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NHỮNG KẾT QUẢ CHÍNH CỦA LUẬN ÁN 

1. Phân lập được chủng nấm C. cassiicola và xác định được một số đặc tính sinh 

trưởng của nấm C. cassiicola như phát triển và sinh bào tử tốt nhất trên môi trường 

thạch lá cao su ở pH 6,5, nhiệt độ 29°C.  

2. Tạo được 4 chế phẩm có khả năng ức chế và diệt nấm C. cassiicola gồm Huyền phù 

B. subtilis với mật độ vi khuẩn là 2,2 x 109 tế bào/ml; Huyền phù B. thuringiensis với 

mật độ vi khuẩn là 1,6 x 109 tế bào/ml; Dung dịch keo bạc nano được tổng hợp từ dịch 

nội bào vi khuẩn B. subtilis có kích thước hạt trung bình từ 7 nm đến 12 nm, thời gian 

ổn định 20 ngày; Dung dịch keo bạc nano - chitosan được chế tạo bằng phương pháp 

chiếu xạ có kích thước hạt từ 5 nm đến 15 nm, thời gian ổn định là 12 tháng.  

3. Khảo sát hiệu lực ức chế nấm trong điều kiện in vitro: hiệu lực ức chế nấm C. 

cassiicola của huyền phù B. subtilis và B. thuringiensis lần lượt là 45,67 % và  

33,04 %; Dung dịch keo bạc nano được tổng hợp từ dịch nội bào vi khuẩn B. subtilis ở 

nồng độ 90 ppm đạt 66,30 %, dung dịch keo bạc nano - chitosan ở nồng độ 50 ppm đạt 

từ 52,08 % đến 100,00 % khi kích thước hạt bạc nano trung bình giảm từ 15 nm xuống 

5 nm. Tại cùng nồng độ 90 ppm, dung dịch keo bạc nano - chitosan với kích thước hạt 

10 nm có hiệu lực ức chế nấm đạt 100,00 %, cao hơn dung dịch keo bạc nano được 



tổng hợp từ dịch nội bào vi khuẩn B. subtilis với kích thước hạt bạc nano trung bình 7 

nm (đạt 66,30 %).  

4. Khảo sát khả năng phòng và trị bệnh rụng lá Corynespora của cây cao su trong vườn 

ươm: dung dịch keo bạc nano - chitosan với kích thước hạt trung bình 10 nm có hiệu 

lực phòng bệnh tốt nhất ở nồng độ 2,5 ppm với tỉ lệ lá bị nhiễm bệnh là 34,27 % sau 

28 ngày chủng bệnh và có hiệu lực trị bệnh tốt nhất tại nồng độ 12,5 ppm với tỉ lệ lá 

cây cao su bị nhiễm bệnh giảm từ 50,00 % xuống còn 6,67 %; cây cao su bị nhiễm 

bệnh giảm từ 50,00 % xuống còn 6,75 % và chỉ số bệnh giảm từ 22,13 % xuống còn 

15,03 % sau 28 ngày xử lý dung dịch. 

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬN ÁN 

1. Xác định được ảnh hưởng của khối lượng phân tử và độ deacetyl hóa chitosan lên 

kích thước hạt bạc nano. 

2. Bước đầu xác định được ảnh hưởng của bạc nano lên hệ sợi nấm C. cassiicola bằng 

ảnh SEM. 

3. Xây dựng được quy trình và chế tạo được dung dịch keo bạc nano có kích thước hạt 

khác nhau sử dụng chitosan làm chất ổn định bằng phương pháp chiếu xạ.  

4. Chứng minh được hiệu quả của dung dịch keo bạc nano - chitosan chế tạo được đối 

với bệnh rụng lá Corynespora trên cây cao su trong vườn ươm. 
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