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TÓM TẮT  

 Trong nghiên cứu này, chúng tôi khử trùng hạt Medicago truncatula và cho nảy mầm, sau đó, cây con có 
hai lá mầm được chuyển ra trồng thăm dò trong môi trường đất và trong dung dịch  thủy canh. Nhìn chung, các 
cây con đều có khả năng sinh trưởng và phát triển tốt trên cả hai loại môi trường nuôi cấy. Sau 1-2 tháng trồng 
và chăm sóc, các nốt sần bắt đầu hình thành ở rễ cây M. truncatula trên cả hai hệ thống trồng trong đất và trồng 
thuỷ canh. Kết quả phân lập các chủng vi khuẩn cố định nitrogen từ nốt sần của rễ cây M. truncatula bằng 
phương pháp phân lập trên môi trường Fred thạch đĩa có bổ sung tím kết tinh 1% cho thấy mật độ nốt sần và 
sinh khối của vi khuẩn trong các mẫu nốt sần của rễ cây trồng trong đất cao hơn so với mẫu rễ trồng trong hệ 
thống thủy canh. Số lượng vi khuẩn trong các mẫu nốt sần ở rễ cây trồng trong đất là 15,1 x 103 CFU/g, và 
trong hệ thống thuỷ canh là 11,1 x 103 CFU/g. Khi nuôi cấy trên môi trường Fred không bổ sung tím kết tinh, 
các chủng vi khuẩn nốt sần của rễ cây M. truncatula đều sinh trưởng, phát triển tốt nhất ở mốc thời gian nuôi 
cấy 72 giờ, pH môi trường là 7,0  và nguồn carbon là sucrose. Quan sát đặc điểm hình thái tế bào của các 
chủng vi khuẩn phân lập từ các nốt sần của rễ cây M. truncatula trên cả hai môi trường đất và thủy canh đều 
thấy tế bào của các chủng vi khuẩn này có dạng hình que ngắn và bắt màu tốt với thuốc nhuộm. 

Từ khóa: Medicago truncatula, môi trường đất, môi trường thủy canh, nốt sần, rễ cây, vi khuẩn cố định 
nitrogen 

MỞ ĐẦU 

Medicago truncatula là một loài cây họ đậu 
thuộc chi Medicago, chúng quang hợp theo cơ chế 
của nhóm thực vật C3. M. truncatula có nguồn gốc 
từ vùng Địa Trung Hải sau đó được du nhập và trồng 
phổ biến ở các vùng khác nhau trên thế giới, đặc biệt 
là châu Mỹ, châu Úc, và châu Âu (Delalande et al., 
2007). Điểm đặc trưng nổi bậc của cây M. truncatula 
là chúng có khả năng chống chịu tốt với hạn hán và 
nhiễm mặn đồng thời thích nghi được với nhiều loại 
đất trồng và môi trường sống khác nhau, loại cây này 
thường được trồng để tránh xói mòn đất, cải thiện độ 
phì của đất và là nguồn thức ăn gia súc mùa đông 
(Huguet, Prosperi, 1995).  

 Một số nghiên cứu trước đây đã phát hiện cây 
M. truncatula có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội (2n = 
16) và có khả năng tự thụ phấn (Huguet,Prosperi, 
1995). Hơn nữa, kích thước hệ gen của nó tương đối 
nhỏ (550 Mbp), thời gian thế hệ ngắn dao động từ 8 

đến 10 tuần tùy thuộc vào hạt giống và mùa vụ. Do 
vậy loài cây này được xem như là một loại cây mô 
hình và được sử dụng rất nhiều trong các công trình 
nghiên cứu về lĩnh vực sinh học phân tử, đặc biệt 
trong các nghiên cứu về gen, về protein và cơ chế 
chuyển hóa amino acid…ở nhiều phòng thí nghiệm 
khác nhau trên thế giới. Ngoài ra, quá trình phát sinh 
loài của M. truncatula có liên quan chặt chẽ với một 
số cây trồng họ đậu rất quan trọng khác như đậu Hà 
lan, đậu xanh, cỏ linh lăng và cỏ ba lá, đồng thời 
chúng có khả năng tương tác cộng sinh với cả hai 
nhóm vi khuẩn nốt sần họ đậu là Rhizobia và 
Mycorrhizae và trở thành đối tượng tiềm năng trong 
việc cố định đạm (Harrison, 1998). Huguet và 
Prosperi (1995) đã nhận định rằng hàm lượng protein 
và lysine trong cây M. truncatula tương đối cao hơn 
so với một số loại cây họ đậu khác. Các quá trình 
phát triển như phát triển hạt, hoa và quả cũng như 
các quá trình tương tác với các phản ứng stress, trao 
đổi dinh dưỡng nốt sần và các hoạt động sinh lý khác 
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trong cây M. truncatula dường như được điều hòa 
một cách khác biệt hơn so với các cây họ đậu 
(Harrison, 1998). 

 Medicago truncatula là đối tượng cây trồng mới 
không nằm trong danh mục cơ cấu giống cây trồng 
của Việt Nam. Loài cây này không những có vai trò 
quan trọng trong các nghiên cứu khoa học, thường 
được sử dụng như đối tượng thực vật mô hình, đồng 
thời chúng còn có giá trị thực tiễn, góp phần cải tạo 
đất và làm thức ăn cho gia súc (Thu et al., 2007) . 
Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã du nhập hạt 
giống từ nước ngoài về để trồng thăm dò trên cả môi 
trường thủy canh lẫn môi trường đất trong điều kiện 
tự nhiên của nước ta, tiến hành theo dõi khả năng 
sinh trưởng, phát triển và hình thành nốt sần của rễ 
trên hai loại môi trường này. Phân lập chủng vi 
khuẩn nốt sần từ các mẫu cây M. truncatula  trưởng 
thành và nghiên cứu các đặc điểm hình thái của các 
chủng vi khuẩn nốt sần đã phân lập được làm cơ sở 
khoa học cho việc định hướng phát triển và sử dụng 
loại cây này ở nước ta, đồng thời chủ động tạo nguồn 
nguyên liệu ban đầu cho các nghiên cứu sau này trên 
cây M. truncatula trong qui mô phòng thí nghiệm.  

VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Vật liệu nghiên cứu 

 Vật liệu sử dụng trong nghiên cứu này là hạt 
giống M. truncatula dòng 2HA được cung cấp từ 
phòng thí nghiệm Di truyền thực vật, khoa Công 
nghệ sinh học, Đại học Vrije, Bỉ. 

Phương pháp nghiên cứu 

Khử trùng hạt 

 Chọn lọc các hạt M. truncatula có chất lượng 
tốt, không bị sâu và không bị lép để làm thí nghiệm, 
hạt sau khi chọn lọc được khử trùng bằng dung dịch 
H2SO4 đậm đặc trên máy lắc khoảng 3-5 phút, loại 
bỏ dung dịch  H2SO4 rồi rửa sạch hạt (khoảng 15-20 
lần) bằng 1 lít nước cất hai lần đã được khử trùng, tất 
cả các thao tác khử trùng được tiến hành trong tủ cấy 
vô trùng (Ellen et al., 2013). Sau khi rửa sạch mẫu, 
trải hạt trên giấy lọc, dùng kẹp gắp cho các hạt dàn 
đều trên tấm giấy lọc có tẩm nước và đặt sẵn trên đĩa 
petri, cho khoảng 2-3 ml nước cất hai lần đã được 
khử trùng vào đĩa petri chứa hạt, đậy nắp và dùng 
giấy parafilm cuộn kín xung quanh mép của đĩa petri 
và cho vào phòng nuôi cấy mô để ủ mẫu và tạo điều 

kiện thuận lợi cho hạt nảy mầm và tạo cây con hai lá 
mầm.  

 Điều kiện thí nghiệm: Nhiệt độ: 22 ± 2 oC, độ 
ẩm 55%, thời gian chiếu sáng 12 giờ/ngày với cường 
độ chiếu sáng khoảng 420 to 450 µmol m-2s-1. 

Trồng cây trong dung dịch thủy canh 

 Dung dịch thủy canh được sử dụng trong nghiên 
cứu này là dung dịch Gamborg B5 (Gamborg, 1968). 
Sử dụng 1,5 lít dung dịch cho mỗi chậu thí nghiệm 
và điều chỉnh pH 5,8. Sau 10 ngày gieo cây, kiểm tra 
lại độ pH và thể tích dung dịch thủy canh để điều 
chỉnh pH hoặc bổ sung thêm dung dịch trong quá 
trình nuôi cấy để đảm bảo duy trì đúng pH và thể 
tích ban đầu. Hạt sau khi nảy mầm và có hai lá sẽ 
được chuyển vào trồng trong dung dịch thủy canh. 
Trước khi chuyển cây mầm vào hệ thống thủy canh, 
dùng dung dịch agarose 0.6% nóng chảy và để nguội 
(hơi đông sệt lại), cho vào mỗi ống đựng mẫu 1-2 
giọt agarose và để đông lại nhằm làm chỗ tựa cho 
cây mầm đứng thẳng và cố định vị trí của cây trong 
ống đựng mẫu. Thao tác này sẽ giúp quá trình 
chuyển cây mầm vào hệ thống thủy canh thuận lợi 
hơn, rễ cây có điểm tựa bám phần agarose nên thân 
cây sẽ thẳng đồng thời cây vẫn sinh trưởng và phát 
triển tốt (Hình 1.3). 

Trồng cây trong đất 

 Chọn các chậu nhựa có lỗ thoát nước, cho đất 
sạch vào mỗi chậu, phun nước và giữ cho đất ẩm đều 
qua đêm. Chuyển cây mầm có hai lá lên trên chậu 
đất, trồng và chăm sóc trong điều kiện phòng thí 
nghiệm khoảng 1 tuần, sau đó chuyển ra vườn ươm. 
Trong tuần đầu tiên, khi cây con được chuyển ra 
trồng trong môi trường thủy canh lẫn môi trường đất, 
cần dùng nắp nhựa đậy bên trên chậu để bảo vệ cây 
con và chống thoát hơi nước.  

 Trong quá trình theo dõi khả năng sinh trưởng 
và phát triển của cây M. truncatula trên môi trường 
thủy canh cần chú ý đến hệ thống sục khí, điều chỉnh 
các van ở hệ thống ống bơm sao cho hệ thống sục 
khí trong các khay chứa mẫu được hoạt động liên tục 
và đều đặn. Còn đối với cây trồng trên đất, thì cần 
tưới nước thường xuyên 2-3 lần trong một tuần, cây 
được chăm sóc và được cung cấp đầy đủ nước sẽ 
sinh trưởng phát triển tốt. Theo dõi khả năng sinh 
trưởng, phát triển của hệ rễ, thu rễ và tiến hành phân 
lập các chủng vi khuẩn cố định nitrogen từ nốt sần 
của rễ trên cả hai môi trường trồng trên đất và trong 
dung dịch thủy canh. 
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Phương pháp phân lập và đếm số lượng tế bào 

Môi trường phân lập 

 Các chủng vi khuẩn nốt sần sẽ được phân lập 
trên môi trường Fred (pH: 6,5) có thành phần (g/L): 
glucose 10; MgSO4 0,2; K2HPO4 0,5; CaCO3 1; NaCl 
0,2; agar 20 và 1% tím kết tinh (môi trường này là 
môi trường vô đạm và có chất chỉ thị là tím kết tinh, 
dùng để phân lập vi khuẩn có khả năng cố định 
nitrogen). Môi trường được khử trùng ở 1 atm trong 
thời gian 15 phút (Egorov, 1976). Sau khi khử trùng 
xong, phân phối môi trường vào các đĩa petri trong 
điều kiện vô trùng (Nguyễn Văn Độ, 2005). 

Tiến hành phân lập 

Rễ cây M. truncatula (6 tuần tuổi) trồng trên 
môi trường thủy canh và môi trường đất được sử 
dụng để phân lập vi khuẩn nốt sần. Rễ được rửa sạch 
nhiều lần bằng nước thường, rồi khử trùng bằng 
ethylic 900 trong thời gian 5 phút, sau đó rửa lại mẫu 
nhiều lần bằng nước cất và để cho ráo nước. Phân 
lập và xác định số lượng tế bào vi khuẩn trong 1 g 
mẫu tươi bằng phương pháp Koch (Nguyễn Lân 
Dũng, 1976). Số lượng tế bào vi khuẩn trong 1 g 
mẫu tươi (Trần Cẩm Vân et al., 1995) được tính 
bằng công thức: 

CFU/g =       .a.n 

 Trong đó: 

 CFU: đơn vị hình thành khuẩn lạc (Colony 
Forming Unit) 

     : số lượng khuẩn lạc trung bình/hộp petri (sử 
dụng 5 hoặc 7 hộp petri cho mỗi lần đếm)  

 a: số giọt/1 ml 

 n: độ pha loãng 

 Vi khuẩn nốt sần được nhuộm đơn và soi trên 
vật kính 100 nhằm quan sát hình thái tế bào của vi 
khuẩn và tiến hành các bước phân lập theo phương 
pháp thông dụng trong phòng thí nghiệm (Lê Mai 
Hương, Phạm Văn Ty, 1993). 

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Khả năng nảy mầm của hạt 

 Sau khi ủ 24 giờ ở nhiệt độ 22 ± 2oC, hầu hết 
100% hạt M. truncatula đều được trương phồng lên 
và bắt đầu nảy mầm (Hình 1.1).  

 Sau khoảng 48 giờ thì hạt đã phát triển thành cây 
con có hai lá mầm với chiều dài trung bình khoảng 

1.0 - 1.5 cm (Hình 1.b), những cây con có hai lá 
mầm này sẽ được chuyển vào hệ thống thủy canh 
(Hình 1.c) hay môi trường đất (Hình 1.d). 

Khả năng sinh trưởng và phát triển của cây M. 
truncatula 

 Trong 5-7 ngày đầu, sau khi cây con được chuyển 
vào môi trường thủy canh hoặc môi trường đất, cần chú 
ý đậy nắp hoặc che chắn để bảo vệ cây con tránh mất 
nước và tránh các tác động trực tiếp của môi trường 
ngoài, sau khi cây con đã thích nghi với môi trường 
thủy canh, bắt đầu phát triển hệ rễ và lá thì cần mở nắp 
để cây tiến hành quang hợp, chăm sóc và thay dung 
dịch thủy canh sau hai tuần nuôi cấy để đảm bảo đủ 
chất dinh dưỡng cho cây và duy trì pH như ban đầu cho 
cây sinh trưởng và phát triển tốt (Hình 2). 

 Các kết quả thu được ở hình 1 và 2 cho thấy hầu 
hết các cây con M. truncatula đều có khả năng sinh 
trưởng và phát triển tương đối đồng đều trên môi 
trường thủy canh. Sau 1 - 2 tuần trồng cây con trong 
dung dịch thủy canh, 100% cây con sống sót và bắt đầu 
quá trình sinh trưởng dinh dưỡng tạo thân, lá, rễ một 
cách thuận lợi (Hình 2). Tương tự như ở môi trường 
thủy canh, 100% cây con khi được chuyển ra trồng trên 
môi trường đất ở vườn ươm đều có khả năng sống sót, 
sinh trưởng và phát triển đồng đều. Thời gian đầu, khi 
chuyển cây ra chậu đất, cây đang còn nhỏ nên chỉ cần 
tưới ít nước, nhưng giai đoạn sau, khi cây phát triển 
hoàn chỉnh và bắt đầu quang hợp mạnh thì cần chú ý bố 
trí chậu cây hướng về nơi có đủ ánh sáng và tưới nước 
hai lần một tuần (Hình 3a) đồng thời sử dụng giấy dính 
cắm trên chậu để ngăn cản côn trùng xâm nhập, phá 
hoại cây con (Hình 3b). 

 Cây con sau 6 tuần trồng trong môi trường thủy 
canh hoặc trong đất, đều phát triển và tạo rễ hoàn 
chỉnh nên có thể sử dụng hệ rễ này để phân lập 
khuẩn lạc vi khuẩn nốt sần (Hình 4). 

 Từ các kết quả thu được ở hình 1, 2 và 3 chúng 
tôi nhận thấy cây con M. truncatula có khả năng sinh 
trưởng và phát triển tốt trên cả hai loại môi trường 
thủy canh và môi trường đất do chúng tôi thiết lập 
trong nghiên cứu này. 

Phân lập và xác định số lượng vi khuẩn nốt sần 

 Các khuẩn lạc từ nốt sần của mẫu rễ ở cây M. 
truncatula sau 6 tuần trồng trên đất và môi trường 
thuỷ canh được phân lập trên môi trường Fred thạch 
đĩa có bổ sung tím kết tinh 1%. Tiến hành phân lập 
và đếm số lượng tế bào vi khuẩn trong 1 g mẫu tươi 
theo công thức đã được trình bày ở phần phương 
pháp, kết quả thu được trình bày ở bảng 1.  

M 

M 
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Hình 1. Hạt M. truncatula nảy mầm sau khi khử trùng và ủ 24 giờ (a) ủ 48 giờ (b) chuyển lên môi trường thủy canh (c) và 
chuyển lên môi trường đất (d). 

 
Hình 2. Sinh trưởng của cây M. truncatula qua các giai đoạn khác nhau trong môi trường thủy canh. 

 
Hình 3. Sinh trưởng của cây M. truncatula trên môi trường đất (a) và sử dụng giấy dính cắm trên chậu để ngăn cản côn trùng (b) 

 
 Kết quả thu được ở bảng 1 cho thấy khuẩn lạc vi 
khuẩn nốt sần phân lập từ các mẫu rễ trên môi 
trường thủy canh và môi trường đất hoàn toàn khác 
nhau và có sự chênh lệch lớn về số lượng. Trong đó 
số lượng lạc vi khuẩn nốt sần phân lập từ mẫu rễ 
trồng trên môi trường đất là 15,1 x 103 CFU/g và 
mẫu trồng trong dung dịch thuỷ canh là 11,1 x 103 

CFU/g.   

Như vậy, số lượng vi khuẩn nốt sần phân 

lập từ mẫu rễ cây M. truncatula trồng trên đất lớn 
hơn so với mẫu trồng trong môi trường thuỷ canh. 
Điều này có thể là do trong môi trường đất là môi 
trường thích hợp hơn cho sự hình thành nốt sần ở rễ 
so với môi trường thủy canh. Khi quan sát hình thái 
khuẩn lạc của các chủng vi khuẩn không bắt màu tím 
kết tinh trên môi trường Fred thạch đĩa đã phân lập 
từ mẫu rễ cây M. truncatula trồng trên đất với mẫu 
trồng trong môi trường thuỷ canh, chúng tôi nhận 
thấy các khuẩn lạc trên hai loại môi trường này đều 
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trong suốt, có dạng hình tròn đều, hơi lồi, bề mặt 
trơn bóng, chỉ khác nhau về kích thước (Bảng 2). 

	 Theo tác giả Trần Cẩm Vân và Bạch Phương Lan 
(1995), trên môi trường Fred có chỉ thị tím kết tinh để 
phân biệt vi khuẩn nốt sần (không bắt màu tím) tạp 
khuẩn (bắt màu tím), thì những khuẩn lạc nào có kích 
thước nhỏ, có hình dạng tròn hoặc là hình bán cầu, 
trắng trong hoặc trong suốt thì đó là những khuẩn lạc 
vi khuẩn nốt sần. Trong nghiên cứu này, chúng tôi 

nhận thấy mặc dù trên mỗi đĩa thạch có rất nhiều 
khuẩn lạc vi khuẩn nốt sần, tuy nhiên các khuẩn lạc 
trong cùng một đĩa hầu hết đều có chung kích thước, 
màu sắc và hình dạng. Vì vậy, qua phân lập chúng tôi 
chỉ thu được 2 loại khuẩn lạc vi khuẩn nốt sần gồm 
khuẩn lạc vi khuẩn nốt sần phân lập từ mẫu rễ của cây 
M. truncatula trồng trên đất được ký hiệu là chủng Đ 
và khuẩn lạc vi khuẩn nốt sần phân lập từ mẫu rễ của 
cây M. truncatula trồng trên môi trường thuỷ canh 
được ký hiệu là chủng TC.  

 

 
Hình 4. Hệ rễ cây M. truncatula sau 6 tuần kể từ ngày chuyển cây con vào trong môi trường đất (A) và môi trường thủy 
canh (B).   

Bảng 1. Số lượng khuẩn lạc vi khuẩn nốt sần của rễ cây trồng trên đất (Đ) và trồng trong môi trường thuỷ canh (TC). 

Mẫu rễ    Kí hiệu Số lượng khuẩn lạc trung bình CFU/g mẫu tươi (x 103) 

Rễ cây M. truncatula trồng trên đất Đ 151 15,1 

Rễ cây M. truncatula trồng thuỷ canh TC 111 11,1 

   
Đặc điểm hình thái khuẩn lạc 

 Để quan sát hình thái khuẩn lạc của 2 chủng vi 
khuẩn từ hai mẫu, chúng tôi nuôi cấy vi khuẩn trên 
môi trường Fred thạch đĩa (không bổ sung tím kết 
tinh). Cứ sau mỗi 24 giờ nuôi cấy chúng tôi tiến hành 
quan sát hình thái khuẩn lạc. Kết quả thu được trình 
bày ở bảng 2. Từ kết quả thu được ở bảng 2, chúng tôi 
nhận thấy khi sử dụng các kiểu cấy khác nhau thì kích 
thước khuẩn lạc cũng như bề dày của khuẩn lạc ở cả 
hai chủng trồng trên đất và trên môi trường thủy canh 
có sự khác biệt tương đối rõ. Ở chủng vi khuẩn trồng 
trên đất thì kích thước của khuẩn lạc trong đĩa thạch 

khi được cấy chấm thường lớn hơn so với kiểu cấy ria 
và cấy zich zắc, đồng thời bề dày của khuẩn lạc ở 
chủng vi khuẩn trồng trên đất tương đối lớn hơn so 
với chủng trên môi trường thủy canh và nhìn trên mặt 
thạch chúng có dạng lồi, trong khi đó khuẩn lạc ở 
chủng vi khuẩn trên môi trường thủy canh có dạng 
phẳng hơn (Bảng 2). 

 Trong môi trường Fred không bổ sung tím kết 
tinh, cả hai chủng vi khuẩn nốt sần Đ và TC đều sinh 
trưởng, phát triển tốt nhất ở thời gian nuôi cấy 72 
giờ, pH môi trường là 7,0 và nguồn carbon là 
sucrose.    
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 Sau 72 giờ nuôi cấy trên môi trường Fred thạch 
đĩa chúng tôi nhận thấy hình thái khuẩn lạc của hai 

chủng vi khuẩn này khi cấy chấm thường có dạng 
bầu dục, màu hơi đục sữa, nhầy nhớt. 

 
Bảng 2. Khả năng sinh trưởng của các chủng vi khuẩn nốt sần trên môi trường Fred không bổ sung tím kết tinh. 

 

Chủng 
vi khuẩn Kiểu cấy 

Kích thước khuẩn lạc (mm) Bề dày khuẩn 
lạc 24 giờ 48 giờ 72 giờ 96 giờ 

Đ 

Cấy chấm 2,1 ± 0,2 3,8 ± 0,2 5,7 ± 0,3 5,8 ± 0,2 

Lồi Cấy ria 0,9 ± 0,1 1,1 ± 0,1 1,8 ± 0,2 2,1 ± 0,1 

Cấy zích zắc 1,0 ± 0,1 1,9 ± 0,3 3,1 ± 0,1 2,9 ± 0,2 

TC 

Cấy chấm 1,1 ± 0,2 1,8 ± 0,2 2,9 ± 0,2 2,8 ± 0,3 

Phẳng Cấy ria 1,0 ± 0,2 1,9 ± 0,1 3,0 ± 0,1 3,2 ± 0,3 

Cấy zích zắc 0,9 ± 0,2 2,0 ± 0,1 2,9 ± 0,3 2,8 ± 0,2 

 

Hình 5. Hình thái tế bào chủng vi khuẩn nốt sần (a): mẫu Đ; (b): mẫu TC (quan sát tiêu bản dưới kính hiển vi ở vật kính 
x100). 
 

Đặc điểm hình thái khuẩn lạc và tế bào của các 
chủng vi khuẩn 

 Để quan sát hình thái tế bào vi khuẩn chúng tôi 
tiến hành sử dụng vi khuẩn trong ống giống thuần 
khiết được cấy lên môi trường Fred thạch đĩa (không 
bổ sung tím kết tinh), làm tiêu bản nhuộm đơn, sau 
đó quan sát tiêu bản dưới kính hiển vi ở vật kính 
x100 vàchụp hình tiêu bản dưới kính hiển vi, kết quả 
được trình bày ở hình 8a và 8b. Từ kết quả thu được 
ở hình 8, chúng tôi nhận thấy tế bào chủng vi khuẩn 
nốt sần Đ có dang hình que ngắn, bắt màu thuốc 
nhuộm tốt, tế bào tách rời nhau hoặc dính lại thành 
từng đám nhỏ. Trong khi đó, tế bào chủng vi khuẩn 
nốt sần TC có hình que ngắn, bắt màu thuốc nhuộm 
tốt, tế bào có xu hướng mọc loang, tế bào dính lại 
thành từng đám nhỏ. 

KẾT LUẬN 

 Chúng tôi đã khử trùng, gieo giống và trồng 
thành công cây M. truncatula trên cả hai môi trường 
thủy canh và môi trường đất. Cây con được sinh 
trưởng, phát triển tốt và sau khoảng 1-2 tháng trồng 
và chăm sóc và các nốt sần bắt đầu hình thành ở rễ 
cây M. truncatula trên cả hai môi trường nghiên cứu. 
Tuy nhiên, mật độ nốt sần và sinh khối của vi khuẩn 
trong các mẫu nốt sần của rễ cây trồng trong môi 
trường đất cao hơn so với mẫu rễ trồng trong môi 
trường thủy canh. Chúng tôi đã phân lập được hai 
chủng vi khuẩn nốt sần khác nhau từ rễ cây M. 
truncatula trồng trong môi trường đất và môi trường 
thủy canh, cả hai chủng này đều sinh trưởng, phát 
triển tốt nhất ở mốc thời gian nuôi cấy 72 giờ, pH 
môi trường là 7,0  và nguồn carbon là sucrose. Hầu 
hết các tế bào của hai chủng vi khuẩn này có dạng 
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hình que ngắn và bắt màu tốt với thuốc nhuộm. 
Thông qua nghiên cứu này, chúng tôi đã tạo được 
cây M. truncatula từ hạt, làm nguyên liệu ban đầu 
nhằm phát triển và trồng phổ biến giống cây này ở 
nước ta, bổ sung thêm một loài mới vào cơ cấu giống 
cây trồng hiện nay hướng đến việc khai thác tiềm 
năng sử dụng chúng trong thực tiễn.    

Lời cảm ơn: Chúng tôi chân thành cám ơn Giáo sư 
Geert Angenon, trường Đại học Vrije, Bỉ đã cung 
cấp hạt giống M. truncatular cho chúng tôi triển 
khai nghiên cứu này. Nghiên cứu này có sử dụng một 
số thiết bị của Viện Công nghệ sinh học, Đại học 
Huế. Công trình được tài trợ bởi Quỹ Phát triển 
Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) 
trong đề tài mã số “106-NN.02-2014.13".  
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ISOLATION OF NITROGEN FIXATION BACTERIA STRAINS FROM NODULE OF 
MEDICAGO TRUNCATULA ROOTS  
 
Hoang Thi Kim Hong, Pham Thi Hong Trang, Nguyen Thi Thu Thuy, Truong Thi Bich Phuong, 
Nguyen Thi Khanh Vy 

Hue University of Sciences, Hue University 

SUMMARY 

 Medicago truncatula is a legume species belonged to Medicago genus and it has a good tolerance capacity 
to drought and salinity. This plant is cultivated to avoid soil erosion, improve soil fertility and as a source of 
winter  animal feed. In this study, the seeds of M. truncatula were sterilized and germinated in a cultured room. 
Seedlings with two cotyledons were transferred in the soil and in hydroponic medium. In general, the seedlings 
are able to grow up and develop well in both cultivated systems. After 2-3 months of planting, the nodules 
were formed from roots of M. truncatula in both cultivated systems in soil and hydroponic. These nitrogen 
fixation bacteria strains were isolated by cultivation in Fred medium, supplementing with violet crystalline 1%. 
The results showed that nodules density and biomass of nitrogen fixation bacteria of nodules formed from 
roots of M. truncatula in soil were higher than those in hydroponic medium. The biomass of nodules formed 
from roots was 15.1 x 103CFU / g and 11.1 x 103 CFU / g fresh cell weight in soil and hydroponic medium, 
respectively. When the nitrogen fixation bacteria from nodule of M. truncatula roots were cultivated in Fred 
medium without violet crystalline, they were grew up and developed well after 72 incubated hours at pH 7.0 
and with sucrose as carbon source. Morphological observation shows that the shapes of bacteria cells isolated 
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from nodules of M. truncatula roots on both soil and hydroponic systems were short rods and staining well 
with dyes. 

Keywords: Hydroponic, Land, Medicago truncatula, Nitrogen bacteria, Nodule, Root. 


