có khả năng phân hủy chlorate từ 
đất, đặc biệt là đất trồng nhãn được công bố. Chính 
vì vậy, nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu 
là phân lập và khảo sát khả năng phân hủy KClO3 

của các dòng vi khuẩn từ đất trồng nhãn với thời 
gian sử dụng chlorate lâu năm ở quận Thốt Nốt, 
Cần Thơ nhằm tìm ra các dòng vi sinh vật tiềm 

năng để làm sạch KClO3 trong môi trường bằng 
phương pháp sinh học. 

2 PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP 

2.1 Thu mẫu đất 

Mẫu đất mặt ở độ sâu 5 - 10 cm được thu tại 
vườn trồng nhãn có thời gian sử dụng KClO3 trên 
15 năm tại ấp Tân An, xã Thuận Hưng, quận Thốt 
Nốt, thành phố Cần Thơ. Vườn nhãn có diện tích 
5.000 m2 và được sử dụng KClO3 để kích thích 
nhãn ra hoa với liều lượng 800 g/cây, với hai lần sử 
dụng trong năm. Vị trí thu mẫu được định vị bằng 
GPS-V, Garmin, USA với kinh độ và vĩ độ tương 
ứng là 1126879 và 0564335 theo hệ qui chiếu 
UTM, mảnh số 48P. Mẫu đất được thu ở năm điểm 
(bốn điểm ở bốn gốc vườn và một điểm ở giữa 
vườn). Ở mỗi điểm, mẫu đất được thu quanh gốc 
nhãn trong bán kính 1 m với tâm là thân cây. Các 
mẫu đất được trộn đều để tiến hành thí nghiệm.  

2.2 Phân lập vi khuẩn có khả năng phân 
hủy KClO3  

Vi khuẩn phân hủy KClO3 được phân lập theo 
phương pháp chọn lọc trên môi trường khoáng tối 
thiểu có bổ sung KClO3 (0,1 g/L). Thành phần của 
môi trường khoáng tối thiểu 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 và 0,1 mg MoO3. Cho 5 g mẫu đất 
vào bình tam giác 100 mL tiệt trùng chứa 22,5 mL 
môi trường khoáng tối thiểu có bổ sung KClO3 để 
đạt nồng độ cuối cùng 0,1 g/L. Bình tam giác được 
thông khí bằng cách lắc với tốc độ 125 vòng/phút 
trong một tuần ở nhiệt độ phòng thí nghiệm. Sau 
đó, mẫu được để lắng trong 30 phút, chuyển 5 mL 
dung dịch mẫu từ bình sau khi lắng sang bình tam 
giác mới có môi trường tương tự và tiếp tục nuôi 
cấy như trên, quá trình này được lặp lại bốn lần 
(Breugelmans and Uyttebroek, 2004). 

Ở lần chọn lọc thứ tư, dung dịch vi khuẩn được 
pha loãng đến nồng độ 10-5 (theo hệ số pha loãng 
10), 50 µL dịch vi khuẩn ở từng nồng độ pha loãng 
được cấy trải trên môi trường tối thiểu đặc có bổ 
sung KClO3 (0,1 g/L) và ủ ở 32oC trong bốn ngày. 
Khi các khuẩn lạc vi khuẩn phát triển, chọn những 
khuẩn lạc rời có đặc điểm hình thái và kích thước 
khác nhau để phân lập thuần bằng phương pháp 
cấy ria. Độ thuần của các dòng vi khuẩn được kiểm 
tra bằng cách quan sát độ đồng nhất của khuẩn lạc 
trên môi trường tryptone soya agar (TSA). Tế bào 
của các dòng vi khuẩn được quan sát dưới kính 
hiển vi quang học và nhuộm Gram. 
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2.3 Khảo sát khả năng tạo sinh khối của vi 
khuẩn trong môi trường khoáng tối thiểu lỏng 
có bổ sung KClO3 và glucose 

Khuẩn lạc của từng dòng vi khuẩn được chủng 
vào 4 mL môi trường tryptone soya broth (TSB) và 
nuôi cấy qua đêm. Vi khuẩn được thông khí trên 
máy lắc với vận tốc 125 vòng/phút trong điều kiện 
phòng thí nghiệm. Sau đó, mật độ quang của vi 
khuẩn (OD600nm) được điều chỉnh về cùng giá trị là 
0,7. Khảo sát khả năng tạo sinh khối bằng cách 
chủng 50µL dịch vi khuẩn vào môi trường khoáng 
tối thiểu có bổ sung KClO3 (0,1 g/L) và glucose (2 
g/L), mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần. Vi khuẩn 
cũng được nuôi cấy trong điều kiện tương tự như 
trên. Mật độ quang của vi khuẩn (OD600nm) được 
xác định sau 2 ngày nuôi cấy. 

2.4 Khảo sát khả năng phân hủy KClO3 của 
vi khuẩn trong môi trường khoáng tối thiểu 
lỏng 

Khả năng phân hủy KClO3 của các dòng vi 
khuẩn phân lập trong môi trường khoáng tối thiểu 
lỏng được khảo sát trong 7 ngày nuôi cấy. Các 
dòng vi khuẩn được nuôi trong bình tam giác 100 
mL chứa 30 mL môi trường TSB (20 g/L) để nhân 
mật số vi khuẩn trước khi bố trí thí nghiệm. Bình 
tam giác chứa mẫu được lắc trên máy lắc tròn với 
tốc độ 125 vòng/phút trong 24 giờ. Sau đó, tiến 
hành thu sinh khối vi khuẩn bằng cách ly tâm với 
tốc độ 13.000 vòng/phút trong 5 phút. Sinh khối vi 
khuẩn được trộn đều với dung dịch NaCl 0,9%. 
Mật độ quang (OD600nm) của từng dòng vi khuẩn 
được điều chỉnh về cùng giá trị là 0,7. Khảo sát khả 
năng phân hủy KClO3 (0,1 g/L) của các dòng vi 
khuẩn phân lập được bố trí trong ống nghiệm 15 
mL tiệt trùng chứa 5 mL môi trường khoáng tối 
thiểu có hoặc không bổ sung glucose (2 g/L). Thí 
nghiệm được bố trí ngẫu nhiên gồm bốn nghiệm 
thức, mỗi nghiệm thức với ba lần lặp lại.  

 Nghiệm thức 1: Môi trường khoáng tối 
thiểu bổ sung KClO3 (0,1 g/L) 

 Nghiệm thức 2: Môi trường khoáng tối 
thiểu bổ sung KClO3 (0,1 g/L) và vi khuẩn (50 μL) 

 Nghiệm thức 3: Môi trường khoáng tối 
thiểu bổ sung KClO3 (0,1 g/L) và glucose (2 g/L)  

 Nghiệm thức 4: Môi trường khoáng tối 
thiểu bổ sung KClO3 (0,1 g/L), glucose (2 g/L) và 
vi khuẩn (50 μL) 

Hiệu suất phân hủy KClO3 của các dòng vi 
khuẩn được xác định bằng phương pháp quang phổ 
sử dụng thuốc thử indigo carmine để định lượng 
nồng độ KClO3 còn lại trong môi trường nuôi cấy. 
Sau mỗi 48 giờ, 500 μL dịch vi khuẩn ở các 
nghiệm thức được thu và ly tâm với vận tốc 13.000 
vòng/phút trong 5 phút. Chuyển 50 μL dịch trong 
sau ly tâm sang eppendorf 2 mL có chứa sẵn hỗn 
hợp gồm 50 μL dung dịch indigo carmine, 500 μL 
HCl đậm đặc và 400 μL nước cất. Mẫu được trộn 
đều bằng cách vortex và để yên trong 30 phút. Hàm 
lượng KClO3 còn lại được xác định dựa vào phản 
ứng giữa KClO3 với thuốc thử indigo carmine theo 
nguyên tắc indigo carmine có màu xanh đậm, càng 
nhiều KClO3 càng làm mất màu indigo carmine 
(Chiswell and Keller-Lehmann, 1993).  

Phương trình đường chuẩn y = -0,1249x + 1,2 
(R2 = 0,9994) được thiết lập với nồng độ KClO3 có 
giá trị từ 0 đến 9x10-4 M. Độ hấp thụ quang của 
indigo carmine (OD610nm) tương ứng với các nồng 
độ KClO3 được đo bằng máy quang phổ UV-VIS 
(Multiskan GO, Thermo Scientific). 

2.5  Khảo sát khả năng hóa hướng động 
theo KClO3 của vi khuẩn 

Khả năng hóa hướng động của vi khuẩn theo 
KClO3 được khảo sát trên môi trường khoáng tối 
thiểu bán đặc (0,75% agar) có bổ sung tinh thể 
KClO3. Giấy lọc Whatman được cắt thành vòng 
tròn và nửa vòng tròn bán kính 1 cm, khử trùng và 
sấy khô trước khi sử dụng. Tinh thể KClO3 được 
rắc thành vòng tròn hoặc nửa vòng tròn quanh bìa 
giấy lọc đã được đặt trên môi trường nuôi cấy 
(Hình 1A). Sau đó, dùng kẹp gấp giấy lọc ra  
khỏi môi trường và chủng vi khuẩn vào tâm của 
vòng tròn hoặc nửa vòng tròn đã bổ sung KClO3 
(Hình 1B).  

Nghiệm thức đối chứng được thực hiện tương 
tự nhưng không rắc KClO3, mỗi nghiệm thức được 
thực hiện lặp lại ba lần. Vi khuẩn được ủ trong tủ ủ 
ở 32oC, sự di chuyển và hình thành sinh khối của vi 
khuẩn được quan sát theo thời gian. Vi khuẩn biểu 
hiện khả năng hóa hướng động theo KClO3 sẽ tạo 
sinh khối về phía môi trường có bổ sung tinh thể 
KClO3 và không tạo sinh khối về phía không có sự 
hiện diện của 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). 
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Hình 1: Khảo sát khả năng hóa hướng động của vi khuẩn theo KClO3 

A. Tinh thể KClO3 được rắc quanh bìa giấy lọc được đặt trên môi trường bán đặc 
B. Vi khuẩn được chủng vào tâm vòng tròn và nửa vòng tròn đã bổ sung KClO3

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1 Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn có khả 
năng phân hủy KClO3 

Sau bốn lần chọn lọc, 24 dòng vi khuẩn đã 
được phân lập trên môi trường khoáng tối thiểu có 
bổ sung KClO3 (0,1 g/L), trong đó, bảy dòng vi 
khuẩn gồm TN2, TN3, TN5, TN6, TN7, TN9 và 
TN34 có mật độ quang (OD600nm) cao hơn các dòng 
còn lại trong môi trường khoáng tối thiểu có bổ 
sung KClO3 (0,1 g/L) và glucose (2 g/L) sau 2 

ngày nuôi cấy (Bảng 1). Chính vì vậy, bảy dòng vi 
khuẩn có khả năng tạo sinh khối cao được sử dụng 
để khảo sát hiệu suất phân hủy KClO3 và khả năng 
hóa hướng động theo KClO3. Về đặc điểm hình 
thái, sau 24 giờ nuôi cấy trên môi trường TSA, bảy 
dòng vi khuẩn có khuẩn lạc tròn, màu trắng hoặc 
vàng, bìa nguyên, độ nổi mô, đường kính trung 
bình từ 0,5 - 2 mm. Tế bào của bảy dòng vi khuẩn 
đều có dạng que ngắn, Gram âm và có khả năng 
chuyển động. 

Bảng 1: Mật độ quang (OD600nm) của các dòng vi khuẩn sau 2 ngày nuôi cấy 

Vi khuẩn TN2 TN3 TN5 TN6 TN7 TN9 TN34 
OD600nm 0,6 ± 0,14 0,56 ± 0,09 0,52 ± 0,08 0,47 ± 0,16 0,4 ± 0,02 0,6 ± 0,09 0,5 ± 0,09 

3.2 Khả năng phân hủy KClO3 của vi 
khuẩn 

3.2.1 Trong môi trường nuôi cấy không bổ 
sung glucose 

Khả năng phân hủy KClO3 trong môi trường 
khoáng tối thiểu có bổ sung KClO3 (0,1 g/L) của 
bảy dòng vi khuẩn được khảo sát trong 11 ngày 
nuôi cấy. Sau một ngày, hiệu suất phân hủy KClO3 

của các dòng vi khuẩn còn thấp, trong đó dòng 
TN9 phân hủy KClO3 đạt 10,6%, khác biệt có ý 
nghĩa so với các dòng còn lại. Sau ba ngày, dòng 
TN7 phân hủy KClO3 cao nhất (33,6%). Ở ngày 
thứ năm, hiệu suất phân hủy KClO3 của tất cả bảy 
dòng tăng cao (39,4% - 54,4%), trong đó dòng 

TN7 phân hủy KClO3 cao nhất (54,4%) khác biệt 
có ý nghĩa thống kê so với các dòng còn lại. Khả 
năng phân hủy KClO3 của các dòng vi khuẩn tiếp 
tục tăng sau bảy ngày nuôi cấy, trong đó dòng TN3 
có hiệu suất phân hủy cao nhất (67,4%). Đến ngày 
thứ chín, sự phân hủy KClO3 vẫn tăng, tuy nhiên 
hiệu suất phân hủy giữa các dòng khác biệt không 
có ý nghĩa thống kê (68,8% - 75,4%). Sau thời 
điểm này, sự phân hủy KClO3 tăng không đáng kể. 
Sau 11 ngày nuôi cấy, các dòng vi khuẩn có khả 
năng phân hủy KClO3 từ 70,4% - 77,6%, khác biệt 
không có ý nghĩa thống kê ở mức 5%, trong đó 
dòng TN3 phân hủy KClO3 cao nhất, đạt 77,6% 
(Hình 2).  

B 

Môi trường nuôi cấy bán đặc 
(0,75% agar) 
 
Vị trí chủng vi khuẩn 
 
 
 
 
 
Vị trí bổ sung KClO3 

A 
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Hình 2: Hiệu suất phân hủy KClO3 theo thời gian trong môi trường không bổ sung glucose  

Các giá trị trung bình trong cùng một ngày theo sau có các mẫu tự giống nhau biểu thị sự khác biệt không có ý nghĩa 
thống kê ở mức ý nghĩa 5% 

Kết quả nghiên cứu cho thấy cả bảy dòng vi 
khuẩn đều có hiệu suất phân hủy KClO3 tăng theo 
thời gian. Trong đó, dòng TN3 có khả năng phân 

hủy KClO3 cao hơn các dòng vi khuẩn còn lại 
(Hình 3). 

	
Hình 3: Hiệu suất phân hủy KClO3 của các dòng vi khuẩn trong môi trường không	bổ	sung	glucose	

Các giá trị trung bình trong cùng một ngày theo sau có các mẫu tự giống nhau biểu thị sự khác biệt không có ý nghĩa 
thống kê ở mức ý nghĩa 5%

3.2.2 Trong môi trường nuôi cấy có bổ sung 
glucose 

Trong môi trường khoáng tối thiểu có bổ sung 
KClO3 và glucose, khả năng phân hủy KClO3 của 

các dòng vi khuẩn còn thấp sau một ngày nuôi cấy, 
trong đó dòng TN9 phân hủy KClO3 cao hơn các 
dòng còn lại (20,9%). Sau ba ngày, dòng TN34 đạt 
hiệu suất phân hủy KClO3 cao nhất (51,7%) khác 
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biệt có ý nghĩa thống kê so với các dòng còn lại. 
Đến ngày năm, hiệu suất phân hủy KClO3 tăng 
(51,3% - 71,5%), cao nhất là dòng TN7 (71,5%) và 
dòng TN34 (69,9%). Hiệu suất phân hủy KClO3 

của các dòng vi khuẩn tăng cao sau bảy ngày nuôi 
cấy, trong đó dòng TN3 phân hủy cao nhất (78,6%) 

khác biệt có ý nghĩa so với các dòng còn lại. Từ 
ngày 9 đến ngày 11, hiệu suất phân hủy KClO3 

tăng không đáng kể. Sau 11 ngày nuôi cấy, sự phân 
hủy KClO3 ở các dòng vi khuẩn khác biệt không có 
ý nghĩa thống kê ở mức 5% (Hình 4).  

	
Hình 4: Hiệu suất phân hủy KClO3 theo thời gian trong môi trường có	bổ	sung	glucose		

Các giá trị trung bình trong cùng một ngày theo sau có các mẫu tự giống nhau biểu thị sự khác biệt không có ý nghĩa 
thống kê ở mức ý nghĩa 5% 

Nhìn chung, hiệu suất phân hủy ở hầu hết bảy 
dòng vi khuẩn đều tăng sau 11 ngày nuôi cấy. 
Trong đó, dòng TN3 có khả năng phân hủy KClO3 

cao nhất sau 7 ngày nuôi cấy (78,6%) so với các 
dòng vi khuẩn còn lại (Hình 5). 

	
Hình 5: Hiệu suất phân hủy KClO3 của các dòng vi khuẩn trong môi trường có	bổ	sung	glucose		

Các giá trị trung bình trong cùng một ngày theo sau có các mẫu tự giống nhau biểu thị sự khác biệt không có ý nghĩa 
thống kê ở mức ý nghĩa 5% 
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Kết quả nghiên cứu cho thấy khi được nuôi cấy 
trong môi trường có bổ sung glucose, các dòng vi 
khuẩn có khả năng phân hủy KClO3 nhanh hơn 
(78,6% sau bảy ngày nuôi cấy) so với nghiệm thức 
không bổ sung glucose (77,6% sau 11 ngày nuôi 
cấy). Kết quả này phù hợp với nghiên cứu của 
Sutigoolabud et al. (2004), glucose có thể tăng 
cường khả năng phân hủy chlorate trong môi 
trường bằng cách làm tăng số lượng và hoạt tính 
của các vi sinh vật phân hủy chlorate. Ở các dòng 
vi khuẩn này, chlorate đóng vai trò là chất nhận 
điện tử trong khi glucose là chất cho điện tử trong 
quá trình hô hấp tế bào của vi khuẩn phân hủy 
chlorate (Van Ginkel et al., 1995). Sự dồi dào về 
nguồn cung cấp điện tử (glucose) làm cho chất 
nhận điện tử (KClO3) hoạt động hiệu quả hơn nhờ 
vào chuỗi dẫn truyền điện tử hiện diện trong tế bào 
vi khuẩn. Các nghiên cứu trước đây đã chứng minh 
vi khuẩn Azospira sp. KJ và Pseudomonas sp. PDA 
có thể phân hủy chlorate ở nồng độ 10 mM 
(Steinberg et al., 2005), Azospira oryzae GR-1 có 

thể phân hủy 18,8 mM chlorate (Kengen et al., 
1999), thậm chí vi khuẩn Dechlorimonas agitatus 
CKB có thể phát triển trong môi trường có nồng độ 
chlorate lên đến 80 mM (Bruce et al., 1999). Trong 
nghiên cứu này, các dòng vi khuẩn có khả năng 
phân hủy chlorate kali ở nồng độ 1 mM, thấp hơn 
nhiều so với các nghiên cứu trước đây. Vi khuẩn có 
khả năng phân hủy chlorate kali ở nồng độ rất thấp 
là những dòng vi khuẩn tiềm năng cho các nghiên 
cứu ứng dụng để xử lý KClO3  tồn lưu trong đất. 

3.3 Khả năng hóa hướng động theo KClO3 

của vi khuẩn 

Trong bảy dòng vi khuẩn khảo sát, TN3 và 
TN34 có khả năng hóa hướng động theo KClO3. 
Cả hai dòng vi khuẩn đều tạo sinh khối về phía 
KClO3 khi KClO3 được bổ sung ở nửa vòng tròn và 
cả vòng tròn (Hình 6B). Ở nghiệm thức đối chứng 
không bổ sung KClO3, các dòng vi khuẩn chỉ tạo 
sinh khối tại vị trí chủng ban đầu (Hình 6C).  

	

Hình 6: Khả năng hóa hướng động theo KClO3 của dòng vi khuẩn TN34 

A. Môi trường có bổ sung KClO3 ở nửa vòng tròn và cả vòng tròn trước khi chủng vi khuẩn 
B. Sau khi chủng, vi khuẩn tạo sinh khối về phía có bổ sung KClO3 

C. Đối chứng không có KClO3, vi khuẩn chỉ tạo sinh khối tại vị trí chủng ban đầu 

Trong đất, các hợp chất hóa học thường phân 
bố không đều do chúng ít tan trong nước và bám 
vào các phân tử đất làm cho vi sinh vật khó tiếp 
xúc và phân hủy. Chính vì vậy, hóa hướng động là 
một đặc tính thuận lợi giúp vi sinh vật có thể di 
chuyển về phía các hợp chất mà chúng có khả năng 
phân hủy (Grimm and Harwood, 1997). Pandey 
and Jain (2002) đã chứng minh các dòng vi khuẩn 
có khả năng phân hủy các hợp chất ô nhiễm như 
hydrocarbon một vòng và đa vòng thơm, alkan, 
nitroaromatics và các loại thuốc trừ sâu gốc chlor 
cũng thể hiện khả năng hóa hướng động theo các 
hợp chất này. Chẳng hạn, vi khuẩn 
Novosphingobium sp. KN65.2 có khả năng phân 
hủy hiệu quả và hóa hướng động theo chất diệt côn 
trùng carbofuran (Nguyễn Thị Phi Oanh et al., 
2014). Ngoài ra, các dòng vi khuẩn như 
Pseudomonas stutzeri E1, Pseudomonas sp. E7 và 

Novosphingobium subarcticum E6 có khả năng 
phân hủy phenanthrene cũng được chứng minh có 
khả năng hóa hướng động theo hydrocarbon đa 
vòng thơm này (Bijdekerke, 2004; Sniegowski, 
2005). Trong nghiên cứu này, dòng TN3 và TN34 
có khả năng phân hủy và hóa hướng động theo 
KClO3, trong đó dòng TN3 phân hủy KClO3 hiệu 
quả nhất. Chính vì vậy, dòng vi khuẩn TN3 có thể 
xem là dòng vi khuẩn tiềm năng cho các nghiên 
cứu ứng dụng về xử lý KClO3 trong đất. 

4 KẾT LUẬN  

Từ các mẫu đất thu tại vườn nhãn có sử dụng 
KClO3 để kích thích nhãn ra hoa trái vụ thuộc quận 
Thốt Nốt, Cần Thơ, 24 dòng vi khuẩn được phân 
lập trong môi trường khoáng tối thiểu có bổ sung 
KClO3, trong đó bảy dòng vi khuẩn tạo sinh khối 
cao trong môi trường có bổ sung KClO3 và glucose 

A B C 
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so với các dòng còn lại đã được tuyển chọn. Trong 
môi trường khoáng tối thiểu có bổ sung KClO3, bảy 
dòng vi khuẩn đạt hiệu suất phân hủy KClO3 cao 
nhất sau 11 ngày nuôi cấy (70,4% - 77,6%). Khi 
môi trường nuôi cấy có bổ sung KClO3 và glucose, 
hiệu suất phân hủy KClO3 của các dòng vi khuẩn 
cao nhất sau bảy ngày nuôi cấy (65,8% - 78,6%). 
Kết quả nghiên cứu cho thấy dòng TN3 có khả 
năng phân hủy KClO3 cao hơn so với các dòng vi 
khuẩn còn lại trong môi trường có hoặc không có 
bổ sung glucose đồng thời có khả năng hóa hướng 
động theo KClO3. 
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