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I.

TỔNG QUAN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NANO TRONG NÔNG

NGHIỆP TRÊN THẾ GIỚI VÀ TẠI VIỆT NAM
1.

Tình hình ứng dụng công nghệ nano trong nông nghiệp trên thế giới
Sự bùng nổ dân số thế giới trong những thập kỷ gần đây đã buộc ngành

nông nghiệp phải hướng tới các giải pháp tăng sản lượng thu hoạch ngũ cốc để
đáp ứng nhu cầu của hàng triệu người, đặc biệt tại các nước đang phát triển. Giải
pháp đầu tiên nhà nông thường tìm đến là tăng lượng phân bón hóa học sử dụng
trong trồng trọt. Hiện tượng thiếu dinh dưỡng trong đất canh tác ngày càng trở
nên phổ biến đã mang lại những thiệt hại lớn về kinh tế cho người nông dân,
đồng thời giảm thiểu đáng kể chất lượng dinh dưỡng của đất và sản lượng thu
hoạch. Tuy nhiên việc sử dụng ngày càng nhiều phân bón hóa học nhằm tăng
năng suất thu hoạch không phải là lựa chọn phù hợp về lâu dài, bởi phân bón
hóa học được xem như con dao hai lưỡi: một mặt cho phép tăng sản lượng,
nhưng mặt khác có thể phá vỡ cân bằng khoáng chất và giảm độ phì nhiêu của
đất. Hơn nữa, các loài ngũ cốc thường chỉ hấp thụ không quá 50% phân bón,
phần còn lại bị mất vào đất hoặc mất vào không khí [1]. Theo Raun và Johnson
[2], các nhà trồng trọt trên thế giới có thể thu hoạch thêm mỗi năm 4,7 tỷ USD
nếu như tăng được hiệu quả sử dụng nitơ lên 20%. Sử dụng phân bón hóa học ở
quy mô lớn có thể làm hư hại không thể phục hồi đối với cấu trúc của đất, các
chu trình khoáng chất, hệ vi sinh vật trong đất v.v..., thậm chí tác động lên chuỗi
thức ăn qua hệ sinh thái và gây ra các đột biến di truyền đối với người tiêu dùng
các thế hệ sau.
Công nghệ nano là một trong những công cụ quan trọng bậc nhất của khoa
học nông nghiệp hiện đại, trong đó công nghệ nano trong lĩnh vực nông nghiệpthực phẩm được dự đoán trở thành một lực lượng dẫn dắt nền kinh tế toàn cầu
trong một tương lai gần [3]. Sự phát triển chóng mặt của công nghệ nano ngày
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nay là một quá trình diễn biến khách quan, phản ánh quá trình hoàn thiện liên
tục khoa học và kỹ thuật, thay đổi các thói quen về công nghệ. Các nước tiên
tiến những thập kỷ gần đây trong lĩnh vực phân bón vi lượng đã có bước nhảy
vọt về mặt công nghệ: phân vi lượng truyền thống được thay thế (nhanh chóng)
bằng các chế phẩm thế hệ mới dưới dạng các hạt nano vi lượng, đảm bảo sản
lượng thu hoạch cao trong khi chi phí đầu vào giảm đáng kể. Được biết, tại Mỹ
mỗi năm ngành nông nghiệp đầu tư khoảng 1 tỷ đô la cho việc ứng dụng công
nghệ nano vào các ngành trồng trọt, chăn nuôi và thú y để thu về gần 20 tỷ đô la
lợi nhuận nhờ sản xuất thực phẩm nano. Một số nước ở Châu Âu và Châu Á
cũng đầu tư nhiều tiền của vào công nghiệp nano [4].
Từ “nano” theo tiếng Hy Lạp là “nhỏ bé”, trong khi từ “nanotechnology”
lần đầu tiên được đưa vào sử dụng vào năm 1974 bởi GS. người Nhật
NorioTaniguchi. Theo quan điểm của Chương trình Sáng kiến Công nghệ nano
Quốc gia (NNI) của Mỹ, nghiên cứu và phát triển công nghệ nano là nhằm tới
việc tạo ra các vật liệu, thiết bị và hệ thống chuyên khai thác các tính năng của
vật liệu ở kích thước nano (10-9 mét). NNI đưa ra định nghĩa công nghệ nano
như sau: Công nghệ nano là sự hiểu biết và kiểm soát vật chất ở kích thước nano
trong khoảng từ 1nm đến 100 nm, mà tại đó nhiều hiệu ứng đặc biệt xảy ra cho
phép tạo ra các ứng dụng mới.
Các hạt nano có tiềm năng ứng dụng to lớn trong nông nghiệp với những
nhiệm vụ như sau:
- Xử lý hạt giống cải thiện tốc độ nảy mầm và sinh trưởng, chất lượng và
năng suất thu hoạch sản phẩm;
- Làm phân bón lá bao gồm các nguyên tố vi lượng cần thiết trong từng giai
đoạn phát triển của cây trồng;
- Nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón NPK bằng cách ứng dụng phân bón
nhả chậm có kiểm soát;
- Nâng cao hiệu quả sử dụng và giảm chi phí thuốc BVTV bằng cách phát
triển phương pháp vận chuyển tới đích đối với dưỡng chất và thuốc;
4

- Phát hiện và chẩn đoán nhanh các bệnh do vi sinh vật gây ra cho cây;
- Nâng cao thời gian bảo quản rau quả;
- Trong chăn nuôi gia súc gia cầm, nâng cao khả năng miễn dịch cho vật
nuôi và khả năng chống oxi hóa, giảm sử dụng thuốc kháng sinh, giảm mùi
hôi;
- Làm thuốc phòng chống bệnh cho thủy sản;
- Khử trùng các nguồn nước, nâng cao chất lượng nước và hiệu quả nuôi
trồng thủy sản;
- Xây dựng các hệ thống quan trắc trên cơ sở các bộ cảm biến cho phép
quan trắc thời gian thực các chỉ số môi trường trên thực địa.
Tuy nhiên, công nghệ nano cũng có thể gây ra những tác dụng không mong
muốn đối với cây trồng cũng như vật nuôi mà hiện tại chưa được xác minh một
cách rõ ràng.
Tính ứng dụng ấn
tượng nhất của công

nghiệp là sử dụng các hạt
nano để xử lý hạt giống,
chủ yếu là do khối lượng
hạt nano dùng để xử lý

Hoạt tính enzym, %

nghệ nano trong nông

cực nhỏ, thường không
vượt

quá

một

vài

miligam tính cho một
cân hạt giống [5]. Nhờ có
kích thước nhỏ và hoạt

Hình 1. Hoạt tính enzyme của dưa chuột: enzym
proteaza trung tính (1) và kiềm (2); enzym glutacion ps
eroxidaza (3) K – đối chứng; H-4 – nano Fe, Cu, Co,
Mn; H-Se – nano Selen

tính phản ứng cao, các
hạt nano có thể xâm nhập vào các lỗ xốp của hạt giống và kích hoạt các hooc
môn kích thích các quá trình sinh lý trong cây, nhờ đó làm tăng hoạt tính của các
5

enzym giúp cây tăng trưởng và tăng khả năng chống chịu stres. Ngoài ra, nhờ
diện tích bề mặt lớn, các hạt nano có khả năng hấp phụ các loại độc tố khác nhau
từ trong đất và vận chuyển các dưỡng chất vào các cơ quan khác nhau bên trong
cây [6,7]. Từ kinh nghiệm sử dụng các chế phẩm hóa nông có thể thấy phân vi
lượng truyền thống thực tế là các dung dịch ion mang điện tích. Các dung dịch
này có thể xâm nhập qua lớp màng lipid vào bên trong tế bào chỉ với sự trợ giúp
của các protein-vận chuyển đặc biệt. Tuy nhiên nguồn dự trữ các protein-vận
chuyển này rất hạn chế, vì vậy để đạt được hiệu quả xử lý phải sử dụng một khối
lượng lớn các nguyên tố vi lượng và chỉ một phần nhỏ của chúng xâm nhập
được vào bên trong các tế bào cây. Trong khi đó các hạt nano vi lượng không
phân ly trong nước, không có điện tích, do đó màng tế bào không nhận biết
chúng như là vật thể lạ để tìm cách chống lại. Đồng thời các hạt nano vi lượng
thường có kích thước nhỏ hơn kích thước các kênh dẫn (plasmodesmata) trên
màng tế bào (50 nm), do đó chúng dễ dàng xâm nhập vào các tổ chức bên trong
tế bào để tham gia vào quá trình tổng hợp các enzyme cần thiết cho việc gia tốc
các quá trình trao đổi chất trong cây. Quá trình tổng hợp này đòi hỏi liều lượng
vi lượng nhỏ hơn hàng trăm lần so với các chế phẩm vi lượng truyền thống. Các
nhà khoa học Belarus đã chế tạo thành công chế phẩm Nanoplant đang được sử
dụng rộng rãi trên thế giới, trong đó lượng nguyên tố vi lượng sử dụng cho bón
lá là 0.2 g/ha, trong khi vẫn đảm bảo hiệu suất thu hoạch cao. Liều lượng này
nhỏ hơn 250 lần so với trường hợp sử dụng phân vi lượng truyền thống dưới
dạng dung dịch phức chelate (5 g/ha).
Kết quả thử nghiệm hiệu quả tác dụng của chế phẩm Nanoplant lên cây dưa
chuột (thực hiện tại Belarus) được trình bày dưới đây.
Cách thức xử lý phân nano vi lượng như sau: xử lý hạt giống trước khi
gieo, sau đó phun lên cây non sau 10 -15 ngày và sau 20 -25 ngày tiếp theo, với
liều lượng 35 ml dung dịch nano (nồng độ nano vi lượng 20000 mg/L) cho 100
lít nước tưới.
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Hình 1 cho thấy chế phẩm Nanoplant chứa các hạt nano Fe, Cu, Co và Mn
và chế phẩn Nanoplant chứa Se đều tăng cường hoạt tính proteaza trung tính
cũng như kiềm tính và glutacion peroxidaza so với mẫu đối chứng. Đồng thời
hoạt tính enzym của chất chống oxy hóa quan trọng là glutacion peroxidaza tăng
rất mạnh so với đối chứng. Có thể thấy, đối với dưa chuột, nano selen tăng hoạt
tính enzym mạnh hơn tổ hợp nano (Fe,Cu,Co, Mn).
Bảng 1. Hàm lƣợng các nguyên tố dinh dƣỡng trong quả dƣa chuột
sau khi cây đƣợc xử lý nano vi lƣợng [4]
mg/kg
Đối chứng
Nano-Co, Mn,
Cu, Fe
Nano-Co, Mn,
Cu, Fe, Zn, Cr
Nano Se/
% tăng thêm

P

Ca

K

Mg

B

Cu

Fe

Mn

Na

Zn

210 194

1731

125 0,92 0,13 0,15 0,30 11,1 0,56

204 206

1607

120 0,82 0,15 0,17 0,30 13,4 0,47

215 232

1613

118 0,84 0,17 0,22 0,31 13,6 0,58

226 255

1990

146 1,21 0,27 0,25 0,39 20,3 0,70

8

31

15

17

32

108

67

30

83

25

Từ bảng 1 cho thấy, đối với tổ hợp nano vi lượng (NNVL) 6 nguyên tố,
một số nguyên tố vi lượng quan trọng đối với cây trồng như Fe, Cu, Na, Zn, Mn,
P, Ca đều tăng so với đối chứng, trong khi đối với tổ hợp NNVL 4 nguyên tố,
chỉ có hàm lượng 4 nguyên tố tăng so với đối chứng và hàm lượng của 6 nguyên
tố còn lại thấp hơn so với đối chứng. Riêng đối với nano Se – một nguyên tố
không thuộc nhóm nguyên tố cần thiết đối với cây trồng – hàm lượng của tất cả
các nguyên tố vi lượng khảo sát đều tăng mạnh so với đối chứng, có thể là do
tính chất chống oxy hóa đặc biệt của selen. Kết quả thu được đã khẳng định vai
trò của các hạt nano trong việc hỗ trợ cây hấp thụ các nguyên tố vi lượng từ đất
tốt hơn.
Tác dụng của các hạt nano riêng lẻ lên quá trình sinh trưởng và phát triển
của cây nông nghiệp được thể hiện trên bảng 2, 3 và 4. Số liệu thực nghiệm dẫn
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ra cho thấy khả năng kích thích sinh trưởng của các hạt nano riêng lẻ, đồng thời
hoạt tính kích thích phụ thuộc vào loài cây và nguyên tố hóa học của hạt nano.
Bảng 2. Tác dụng của các hạt nano cobalt và nano đồng lên sản lƣợng
ngô bắp và hạt hƣớng dƣơng. Hạt giống đã xử lý với các hạt nano
(kích thƣớc hạt từ 6 - 40 nm) trƣớc khi gieo [8]
Xử lý hạt giống với các hạt nano

Đối chứng

Các chỉ số

Co

Cu

Ngô lai Obsky 140
Sản lượng bắp,

36,80

tấn/ha

32,80

41,77 (13,5%)

Hướng dương lai Donskoi 22
Sản lượng hạt,
tạ/ha

17,7

21,1 (19%)

20,8

Những kết quả trình bày ở trên (bảng 2-4) đã chứng minh một cách thuyết
phục rằng riêng biệt từng nano kim loại siêu phân tán đều thể hiện tác dụng kích
thích tăng trưởng và tăng năng suất cây trồng, trong đó nano Co có tác dụng tốt
hơn đối với đậu tương, nano Fe tốt hơn đối với cây lúa và nano Cu tốt hơn đối
với cây ngô.
Bảng 3. Thành phần sinh hóa của hạt ngô và hƣớng dƣơng.
Hạt giống đã đƣợc xử lý với các hạt nano
(kích thƣớc hạt từ 6 - 40 nm) trƣớc khi gieo [8]
Xử lý hạt giống với các hạt
Các chỉ số

nano

Đối chứng
Co

Cu

Ngô lai Obsky 140
Vitamin C, mg/100g

0,8

4,9
8

0,5

Vitamin A, µg/100g

0,35

0,92

1,03

Hướng dương lai Donskoi 22
Số axit, mg KOH/g

2,5

0,98

1,4

Tinh dầu, mg/kg

37,0

38,4

39,4

Protein, %

13,13

17,78

18,64

Bảng 4. Sản lƣợng lúa mỳ, khoai tây và củ cải đƣờng mà trƣớc đó
hạt giống đã đƣợc xử lý với hạt nano. Hạt giống đã đƣợc xử lý với các hạt
nano (kích thƣớc hạt từ 6 - 40 nm) trƣớc khi gieo [8]
Đối chứng

Xử lý với các hạt nano (tạ/ha)

Loài cây
(tạ/ha)

Fe

Lúa mỳ

40,0

47,0

Khoai tây

130,0

149,5

144,0

155,1 (19%)

Củ cải đường

200,0

280,0 (40%)

245,0

260,0

Co
51,0
(27%)

Cu
48,0

Một chế phẩm phân bón nano nổi tiếng khác là NANO-GRO (của công ty
AGRARIUS, có bản quyền tại Ba Lan, Ukraina và Mỹ) đã được giới thiệu như
là một vật liệu có khả năng kích hoạt cơ chế bảo vệ ở mức tế bào đối với cây
trồng nhờ tạo ra các hooc môn sinh trưởng tự nhiên như auxin, cytokinin và
gibberellin. Các hooc mon thực vật này hoạt động như một loại “vaccin”, tạo ra
sự đề kháng tự nhiên bên trong cây trồng đối với các áp lực ức chế từ bên ngoài
(stress). Thành phần của NANO-GRO là các hạt oligosaccarit có đường kính
khoảng 4 mm trong đó chứa các muối sunfat của các nguyên tố Fe, Co, Al, Mg,
Mn, Ni, Ag có nồng độ nanomol. Họ cho rằng với nồng độ cực thấp như vậy các
muối sunfat kim loại trong dung dịch nước sẽ xâm nhập vào bên trong tế bào và
thúc đẩy quá trình hình thành các enzym bảo vệ. Đồng thời cơ chế bảo vệ được
kích hoạt, nhờ đó khả năng chống chịu các áp lực ức chế bên ngoài và hiệu lực
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kháng nấm của cây được nâng cao. Có thể thấy, với chi phí 6 hạt phân/ha, chế
phẩm NANO-GRO với hàm lượng vi lượng 10-9 mol thực sự đã thể hiện hiệu
ứng vi lượng đồng căn (homeopathic).
Gần đây đã xuất hiện nhiều công trình nghiên cứu [9-12] cho thấy rằng các
chế phẩm hoạt tính sinh học (trong đó kể cả các nguyên tố vi lượng có kích
thước nano, một số loài nấm, loài vi khuẩn…) khi sử dụng riêng lẻ để xử lý hạt
giống thì hiệu quả kích thích tăng trưởng đối với cây trồng không cao và không
ổn định. Giải quyết những tồn tại này nhiều công trình nghiên cứu đã đề xuất sử
dụng tổ hợp các chất hoạt tính sinh học với các chức năng khác nhau làm tác
nhân kích thích sinh trưởng cho cây trồng. Các chất kích thích này được gọi
chung là chất kích thích sinh học (biostimulants). Các chất kích thích sinh học
(KTSH) được Kauffman [13] định nghĩa như là “những vật liệu không phải phân
bón, nhưng có khả năng kích thích sinh trưởng cây trồng khi được sử dụng với
lượng nhỏ. Các chất kích thích sinh học được chia thành 3 nhóm chủ yếu dựa
trên nguồn gốc và hàm lượng của chúng. Đó là nhóm các hợp chất humic (HS),
nhóm các chất chứa hooc môn (hormones-containing products - HCPs) và nhóm
các chất chứa các axit amin (amino acids-containing products - AACPs).
Các nhà khoa học Nga [12] đã chỉ ra rằng những nguyên nhân làm cho việc
xử lý hạt giống chỉ bằng một trong những loại chất KTSH đã biết, ví dụ như các
nguyên tố vi lượng có kích thước nano, chưa được áp dụng rộng rãi trong thực
tiễn là do những nguyên nhân sau đây:
(a) Cùng một loại hạt giống của một cây được xử lý giống nhau nhưng gieo
trồng ở các điều kiện khác nhau về thời tiết, điều kiện thổ nhưỡng cho các kết
quả khác nhau về tỷ lệ nảy mầm, chỉ số lý - sinh của cây con và năng suất sản
phẩm khi thu hoạch.
(b) Quá trình nảy mầm và sinh trưởng của hạt giống và cây con là tổng hợp
của nhiều phản ứng sinh hóa xảy ra với sự tham gia của nhiều enzym trong hạt
giống vì vậy nếu chỉ có sự tác động của một hoặc vài nguyên tố vi lượng có kích
thước nano thì chưa đủ đảm bảo cho việc gia tăng về sinh trưởng và năng suất
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của cây trồng trong các điều kiện môi trường xung quanh khác nhau và đối với
các loại hạt giống khác nhau.
(c) Theo quan niệm hiện đại về chất kích thích sinh học các nguyên tố vi
lượng dưới dạng nano được coi là chất kích thích sinh học cùng với nhiếu chất
khác như axit humic, axit amin, chất chiết tách từ rong biển (auxin, cytokinin,
gibberellin), chitosan, oligossacharit, vi khuẩn, chất diệt nấm... Các chất này tác
động tương đối độc lập, tương hỗ lẫn nhau và nhiều khi còn thể hiện hiệu ứng
công năng (synergetic).
(d) Để xử lý hạt giống đạt được kết quả mong muốn là cây con khỏe, tăng
trưởng nhanh, có sức đề kháng chống lại các tác động không thuận lợi từ môi
trường sống (thành phần đất, độ ẩm, thời tiết...), cho năng suất cao, cần có sự tác
động của nhiều yếu tố kích thích lên hạt giống, kể cả các chất diệt nấm (US
patent No 8 209 902 B2 Jul. 2012) [12].

Hình 2. Sơ đồ vận chuyển các hạt nano bên trong cây [15]
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Các sản phẩm xử lý hạt giống hiện đại gồm có 4 nhóm trong thành phần:
phân đa lượng và trung lượng, các chất KTSH bao gồm nhiều nguyên tố vi
lượng và một số hợp chất có tác động tích cực lên hạt giống như axit humic, axit
amin, polyphenol, chitosan và chất chống nấm. Thành phần hóa học của các
nhóm này được mô tả chi tiết trong các tài liệu giới thiệu các sản phẩm xử lý hạt
giống được bán ngày càng nhiều cho nhà nông như những vật tư nông nghiệp
thiết yếu. Một số sản phẩm xử lý hạt giống nổi tiếng như Albit, NANO-GRO,
Regoplant, Fertigrain Start... còn có thành phần KTSH phong phú, cụ thể là: hỗn
hợp axit amin; các vitamin C, PP, B6, polyvitamin (E, B1, B2, B12,
nicotinamid, pentotenol; các đường saccaroza, glucoza, fructoza; phân bón đa-vi
lượng crystallon: N 18,4%, P 5,4%, K 22,6%, Mg 3%, S 7%, Fe 0,07%, Mn
0,04%, B 0,025, Cu 0,01, Mo 0,004%, Zn 0,025%; chất HĐBM Tween 60,
humat K, thuốc diệt nấm Tebu 60 và Packcil ultra.
Sản xuất phân bón lá
Trong nhiều công trình nghiên cứu ứng dụng công nghệ nano trong nông
nghiệp, cá hạt nano tường được áp dụng trên các đối tượng hạt giống và bộ rễ.
Trong các hệ này sự tương tác giữa các hạt nano, cây và đất có thể rất phức tạp
và tiềm ẩn vấn đề an toàn sinh thái. Sự hấp thụ qua lá của các hạt nano là giải
pháp thích hợp để khắc phụ những trở ngại nêu trên. Hệ thống lá là cơ quan
quan trọng bậc nhất của các quá trình quang hợp, hô hấp và trao đổi khí [14].
Các hạt nano có thể được lá hấp thụ bằng hai con đường: qua lớp biểu bì
(cuticle) và qua khí khổng [15]. Con đường biểu bì chỉ cho phép các hạt nano có
đường kính nhở hơn 5 nm do lỗ xốp biểu bì quá nhỏ [16]. Mặt khác, bằng con
đường khí khổng các hạt nano có kích thước lớn hơn ( 50 nm, [15]) có thể xâm
nhập qua đường khí khổng, bởi kích thước khí khổng vào cỡ micromet [17].
Ngoài ra, các nano kim loại của các nguyên tố khác nhau có thể có khả năng hấp
thụ qua khi khổng khác nhau. Birbaum và cs [18] công bố rằng các hạt nano
CeO2 với bất kỳ kích thước hạt nhỏ to đều không có khả năng di chuyển trong
cây ngô.
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Sản xuất thuốc bảo vệ thực vật và bảo quản quả tươi sau thu hoạch
Nhiều vật liệu nano thể hiện khả năng kháng nấm, đặc biệt là các nguyên tố
kẽm, đồng và bạc. Hạt nano oxit kẽm thể hiện hoạt tính kháng vi sinh vật khá
cao. Các hạt nano của nguyên tố này có độc tính chọn lọc với vi khuẩn mà
không độc với các tế bào của người và động vật vì thế rất có tiềm năng ứng dụng
trong ngành nông nghiệp và thực phẩm [19, 20, 21].
Hạt nano bạc có khả năng đề kháng đối với nhiều nấm bệnh trên thực vật
như Bipolaris sorokiniana và Magnapothe grisea [22, 23]. Kết quả thử nghiệm
nano bạc với nồng độ thấp cho thấy nhiều loại nấm đang gây ra bệnh hại trên
cây trồng và do đó làm giảm năng suất của các sản phẩm nông nghiệp, đã được
vô hiệu hóa.
Hạt nano đồng đóng vai trò quan trong trong lĩnh vực quang và điện tử,
đồng thời là chất mới chống lại vi sinh vật. Gần đây, Kanhed et al [24] đã thông
báo khả năng của nano đồng chống lại nấm gây bệnh ở cây trồng như Phoma
destructiva, Curvularia lunata, Alternaria alternata và Fusarium oxysporum.
Ouda [25] đồng thời phát hiện nano đồng và nano đồng kết hợp với nano bạc có
khả năng kìm hãm và diệt hai loại nấm Uernaria alternata và Botrytis cinere gây
bệnh trên nhiều loại cây trồng khác nhau.
Thiệt hại do các nấm bệnh sau thu hoạch có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong
quá trình xử lý sau thu hoạch, từ thu hoạch đến tiêu dùng. Bên cạnh những thiệt
hại trực tiếp đến kinh tế, nhiều bệnh còn có nguy gây ảnh hưởng đến sức khỏe
của người sử dụng. Một số chi nấm như Penicilium, Alternaria và Fusarium
được biết có thể sản xuất độc tố trong những điều kiện nhất định. Và rủi ro lớn
nhất của ô nhiễm độc tố xảy ra khi sản phẩm bị bệnh được sử dụng trong sản
xuất chế biến thực phẩm hoặc thức ăn gia súc. Các bệnh phổ biến bao gồm bệnh
thối quả gây ra do Alternaria sp., Aspergillus sp. và Fusarium sp, thối cuống do
Lasiodiplodia sp., mốc xanh do Penicillium sp., bệnh thán thư do Colletotrichum
sp. Có nhiều cơ chế được dự đoán để giải thích hoạt tính kháng khuẩn của hạt
nano ZnO. Việc sản sinh các hydrogen peroxide từ bề mặt của ZnO được coi
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như là một cách hiệu quả để ức chế việc phát triển của vi sinh vật [26]. Một cơ
chế khác về hoạt tính kháng vi sinh vật của hạt nano ZnO có thể do việc giải
phóng các ion Zn2+, làm phá hủy màng tế bào và tương tác với các cơ quan
khác bên trong tế bào [19].
Làm phụ gia thức ăn chăn nuôi để bổ sung các nguyên tố vi lượng và
hấp phụ độc tố nấm
Ngành chăn nuôi cung cấp cho xã hội các thực phẩm có chất lượng dinh
dưỡng cao như thịt, cá, trứng, sữa v.v... Tuy nhiên ngành chăn nuôi phải đối mặt
với những thách thức không những chỉ đối với những nước đang phát triển mà
kể cả những nước phát triển, bao gồm năng suất chăn nuôi, khả năng sinh sản và
sức khỏe của vật nuôi, độ dinh dưỡng trong thức ăn, sản lượng thu hoạch cũng
như chất lượng sản phẩm [29]. Một trong những giải pháp được đề xuất nhằm
hóa giải những thách thức nêu trên đó là công nghệ nano. Việc đưa các hạt nano
vào khẩu phần ăn của vật nuôi có thể cải thiện đáng kể thành phần dinh dưỡng
và hiệu quả sử dụng thức ăn bằng cách tạo ra các hệ thống vận chuyển thức ăn vi
lượng dưới dạng các polyme sinh học, mixen, liposom, v.v... [30].
Cùng với sự gia tăng cường độ chăn nuôi với xu thế chuyển dần sang quy
mô công nghiệp với công suất ngày càng lớn, các nhà chăn nuôi ngày càng quan
tâm đến vấn đề cân bằng dinh dưỡng trong khẩu phần thức ăn và nâng cao hệ số
tác dụng hữu ích của thức ăn chăn nuôi. Kinh nghiệm chăn nuôi trên thế giới chỉ
ra rằng việc duy trì sức khỏe vật nuôi và đạt năng suất thu hoạch cao không thể
xảy ra nếu như trong khẩu phần thức ăn không có sự cân bằng tinh tế về nguyên
tố vi lượng [31]. Là thành phần không thể thiếu của rất nhiều các chất hoạt tính
sinh học như protein, enzym, hoc mon, vitamin, sắc tố, hoặc các chất gây ảnh
hưởng lên các chức năng hoạt động của chúng, các nguyên tố vi lượng tham gia
vào các quá trình trao đổi chất khác nhau trong cơ thể động vật.
Trong tình hình đó các chế phẩm sinh học thế hệ mới – các nguyên tố vi
lượng dưới dạng bột kim loại kích thước nano đang nhận được sự quan tâm đặc
biệt nơi các nhà chăn nuôi. Bột nano kim loại khác biệt với các dạng vi lượng
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thường được sử dụng làm chất phụ gia sinh học trước đây ở chỗ là chúng có
hoạt tính sinh học cao, hầu như không thể hiện độc tính sinh thái học và cho
hiệu quả kinh tế cao. Kết quả nghiên cứu những năm gần đây đã khẳng định tính
hiệu quả của chúng trong các ngành trồng trọt, sản xuất thức ăn tổng hợp và
chăn nuôi [32-41].
Một trong những yếu tố quyết định để có được các sản phẩm chất lượng
cao trong chăn nuôi là thức ăn và mức độ chất lượng toàn diện của khẩu phần
thức ăn có khả năng cung cấp cho cơ thể vật nuôi năng lượng, protein, khoáng
chất, vitamin và một loạt các chất hoạt tính sinh học khác. Trong lĩnh vực chăn
nuôi chi phí cho thức ăn chiếm phần quan trọng nhất trong tổng chi phí, đặc biệt
là đối với chăn nuôi lợn và chăn nuôi gia cầm. Theo tính toán của các nhà chăn
nuôi tại LB Nga chi phí cho thức ăn trong chăn nuôi lợn là hơn 65%, chăn nuôi
gia cầm – 51,3%. Vì vậy một trong những biện pháp nâng cao hiệu quả chăn
nuôi là cải thiện khâu sản xuất thức ăn tổng hợp bằng cách giảm giá thành của
chúng. Mặt khác, vấn đề bảo vệ nguồn gien ngày càng trở nên cấp thiết, mà
không có nó thì không thể có sản phẩm chăn nuôi chất lượng cao, mang tính
cạnh tranh. Một vấn đề quan trọng nữa xuất hiện trong chăn nuôi năng suất cao
là việc phòng chống các bệnh cho vật nuôi liên quan đến sự mất cân bằng trong
trao đổi khoáng chất, bởi vì khoáng chất giữ vai trò quan trọng và cực kỳ đa
dạng trong cơ thể động vật. Để tạo ra các khẩu phần thức ăn đầy đủ chất lượng
cần sử dụng các nguồn vật liệu phi truyền thống, đặc biệt là các nguồn nguyên
liệu tại chỗ. Kinh nghiệm chăn nuôi của nhiều nước trên thế giới đã cho thấy sử
dụng các nguồn khoáng chất tự nhiên đem lại hiệu quả rất cao . Trong thành
phần của sét bentonite có khoảng 20 nguyên tố - chính là những nguyên tố cần
cho quá trình chăn nuôi chất lượng cao. Bentonite thể hiện nhiều tính chất đặc
biệt, trong đó quan trọng nhất là khả năng hấp phụ alkaloid, vi khuẩn, độc tố,
đồng thời trong bentonite hầu như không có các nguyên tố độc hại như As, Bi,
Sb, Hg v.v.... Thành phần cơ bản của khoáng bentonite là sét montmorilonit,
chiếm khoảng 60-70% khối lượng. Khoáng chất này thể hiện nhiều tính chất đặc
biệt về khả năng hấp phụ, trao đổi ion, lọc phân tử, tác dụng tốt lên trạng thái
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sinh lý của động vật, bình thường hóa các quá trình trao đổi chất, tăng cường sức
đề kháng của vật nuôi và khả năng tiếp thu các chất dinh dưỡng của premix,
nâng cao sản lượng nuôi, giảm thiểu bệnh và mức độ tử vong. Đây chính là cơ
sở quan trọng để có thể nhìn nhận sét montmorilonit như một nguyên liệu nhiều
triển vọng trong sản xuất premix [42-57].
Mới đây nhằm tăng khả năng ứng dụng bentonite trong chăn nuôi các nhà
khoa học đã nghiên cứu đưa nano bạc vào thành phần phụ gia thức ăn chăn nuôi.
Nano bạc có khả năng kháng khuẩn cao hơn nhiều so với muối bạc và thể hiện
sức đề kháng chống lại sự vô hiệu hóa hoạt tính của nó bởi các axit trong đường
tiêu hóa. Bởi vì nano bạc có tính ổn định cao hơn so với ion Ag+ trong dung
dịch axit HCl trong dịch dạ dày do đó ít bị các tế bào eucariotic (có nhân chuẩn)
hấp thụ và vì vậy ít độc hơn. Tính an toàn của nano bạc đã được kiểm chứng
bằng một thí nghiệm khảo sát khả năng lưu giữ bạc trong các mô. Kết quả là
không phát hiện được các ion bạc trong mô thận hoặc mô cơ của những con lợn
đẻ được cho ăn 20 – 40 ppm nano bạc trong thời gian 35 ngày (n = 18) và chỉ
tìm thấy 0,435 và 0,837 µg/g trong gan.
Làm thuốc thú y cho chăn nuôi và thủy sản
* Thực trạng trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản (NTTS)
NTTS là một ngành kinh tế chủ đạo ở nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt
là những quốc gia có tiềm năng lớn về mặt nước. Nuôi thủy sản cũng đang gây
ra nhiều hậu quả về môi trường và sức khỏe con người. Nuôi thủy sản hiện nay
của hầu hết các nước trên thế giới vẫn tập trung ở vùng ven biển và vùng nội
địa, nơi đang có hoạt động rất nhộn nhịp của các ngành kinh tế và dân sinh khác.
Việc hình thành một khu vực nuôi thủy sản tập trung hay một vùng nước có diện
tích lớn phục vụ cho thủy điện, thủy lợi kết hợp với nuôi thủy sản có thể tác
động lên nhiều mặt về kinh tế và môi trường. Suy giảm nguồn lợi sinh vật do
khai thác con giống tự nhiên phục vụ cho NTTS đạng diễn ra hàng ngày ở nhiều
nước trên thế giới. Ngành NTTS vẫn còn chưa chủ động được nguồn giống cho
nuôi trồng bằng con đường nhân tạo như tôm hùm, cá mú,... Để phục vụ phát
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triển nuôi các đối tượng này, ở một số nước (Indonesia, Philippine, Việt nam)
người dân phải đánh bắt, thu gom con giống từ tự nhiên. Việc làm này gây ảnh
hưởng không nhỏ đến nguồn lợi. Người ta đã xác định được rằng ở Malaysia và
Philippine để thu được một con tôm sú giống từ tự nhiên đã làm thiêt hại 475
con tôm giống của các loài tôm khác, hay 1000 tôm con và cá con ở Ấn Độ [58].
Tương tự để thu được 3,3 tỷ con hậu ấu trùng tôm P.vannamei cho thả nuôi mỗi
năm ở Honduras đã làm thiệt hại khoảng 15 – 20 tỷ con giống các loài thủy sản
khác. Tại các vùng nuôi thường tích lũy nhiều trầm tích trên nền đáy. Để phân
giải các hợp chất hữu cơ trầm tích cần một lượng oxy lớn gây thiếu hụt Oxy hòa
tan (DO) tầng đáy. Sự phân hủy chất hữu cơ trầm tích trong điều kiện yếm khí
tạo ra các sản phẩm có tính độc cao như H2S, CH4,…làm chất lượng môi
trường nước giảm, gây giảm sự phong phú khu hệ sinh vật đáy. Sự lắng đọng
một số lớn chất thải có thể tạo ra một vùng đáy nghèo sinh vật, chiếm ưu thế là
những loài thích nghi được với điều kiện nhiều trầm tích và DO thấp. Sự gia
tăng lượng chất hữu cơ hòa tan còn có thể làm tăng số lượng vi sinh vật, đặc biệt
là vi khuẩn.
Trong NTTS, đặc biệt là nuôi ở mức độ thâm canh, người ta đã dùng nhiều
hóa chất, dược liệu khác nhau để sát trùng, diệt địch hại, phòng trị bệnh, quản lý
môi trường hay chuyển đổi giới tính động vật thủy sản, gây mê cá tôm trong vận
chuyển, đánh bắt .v.v. Có nhiều loại hóa chất khác nhau, tạm thời có thể chia
làm một số nhóm như thuốc sát trùng, thuốc trừ địch hại, thuốc diệt tảo, thuốc
diệt ký sinh trùng, thuốc kháng sinh. Việc sử dụng hóa chất trong NTTS hiện
nay trở nên khá phổ biến ở nhiều quốc gia trên thế giới. Theo Pillay (1996) tại
Anh, khi điều tra 148 trại nuôi cá thì 99 trại thông báo có dùng hóa chất, chiếm
khoảng 60% [59]. Một nghiên cứu của Pathak et all. (1996) đã điều tra 1004 trại
cá ở Ấn Độ chỉ có 10% số trại điều tra trả lời là không dùng hóa chất. Như vậy
trong nguồn nước thải ra từ cơ sở NTTS, ngoài các chất thải rắn và lỏng còn
chứa các dư lượng hóa dược với những tác động khác nhau đến môi trường.
Đánh giá dư lượng kháng sinh tồn dư trong nước thải từ NTTS còn chưa được
nghiên cứu nhiều và còn nhiều ý kiến chưa thống nhất.
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Mặt khác, các hóa chất và kháng sinh dùng trong NTTS không chỉ tiêu diệt,
kìm hãm những sinh vật là tác nhân gây bệnh hoặc địch hại mà còn có khả năng
ảnh hưởng đến những sinh vật khác không gây hại cùng sống trong môi trường
nuôi hay sống trong các vùng nước thải từ NTTS [60]. Đã có nhiều nghiên cứu
để chứng minh nhận định này. Theo Pillay (1996) cho biết việc dùng thuốc có
tên Sevin (một loại thuốc trừ dịch hại) trong vùng nuôi Hầu ở bang WashingtonMỹ là để diệt hai loại tôm đào hang Callianassa californiensis và Upogebia
nugettensis. Hoạt động đào hang của tôm này có thể làm tăng các chất vẩn lơ
lửng làm Hầu giống ngạt thở và chết hoặc ảnh hưởng năng suất hầu thương
phẩm. Họ thường dùng với nồng độ 8,5kg Sevin/ha mặt nước nuôi Hầu, không
dùng quá 20 ha/1 lần và không quá 320 ha/năm. Sau mỗi lần rải thuốc , nồng độ
cao nhất của Sevin quan sát được từ 1-20 ppm. Sau vài giờ do quá trình thủy
phân và hấp thụ vào trầm tích, nồng độ này giảm xuống 0,1ppm.
Kháng sinh – một loại hóa dược được xem là có phổ tác dụng chọn lọc hơn
cũng đang được dùng phổ biến trong nuôi trồng thuỷ sản để phòng và trị các
bệnh do vi khuẩn. Kháng sinh có thể dùng để tắm, ngâm hay trộn vào thức ăn
cho tôm, cá. Một lượng kháng sinh không nhỏ có thể bị đào thải ra môi trường
qua nước thải từ ao, bể dùng thuốc, từ lượng thức ăn dư thừa hay từ phân của cá,
tôm và từ đó ảnh hưởng lên môi trường. Theo Rosenthal ngành công nghiệp
nuôi cá hồi biển của Nauy trong 1984 đã dùng 6.223 tấn Oxytetracylin; 7,82 tấn
Tribrissen; 5,5 tấn Nitrofurazolidon và 6 kg Sulphamerazine. Liều dùng khoảng
430g/tấn cá sản phẩm và chỉ 20-30% kháng sinh này được cá sử dụng; phần còn
lại 70-80% kháng sinh sẽ tan trong môi trường hay tồn tại lâu dài trong trầm
tích. Việc sử dụng kháng sinh một cách bừa bãi trong nuôi trồng thuỷ sản có thể
gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng như gây độc, biến đổi hệ vi khuẩn của người
tiêu dùng hoặc làm cho người tiêu dùng cũng bị kháng thuốc [61].
Tuy vậy, lưu lượng kháng sinh ở nguồn nước thải từ nuôi trồng thuỷ sản
phụ thuộc vào từng loại kháng sinh. Oxytetracyclin là loại kháng sinh được dùng
rất phổ biến trong NTTS trên toàn thế giới, nhưng Smith và cộng sự thông báo
có thể tìm thấy Oxytetracylin trong nước thải từ trại giống tương đương gần
18

bằng lượng thuốc dùng. Cravedi (1987) xác định rằng chỉ có 7-9% lượng
Oxytetracylin được hấp thu qua ruột cá và khoảng trên 90% lượng kháng sinh đã
được đào thải ra môi trường theo phân cá, thức ăn thừa và hoà tan vào nguồn
nước thải [62]. Thuốc kháng sinh nói riêng và các chất có hoạt tính nói chung
khi được nano hóa sẽ tăng thời gian lưu thông trong cơ thể vật chủ vì đã được
nano hóa bởi các polyme hoặc copolyme có khả năng chống lại sự phân hủy của
các men tiêu hóa đường ruột và hàng rào bảo vệ của cơ thể thủy sản nuôi.
Chế phẩm thuốc một khi được nano hóa sẽ làm tăng đáng kể hiệu quả sử
dụng do chúng không bị phân hủy bởi các men tiêu hóa và sự loại thải của cơ
thể vật chủ, qua đó làm tăng hiệu quả sử dụng thuốc (giảm liều dùng).
Các chất kháng sinh nếu được nano hóa sẽ làm tăng hiệu quả sử dụng, giảm
liều dùng nhưng vẫn đảm bảo được hiệu quả điều trị bệnh trên vật nuôi thủy sản,
giảm tồn dư các chất kháng sinh trong vật nuôi thủy sản, giảm sự ô nhiễm môi
trường do lạm dụng các chất kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản.
* Tình hình ứng dụng vật liệu nano trong NTTS:
Mặc dù ứng dụng thương mại còn chưa được rộng rãi, vật liệu nano có tiềm
năng to lớn được sử dụng trong các lĩnh vực sau:
- Nano vaccine DNA:
Dịch bệnh là một trong những trở ngại lớn trong sự phát triển và duy trì bền
vững ngành nuôi trồng thủy sản. Sử dụng tiểu phân nano như chitosan và PLGA
[63] làm chất mang các vaccin cùng với thuốc gây viêm nhẹ có thể tạo ra một
mức độ bảo vệ cao cho cá và các động vật có vỏ không chỉ chống lại các bệnh
do vi khuẩn mà còn một số bệnh do virus cùng với các tác dụng phụ của
vaccine. Tiểu phân nano được sử dụng làm chất mang thuốc đường uống vì
nhiều lí do:
Cải thiện sinh khả dụng của thuốc với đặc tính hấp thu kém [64]
Kéo dài thời gian lưu thông và ổn định thuốc trong đường ruột [65]
Phân tán ở mức độ phân tử và do đó hấp thu hiệu quả [66]
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Vận chuyển các vaccin đến các mô bạch huyết ở đường tiêu hóa [67]
Kiểm soát giải phóng thuốc [68].
- Vận chuyển gen:
Sự phát triển các hệ vận chuyển thuốc mới để vận chuyển gen mang lại các
biện pháp điều trị nhiều rối loạn về gen. Hệ vận chuyển non-viral ngày càng
được đề xuất làm chất thay thế cho các vector virus do đặc điểm là an toàn, ổn
định và khả năng được sản xuất trên quy mô lớn [69]. Phức hợp DNA chứa
lipid, protein, peptid hoặc chất mang polymer cũng như các phối tử có khả năng
hướng phức hệ DNA tới đích là các receptor trên bề mặt tế bào đích và các phối
tử để hướng vận chuyển DNA tới nhân [70]. Phức DNA-chitosan làm tăng hiệu
quả vận chuyển thuốc. Việc thêm các phối tử phù hợp vào phức DNA-chitosan
tạo ra một hệ vận chuyển gen hiệu quả hơn, thông qua cơ chế nhập bào qua
trung gian receptor [71].
- Hệ vận chuyển thuốc thông minh:
Ngày này, sử dụng thuốc kháng sinh, chế phẩm sinh học và dược phẩm
được cung cấp qua thức ăn hay tiêm vừa điều trị dự phòng vừa điều trị triệu
chứng. Hệ vận chuyển thuốc thông minh có nhiều đặc điểm như được dự đoán
trước, kiểm soát thời gian tác dụng, theo dõi tác dụng của hệ vận chuyển các chế
phẩm sinh học, hormone, hóa chất và vaccine [72].
- Kích thích tăng trưởng của cá:
Tiểu phân nano chứa các phân tử khác nhau được nghiên cứu làm chất kích
thích tăng trưởng. Theo báo cáo, cá chép và cá tầm bé có tốc độ tăng trưởng
nhanh hơn khi được dùng nano chứa sắt [73]. Nano chứa selenium (Se) cũng
được dùng làm chất kích thích tăng trọng và nâng cao khả năng chống oxy hóa
[74].
- Hệ vận chuyển nano nutraceutical (dinh dưỡng):
Về cơ bản, thức ăn được thiết kế với thành phần dựa trên nhu cầu của động
vật thủy sản, với một mức cân bằng giữa các yếu tố chất béo, đạm, khoáng,
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vitamin, và carbohydrate. Tuy nhiên, hơn 70% lượng thức ăn công nghiệp dạng
viên không được chuyển hóa hết và bị đào thải ra môi trường bên ngoài. Thức
ăn nano sẽ dễ dàng đi qua hệ thống mô ruột và được hấp thu dễ dàng vào cơ thể
động vật thủy sản. Các hạt khoáng chẳng hạn, với kích cỡ của hạt nano, có thể di
chuyển dễ dàng hơn những hạt cùng loại nhưng có kích thước lớn hơn. Nghiên
cứu trên cá cho thấy, thức ăn nano giúp đẩy nhanh tăng trưởng của cá tầm và cá
chép lên 30% và 24% với việc bổ sung thêm các phần tử nano sắt. [75, 76]. Việc
sử dụng hợp lý loại thức ăn này sẽ làm giảm đáng kể hàm lượng thức ăn dư thừa
bị thải ra môi trường bên ngoài, giúp ổn định chất lượng nước trong hệ thống
nuôi.
- Gắn thẻ và nano mã vạch:
Các thẻ có thể được sử dụng làm thiết bị theo dõi sự trao đổi chất, mô hình
bơi và tập quán ăn uống của cá. Bằng cách kết hợp mã vạch nano, công nghiệp
chế biến và xuất khẩu có thể kiểm soát nguồn hoặc tình trạng vận chuyển các
sản phẩm thủy sản cho đến khi tới thị trường. Hơn nữa cùng với các cảm biến
nano và DNA tổng hợp được dán nhãn theo màu đầu que mã hóa, thiết bị mã
vạch nano có thể phát hiện mầm bệnh và kiểm tra sự thay đổi nhiệt độ, rò rỉ,…
do đó nâng cao chất lượng sản phẩm [77].
Làm các chế phẩm xử lý nước và môi trường chăn nuôi, thủy sản
Trong xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, các hạt nano có tiểm năng ứng
dụng cao gồm các hạt nano bạc, cacbon hoạt tính, nano sắt từ, … so với các xử
lý môi trường thông thường thì các hạt nano có hoạt tính cao gấp nhiều lần,
giảm liều lượng sử dụng nhưng tăng thời gian tác dụng. Một số vật liệu nano có
tính kháng khuẩn cao. Nếu sử dụng những hạt nano này trong xử lý môi trường
nước nuôi trồng thủy sản sẽ giúp loại bỏ mầm bệnh và nguồn bệnh gây hại cho
thủy sản nuôi (bao gồm các loại vi khuẩn và vi rút gây bệnh cho thủy sản nuôi
như tôm, cá, nhuyễn thể, …) và góp phần làm sạch các tạp chất trong môi
trường nước (như các chất cặn bã hữu cơ cũng như các loại tảo gây độc cho thủy
sản nuôi). Qua đó cho thấy, nếu sử dụng hạt nano xử lý môi trường nuôi trồng
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thủy sản sẽ làm tăng chất lượng nước nuôi trồng thủy sản, loại bỏ gần như triệt
để các mầm bệnh cũng như các chất gây độc cho thủy sản nuôi, góp phần làm
tăng chất lượng môi trường nuôi thủy sản, giảm tối thiểu việc sử dụng các loại
chất kháng sinh và các chất xử lý môi trường độc hại. Mặt khác, khi môi trường
nuôi thủy sản đã bị nhiễm bệnh việc sử dụng các hạt nano để xử lý môi trường
nuôi với ưu thế tác dụng nhanh và mạnh sẽ nhanh chóng làm sạch môi trường và
giúp ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh trong khu vực nuôi trồng.
- Lọc nước và xử lí ô nhiễm:
Công nghệ nano hiện nay được dùng để loại bỏ các chất ô nhiễm trong
nước. Vật liệu nano trong các dạng vật liệu hoạt hóa như carbon, nhôm, với các
chất mang như zeolite, bentonite và các hợp chất chứa Fe có thể được sử dụng
trong nuôi trồng thủy sản để tạo màng lọc hiếu khí và kị khí để loại bỏ
ammoniac, nitrit và nitrat. Tương tự như vậy, bột nano siêu mịn sắt từ có thể
được sử dụng hiệu quả để loại các chất ô nhiễm như trichloroethane, carbon
tetrachloride, dioxin và polychlorinated biphenyl [78].
- Quản lí môi trường nước:
Các chất làm sạch dựa trên công nghệ nano như Nanocheck được sử dụng
hiệu quả trong ao cá và bể bơi. Nanocheck chứa các tiểu phân nano của các hợp
chất lantan có kích thước 40nm có thể hấp phụ phosphate trong nước. Bằng cách
này, sự bùng phát vi tảo có thể được xử lí bằng cách giảm hàm lượng P có trong
hồ. Bên cạnh đó, hệ vận chuyển nano của các chất diệt cỏ và các tác nhân làm
ẩm đất có thể rất hữu ích để kiểm soát cỏ dại và giảm stress do biến đổi khí hậu
và ô nhiễm môi trường nước [79].
Xây dựng các hệ thống quan trắc trên cơ sở các bộ cảm biến cho phép
quan trắc thời gian thực các chỉ số môi trường trên thực địa
Ngày nay các hệ cảm biến nano sinh học (nanobiosensors) đang được sử
dụng khá phổ biến để quan trắc thời gian thực tình trạng phân bón, thuốc BVTV,
vi sinh vật có lợi và vi sinh vật gây bệnh, độ ẩm và độ pH của đất..., hỗ trợ đắc
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lực cho quá trình phát triển các phương pháp canh tác chính xác và nền nông
nghiệp bền vững, nhờ đó nâng cao chất lượng và sản lượng ngũ cốc [80,81].
Các hệ cảm biến nano sinh học cùng với các hệ vận chuyển dưỡng chất
thông minh có thể giúp các nhà nông nghiệp giảm đáng kể nguyên liệu đầu vào,
các thành phần dinh dưỡng, nước tưới v.v... Các bộ cảm biến nano sinh học khi
được bố trí đều khắp trên cánh đồng, với sự trợ giúp GPS có thể quan trắc mức
độ dinh dưỡng của đất trồng [82, 83], trong khi mức độ ô nhiễm được đánh giá
nhanh chóng bởi các bộ nano cảm biến bụi và khí [84]. Phương pháp kiểm soát
các hooc môn sinh trưởng như auxin trên cơ sở công nghệ nano có thể giúp các
nhà nông nghiệp hiểu biết sâu hơn về quá trình rễ cây ngũ cốc thích nghi với
điều kiện môi trường thay đổi trong đất, đặc biệt đối với những vùng đất không
thuận lợi cho việc trồng trọt [85].
Bộ cảm biến nano sinh học trên cơ sở sử dụng đầu típ của thiết bị hiển vi
lực nguyên tử (atomic force microscopy) được chức năng hóa bởi enzym
acetolactat synthaza đã được áp dụng thành công [86] trong việc phát hiện lượng
vết thuốc diệt cỏ metsulfuron-methyl (chế phẩm ức chế enzym acetolactat
sythaza).
Hệ cảm biến nano sinh học trên cơ sở cấu trúc nano lai (hybrid
nanostructure) gồm một kim loại quý hiếm (Pd, Pt, Au, Ir...)/DNA/ống cacbon
đơn tường (SWCNTs) đã được chế tạo bằng phương pháp in phun trên bề mặt
một vi điện cực rồi khử điện hóa ion kim loại về hóa trị không. Các nano cảm
biến loại này thể hiện độ nhạy cao đối với nhiều loại khí như H2 H2S, CO, NH3,
NOx...., phụ thuộc vào nguyên tố kim loại sử dụng (ví dụ Pd/DNA/SWCNTs
được sử dụng cho H2S) [87]. Bằng cách kết hợp các kim loại quý hiếm khác
nhau với nhau thành một cảm biến có thể phân tích đồng thời hỗn hợp các chất
khí với độ nhạy cao. Cảm biến nano sinh học được NNI (national
nanotechnology initiatives) xem là một trong 5 lĩnh vực công nghệ nano quan
trọng cần được đầu tư [88].
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2.

Những ứng dụng ban đầu vật liệu nano trong nông nghiệp ở nƣớc ta
Ở Việt Nam, tuy chỉ mới tiếp cận với công nghệ nano trong những năm gần

đây nhưng cũng có những bước chuyển tạo ra sức hút đối với lĩnh vực đầy thử
thách này. Nhà nước cũng đã dành một khoản ngân sách khá lớn cho chương
trình nghiên cứu công nghệ nano cấp quốc gia với sự tham gia của nhiều trường
Đại học và Viện nghiên cứu. Và việc đưa những kết quả nghiên cứu này ứng
dụng vào cuộc sống còn phải trải qua cả một quá trình nữa.
Về nghiên cứu ứng dụng công nghệ nano trong nông nghiệp số lượng công
bố chưa được nhiều và các nghiên cứu riêng lẻ được thực hiện có tính chất tự
phát. Nhiều nhất có thể kể đến các thông tin về sử dụng nano bạc để khử trùng
nước trong ao, hồ nuôi thủy sản. Đáng chú ý là, vào tháng 6 năm 2013, Phòng
Thí nghiệm Công nghệ nano (LNT) – Đại học Quốc gia Tp. HCM phối hợp với
Cục Công tác phía Nam – Bộ KHCN, Sở NNPTNT tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức
Hội thảo với chủ đề “Ứng dụng công nghệ nano trong phòng ngừa bệnh tôm”.
Trong Hội thảo này PTN LNT đã giới thiệu sản phẩm dung dịch nano bạc do
PTN chế tạo với nồng độ từ 200 – 100.000 ppm và kích thước hạt

5 nm, sử

dụng để xử lý nước ao nuôi tôm và bảo quản thanh long. Kết quả khảo nghiệm
nuôi tôm thẻ chân trắng tại trại nuôi tôm cuả Trường Đại học Nông lâm Tp.
HCM cho thấy sau 53 ngày trong bể nuôi có sử dụng nano bạc số tôm còn sống
đạt 85%, trong khi ở bể đối chứng chết hết.
Năm 2013 Trường ĐHKHTN Tp. HCM kết hợp với 4 cơ sở nghiên cứu và
triển khai gồm PTN LNT, Trường Đại học Nông lâm Tp. HCM, Trường Đại học
Kinh tế- Luật, Saigon HT Park và Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú đã triển
khai thực hiện dự án “Ứng dụng công nghệ vật liệu nano trong nông nghiệp kỹ
thuật cao”. Ba mục tiêu của Dự án là:
- Chế tạo hạt nano kim loại (B, Mn, Cu, Mg, Ca) dùng trong phân bón lá
cung cấp vi chất dinh dưỡng cho cây trồng (bằng phương pháp chiếu xạ);
- Sản xuất các chế phẩm ứng dụng làm thuốc bảo vệ thực vật;
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- Chế tạo máy phun hiệu năng cao.
Tuy nhiên trong dự án này các tác giả chưa đưa ra được một kết quả thử
nghiệm sơ bộ nào về tác dụng của các hạt nano này lên cây trồng và chưa có một
công trình nào liên quan đến kết quả nghiên cứu làm cơ sở cho việc xây dựng dự
án được công bố.
Nhóm nghiên cứu thuộc Trường Đại học Khoa học Huế cũng đã chế tạo
thành công dung dịch nano bạc bằng phương pháp sinh học thân môi trường, sử
dụng dịch chiết từ cây thảo dược làm tác nhân khử. Sản phẩm thu được đã được
công ty cổ phần Huetronics tiếp thu và ứng dụng trong nuôi tôm, với kết quả khả
quan. Sau 3 vụ nuôi có sử dụng chế phẩm nano bà con nông dân huyện Duyên
Hải tỉnh Trà Vinh đã thu lãi từ 400 – 700 triệu đồng.
Ngoài ra, hạt nano bạc còn có tác dụng tăng cường sự phát triển của cây
hoa cúc (Chrysanthemum sp.), dâu tây (Fragaria sp.) và hoa đồng tiền (Gerbera
sp.) được nuôi cấy trong ống nghiệm tại Viện nghiên cứu Khoa học và Công
nghệ Tây nguyên. Viện Công nghệ Hóa học cũng đã chế tạo dung dịch nano Cu
bằng phương pháp khử đối với oxalate Cu, CuCl2, CuSO4 sử dụng chất khử
ethylene glycole, diethylene glycole, glycerin kết hợp hỗ trợ của vi sóng và sử
dụng dung dịch Cu nano làm nguyên liệu chế tạo thuốc bảo vệ thực vật kháng và
diệt bệnh nấm hồng Corticium salmonicolor, bệnh phấn trắng Oidium Heveae
trên cây cao su và cho kết quả tốt. Viện Khoa học Vật liệu ứng dụng đã nghiên
cứu chế tạo keo bạc nano bằng bức xạ gamma-Co-60 có hiệu lực diệt nấm gây
bệnh đạo ôn trên lúa (Piricularia oryzae Cavara) và bệnh lem lét hạt lúa
(Pseudomonas glumae Kurita et Tabei).
Viện Công nghệ môi trường (thuộc Viện HLKHCNVN), trên cơ sở hợp tác
khoa học-công nghệ với các nhà khoa học LB Nga, đặc biệt là các trường Đại
học Y học và Đại học Công nghệ nông nghiệp Ryazan, đã chế tạo thành công
các hạt nano kim loại hóa trị không Ag, Fe, Co, Cu dưới dạng bột siêu phân tán
và Se dưới dạng dung dịch bằng phương pháp hóa học dung dịch nước. Dung
dịch nano bạc đã được chế tạo từ năm 2005 và đưa vào ứng dụng trong y tế và
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hàng năm cung cấp cho công ty Merab để sản xuất dung dịch vệ sinh phụ nữ và
bình xịt chứa nano bạc. Các chế phẩm nano kim loại Fe, Co và Cu thu được đã
được áp dụng để xử lý hạt giống ngô và cây đậu tương trước khi gieo.
Để phục vụ chăn nuôi, Viện CNMT cũng đã sử dụng benonite (một loại sét
tự nhiên, có chứa khoáng, có khả năng hấp phụ các chất độc và trao đổi ion) kết
hợp với nano bạc làm phụ gia thức ăn cho gia cầm. Nano Ag sau khi cấy vào
bentonite tinh chế thành sản phẩm có khả năng hạn chế sự phát triển của các loài
nấm mốc tiết ra các độc tố thường phát triển trên môi trường thức ăn cho gia
cầm. Bentonite hấp thụ các độc tố nấm hiện diện trong thức ăn, tăng sự cân bằng
các chất điện giải trong cơ thể, thải ra ngoài các sản phẩm độc hại của quá trình
tiêu hóa, giúp điều hòa ổn định quá trình sinh trưởng và sinh sản đối với gia
cầm. Sản phẩm hứa hẹn góp phần đẩy mạnh sự phát triển của ngành chăn nuôi
tại Việt Nam.
Tham gia Chương trình KHCN phát triển kinh tế, xã hội tây bắc Viện Khoa
học Vật liêu đang thực hiện đề tài “Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công
nghệ xử lý hạt ngô giống bằng một số nano kim loại để tăng năng suất thu
hoạch của cây ngô tại một số địa phương vùng Tây Bắc” thực hiện trong 3 năm
2016-2018.
Các đề tài, dự án nghiên cứu về ứng dụng công nghệ nano trong trồng trọt
và chăn nuôi hiện nay đang được thực hiện ở Viện Hàn lâm KHCNVN được
thực hiện trên nền tảng kiến thức của các ngành hóa học, sinh học, khoa học vật
liệu của các Viện nghiên cứu trực thuộc trong sự kết hợp chặt chẽ với các nhà
khoa học thuộc các Viện, Trung tâm trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp
Việt Nam. Dự án trọng điểm của Viện Hàn lâm KHCNVN “Nghiên cứu ứng
dụng công nghệ nano trong nông nghiệp” do Viện Công nghệ môi trường chủ trì
với sự tham gia của & Viện nghiên cứu thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN và tám
Viện, Trung tâm nghiên cứu thuộc Viện KHNNVN được thực hiện trong các
năm 2015-2018 bao gồm 4 hợp phần với các nội dung chính:
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Hợp phần 1: Xây dựng quy trình công nghệ chế tạo các sản phẩm nano sử
dụng trong nông nghiệp.
Viện Công nghệ môi trường và Viện Khoa học Vật liệu thực hiện chế tạo
các vật liệu nano của các nguyên tố vi lượng và kim loại Fe, Zn, Cu, Mn, B, Mo,
Co, Se để từ đó chế tạo các sản phẩm xử lý hạt giống trước khi gieo, phân bón
lá, phụ gia thức ăn chăn nuôi khoáng vi lượng nano, thuốc bảo vệ thực vật chống
nấm cho cây trồng, thuốc thú y phòng bệnh chăn nuôi, các hệ vật liệu mang
ức năng sử dụng trong nuôi tôm.

thuố

Hợp phần 2: Nghiên cứu ứng dụng các chế phẩm nano trong trồng trọt.
Các nội dung nghiên cứu chính trong Hợp phần này là xây dựng các quy
trình xử lý hạt giống ngô và đậu tương ngay trước khi gieo trồng; quy trình sử
dụng phân bón lá nano vi lượng cho cây cà phê, thanh long và hồ tiêu; chống các
loại nấm có hại cho cây cam và soài trước và sau thu hoạch sử dụng các vật liệu
nano do Viện CNMT chế tạo. Các đơn vị tham gia thực hiện các nghiên cứu nêu
trên là Viện Công nghệ Sinh học, Viện KHKT nông nghiệp miền Nam, Trung
tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Nông nghiệp Hưng Lộc, Trung tâm Nghiên cứu
và Phát triển Đậu đỗ, Viện Bảo vệ Thực vật, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông
nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ.
Hợp phần 3: Nghiên cứu ứng dụng các chế phẩm nano trong chăn nuôi lợn,
bò và tôm.
Các nội dung nghiên cứu trong Hợp phần này phục vụ chăn nuôi bò, heo và
tôm: tạo được các quy trình sử dụng phụ gia thức ăn chăn nuôi khoáng nano vi
lượng trong nuôi bò thịt, bò sữa, bê và heo để tăng năng suất và hiệu quả chăn
nuôi; sử dụng kem bôi phòng chống viêm vú bò, thuốc chống sưng chân, viêm
tử cung của bò sữa; quy trình sử dụng các hệ vật liệu mang thuốc kháng sinh có
cấu trúc nano đa chức năng tự điều chế có tác dụng chữa trị bệnh cho tôm không
độc hại, không gây dư lượng kháng sinh; phương pháp sử dụng vật liệu
nanocomposite để làm sạch môi trường và phòng bệnh trong nuôi thủy sản.
Tham gia thực hiện nghiên cứu trong Hợp phần này có Viện Khoa học Vật liệu,
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Viện Sinh học Nhiệt đới, Viện Chăn nuôi, Trung tâm nghiên cứu Bò và Đồng cỏ
Ba Vì, Trường Đại học Nông Lâm Huế, Trung tâm quan trắc cảnh báo môi
trường và phòng ngừa dịch bệnh thủy sản khu vực miền Bắc
Hợp phần 4: Nghiên cứu cơ chế tác động và đánh giá an toàn sinh học của
các chế phẩm nano được nghiên cứu trong dự án.
Nội dung của Hợp phần này là ghiên cứu cơ chế tác động của một số chế
phẩm nano kim loại đến tăng cường năng suất và sức khỏe của cây trồng, vật
nuôi; đánh giá mức độ an toàn sử dụng của các chế phẩm nano kim loại đối với
cây trồng, vật nuôi và môi trường đất; cung cấp các số liệu khoa học có tính
thuyết phục nhằm thúc đẩy việc sử dụng hiệu quả và an toàn các hạt nano kim
loại trong sản xuất nông nghiệp. Tham gia nghiên cứu có Viện Hóa sinh Biển,
Viện Công nghệ sinh học, Viện nghiên cứu khoa học Tây nguyên, Viện Nghiên
cứu hệ gen, Phòng Thí nghiệm Trọng điểm Công nghệ tế bào thực vật (Viện Di
truyền nông nghiệp), Viện Thú y.
Việc thực hiện Dự án “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ nano trong nông
nghiệp” tạo sự liên kết, phối hợp lớn nhất trong nghiên cứu giữa Viện Hàn lâm
KHCNVN với Viện KHNNVN và tạo đà phát triển mới trong nghiên cứu ứng
dụng công nghệ nano phục vụ phát triển nông nghiệp ở nước ta.
Trong nông nghiệp nước ta đã có xảy ra nhiều trường hợp là chính sách và
chủ trương của các cơ quan quản lý nông nghiệp đi chậm hơn sự phát triển của
sản xuất thực tế, ví dụ như sự phát triển của ngành nuôi tôm sú cách đây trên 20
năm, sau đó là nuôi tôm thẻ chân trắng…Trường hợp phát triển ứng dụng công
nghệ nano trong nông nghiệp hiện nay cũng vậy. Nếu các cơ quan quản lý trong
ngành nông nghiệp cho đến nay chưa có ban hành qui định, tiêu chuẩn về sử
dụng công nghệ nano trong nông nghiệp thì cơ quan quản lý khoa học, công
nghệ chưa nhìn nhận công nghệ nano là hướng cần ưu tiên phát triển trong giai
đoạn hiện nay. Vì vậy nhiều loại sản phẩm, vật tư nông nghiệp đã được quảng
cáo và bán với tên gọi có kèm theo chữ nano nhưng không hề chứng tỏ công
nghệ hoặc vật liệu nano đóng góp gì để tạo nên chúng. Trong nghiên cứu khoa
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học công nghệ một số đề tài về chế tạo và sở dụng vật liệu nano trong nông
nghiệp đã được các Viện, Trường đại học đề xuất và triển khai nghiên cứu
nhưng chưa hợp lại được thành mảng nghiên cứu lớn và nhìn chung chưa đem
lại nhiều lợi ích thiết thực.
Các sản phẩm được gắn tên nano được quảng bá rộng rãi nhất ở nước ta
hiện nay thuộc 2 loại chính là thuốc bảo vệ thực vật và phân bón. Thuốc bảo vệ
thực vật dùng để trừ nấm và diệt khuẩn có các thành phần chủ yếu là nano bạc
và nano đồng, còn phận bón nano có trong thành phần các hạt có kích thước
nano của một số nguyên tố vi lượng. Trên mạng Internet có các thông tin về các
sản phẩm của các công ty sau đây:
 Cung cấp thuốc bảo vệ thực vật nano
- Công ty cổ phần Nano Đại Việt trên trang web www.nanobac.net giới
thiệu sản phẩm nano bạc hàm lượng 500 ppm sử dụng để diệt nấm và vi khuẩn
trong đầm nuôi tôm, trong chuồng trại chăn nuôi, trong trồng hoa công nghiệp,
hồ tiêu, cây lấy quả.
- Công ty cổ phần ứng dụng công nghệ cao Á châu cung cấp các sản phẩm
nano nano bạc, đồng, kẽm, bo để khử khuẩn, nấm, khử mùi và cung cấp vi lượng
cho cây trồng trên trang www. ahtc.com.vn
- Công ty Cổ phần Đông Á Lagi thông báo cung cấp các chế phẩm nano
(nano bạc, nano đồng,…) với quy mô công nghiệp được ứng dụng rộng rãi trong
các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, y tế, dược phẩm, thủy hải sản, hóa mỹ
phẩm trên trang mạng www.nanobacdietkhuan.com. Riêng trong nông nghiệp
nano bạc được sử dụng để:
+ Khử trùng nước trong ao nuôi thủy sản
+ Diệt khuẩn, khử mùi hôi cho chuồng trại chăn nuôi
+ Tiêu diệt mầm bệnh trên cây, bảo quản rau quả tươi
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Có các hướng dẫn cụ thể về ứng dụng nano bạc KGO trong trồng các loại
cây cà chua, su hào, gừng, các loại cây ăn quả như thanh long, cam đường, dâu
tây, vải, bưởi
- Trang thông tin của cá nhân www.nanobacsuper.com quảng cáo về nano
bạc, nano đồng, nano hợp kim bạc đồng, nano oxytclorua đồng dùng cho nuôi
thủy sản (tôm, baba, ếch…), cho trồng trọt (diệt nấm khuẩn mạnh, phổ rộng).
 Phân bón nano được các công ty chào hàng
Loại nhập khẩu:
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nga - Việt ( RusVietcorp) là đơn vị
độc quyền nhập khẩu kinh doanh phân bón hữu cơ Nano Bioplant Flora (Dạng
dung dịch nồng độ cao) tại Việt Nam, Lào và Cambodia. Phân bón này dùng để
bón gốc cho cây nông nghiệp và cây chè, bao gồm nhiều chủng loại vi sinh và
các loại phân đa lượng, trung lượng, vi lượng như: N, P, K, Mg, Ca, Zn, Na, I,
Cu, Fe, Co. . www.rusviet.com
Có loại phân tên là Nano-Gro do công ty TNHH MTB ở thành phố Cần
Thơ nhập từ Mỹ, độc quyền phân phối nhưng thành phần chỉ thấy nêu các chủng
vi sinh, không thấy có yếu tố nano trong trang web www.mtb.vn
Công ty Cổ phần nông nghiệp Việt Nam UKR đang thử nghiệm phân bón
vi lượng Vuagro nano trên các loại cây nông nghiệp như lúa, mía, thạm long, cỏ
Alfalfa với vai trò là chất xử lý hạt giống, ngâm hom cây, phân bón lá. Trang
web www.vuagro.com
Loại tự sản xuất trong nước
Công ty TNHH Công nghệ nano có bộ sản phẩm phân bón gốc, bón lá cho
lúa, bộ sản phẩm cho nuôi thủy sản, cho xử lý môi trường giới thiệu trên trang
mạng nanotech.net.vn
Tổng công ty phân bón Sông Gianh giới thiệu loại phân vi lượng NanoSiêu ra rễ dùng cho lúa, ngô, rau màu và cây ăn quả.
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Công ty TNHH Hóa Sinh nanolife trên trang mạng phanbonnano.com giới
thiệu nhiều loại phân bón mang tên Nanolife có thể chia làm 3 nhóm: phân bón
rễ, phân hòa tan và sản phẩm dạng lỏng
Công ty TNHH Quốc tế Việt Nhật chào hàng phân bón lá, phân bón dinh
dưỡng cao cấp
Công ty CP Siêu Nano giới thiệu Viên Nang vi lượng Siêu Nano cung cấp
vi lượng cho cây trồng ở dạng nano gồm Nano Sắt, Nano Kẽm, Nano Mangan,
Nano Boron, Nano Coban giúp cây phát triển mạnh tăng quang hợp cho lá, giảm
rụng hoa, tăng độ ngọt cho trái và màu sắc đẹp trên trang mạng
www.sieunano.com.
Danh sách các công ty chào bán phân bón và thuốc bảo vệ thực vật có trong
thành phần một loại vật liệu nano có thể kéo dài. Điều có thể thấy qua các trang
thông tin trên mạng Internet là hiệu quả thực tế do những sản phẩm này đem lại
cho sản xuất nông nghiệp chưa thấy được nêu rõ và cần được kiểm chứng. Tuy
nhiên khuynh hướng tìm kiếm qua thương mại và sản xuất các sản phẩm của
công nghệ và vật liệu nano để sử dụng trong nông nghiệp ngày càng rõ.
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II. PHÂN TÍCH XU HƢỚNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NANO TRONG
NÔNG NGHIỆP TRÊN CƠ SỞ SỐ LIỆU SÁNG CHẾ QUỐC TẾ
Vật liệu có kích thước hạt nhỏ hơn 100nm theo ít nhất một chiều thường
được phân loại là vật liệu nano. Sự phát triển của công nghệ nano kết hợp với
công nghệ sinh học mở rộng đáng kể phạm vi ứng dụng của vật liệu nano trong
các lĩnh vực khác nhau. Trong lịch sử, nhiều lĩnh vực như y học, khoa học môi
trường, và chế biến thực phẩm đã sử dụng an toàn thành công vật liệu nano. Mặc
dù công nghệ nano ít phát triển trong nông nghiệp hơn các ngành khác do đầu tư
ít hơn nhưng công nghệ nano có tiềm năng để cải thiện nông nghiệp. Ứng dụng
nano trong nông nghiệp sơ bộ cho thấy tiềm năng:
- Cải thiện sự nảy mầm và tăng trưởng
- Nâng cao năng suất và chất lượng
- Trừ sâu, côn trùng bảo vệ thực vật
- Phát hiện và chữa bệnh cây trồng.
Tại Việt Nam, các đề tài nghiên cứu và ứng dụng nano trong nông nghiệp
cũng đã được tiến hành trong những năm gần đây như:
Tên đề tài
Nghiên

cứu

Nội dung đề tài

Tác giả
xây Lê Hữu Bảo Dương

dựng quy trình sản Th.S Đỗ Thanh Sinh
xuất phân bón lá ứng
Trung tâm Nghiên cứu
dụng công nghệ vật
và Phát triển Nông
liệu nano phục vụ
nghiệp Công nghệ cao
trong sản xuất nông

Năm

Xây dựng quy trình điều
chế vật liệu nano làm
nguyên liệu sản xuất phân
bón. Xây dựng quy trình sản 2014
xuất phân bón lá ứng dụng
vật liệu nano.

nghiệp
Tổng hợp vật liệu Th.S Võ Quốc Khương

Chế tạo thành công dung

Nano kẽm – bạc ứng TT Phát triển Khoa học dịch Zn-Ag với kích thước 2013
dưới 50 mm với độ đồng
dụng chế tạo thuốc và Công nghệ Trẻ
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bảo vệ thực vật diệt

đều cao và ứng dụng làm

nấm hồng cho cây

thuốc bảo vệ thực vật xử lý

cao su

nấm hồng trên đối tượng
cây cao su

Nghiên

cứu

ứng TS. Phạm Hữu Nhượng

Đánh giá được hiệu lực của

nghệ Trung tâm Công nghệ một số nano đơn và công
Nano trong phòng Sinh học TP. Hồ Chí thức phối trộn có hiệu quả
dụng

công

trừ bệnh hại cây Minh
trồng nông nghiệp

các loại nano trong phòng

nhằm hạn chế sử

chế phẩm Nano phòng trừ

dụng thuốc hóa học

bệnh hại cây trồng nông

và trên đồng ruộng của các 2012

nghiệp

Nghiên

cứu

ứng Th.S Nguyễn Thị Như Đề tài tạo chế phẩm thuốc

dụng dầu vỏ hạt điều Quỳnh

trừ sâu sinh học nano trong

hấp thu trên vật liệu Viện Sinh học Nhiệt đới
Nano LDH trong

việc phát triển nền nông

phòng

Nghiên

chống

sâu

bệnh

nghiệp sinh thái bền vững.
cứu

khả

năng

2012

phòng trừ sâu hại của chế
phẩm hạt nanoMg/Al LDHanacardic acid

Nghiên cứu chế tạo Đỗ Trường Thiện

Kết quả xây dựng quy trình

vật

chế

nanochitosan
dụng

trong

liệu Viện Hóa học-Hà Nội
ứng
dược

tạo

sản

Nanochitosan
trong

nông

phẩm
ứng

nghiệp,

từ

dụng
thử

phẩm và trong nông

nghiệm tác dụng kích thích

nghiệp

sinh trưởng cho cây lúa
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Trên thế giới, xu hướng ứng dụng công nghệ nano trong nông nghiệp đã
được quan tâm từ thập niên 60 và cho đến nay có khoảng 1376 sáng chế đăng kí
bảo hộ về vấn đề này.
1.

Tình hình nộp đơn đăng ký bảo hộ sáng chế về ứng dụng công nghệ

nano trong nông nghiệp theo thời gian
Năm 1969 có một sáng chế nộp đơn đăng kí bảo hộ về ứng dụng công nghệ
nano trong nông nghiệp. Năm 2013, số lượng sáng chế đăng kí bảo hộ về vấn
đề này là nhiều nhất, được 199 sáng chế.
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Biểu đồ 1: Tình hình nộp đơn bảo hộ sáng chế về ứng dụng công nghệ nano
trong nông nghiệp theo thời gian
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Biểu đồ 2: Tình hình nộp đơn bảo hộ sáng chế về ứng dụng công nghệ nano
trong nông nghiệp theo từng giai đoạn
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Từ năm 1969 đến nay, nếu chia thành từng giai đoạn theo các thập niên có
thể thấy rõ được sự gia tăng lượng sáng nộp đơn đăng ký bảo hộ về nghiên cứu
ứng dụng công nghệ nano trong nông nghiệp
- Thập niên 70: 7 sáng chế
- Thập niên 80: 11sáng chế
- Thập niên 90: 71 sáng chế
- Giai đoạn 2000-2009: 359 sáng chế
- Giai đoạn 2010-2015: 894 sáng chế
Số lượng sáng chế đăng kí bảo hộ trong giai đoạn 2000-2009 tăng nhanh
chóng so với thập niên 90 và giai đoạn 2010-2015 tăng gấp đôi so với giai đoạn
2000-2009 do ở các quốc gia bắt đầu có nhiều triển khai ứng dụng công nghệ
nano trong nông nghiệp.
Bên cạnh, phân tích đánh giá dựa trên số lượng sáng chế đăng kí, xu hướng
nghiên cứu về công nghệ nano trong nông nghiệp còn được thể hiện rõ qua số
lượng bài báo khoa học công bố về vấn đề này (biểu đồ 3)
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Biểu đồ 3: Số lượng các bài báo công bố về ứng dụng công nghệ nano
trong nông nghiệp theo thời gian
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Từ biểu đồ 3, ta nhận thấy số lượng bài báo về chủ đề này tăng liên tục từ
1.560 bài báo năm 2000 lên 13.900 bài báo năm 2015. Trên cở sở kết quả phân
tích dữ liệu sáng chế, bài báo khoa học theo thời gian cho thấy xu hướng ứng
dụng công nghệ nano trong nông nghiệp vẫn là xu hướng được các quốc gia trên
thế giới quan tâm và nghiên cứu cho đến hiện nay.
2.

Tình hình nộp đơn đăng ký bảo hộ sáng chế về ứng dụng công nghệ

nano trong nông nghiệp tại các quốc gia
Số lượng sáng chế về ứng dụng công nghệ nano trong nông nghiệp được
nộp đơn bảo hộ ở 50 quốc gia từ 4 châu lục: Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ và
Châu Úc.

Hình 3: Sự phân bố khu vực có sáng chế nộp đơn bảo hộ về công nghệ nano
trong nông nghiệp trên thế giới

Hiện nay có khoảng 50 quốc gia nhận đơn đăng kí bảo hộ sáng chế về ứng
dụng công nghệ nano trong nông nghiệp, trong đó 10 quốc gia nhận nhiều đơn
bảo hộ nhất là Trung Quốc: 589 sáng chế, Braxin: 92 sáng chế, Hàn Quốc: 88
sáng chế, Mỹ: 72 sáng chế, Mexico: 61sáng chế, Tây Ban Nha: 60 sáng chế,
Nhật: 56 sáng chế, Ấn Độ: 30 sáng chế, Nga: 20 sáng chế, Úc: 18 sáng chế.
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Biểu đồ 4: Mười quốc gia nhận đơn bảo hộ sáng chế nhiều nhất
về ứng dụng công nghệ nano trong nông nghiệp

Nhật Bản là quốc gia có các sáng chế nộp đơn đăng kí bảo hộ về công nghệ
nano trong nông nghiệp từ những năm 70, 80.
Tại Trung Quốc, công nghệ nano bắt đầu xuất hiện cuối những năm 80 và
bắt đầu áp dụng từ giữa những năm 90 dẫn đến số lượng đăng kí sáng chế sáng
chế và ủy quyền bằng phát minh sáng chế liên quan đến công nghệ nano tăng
mạnh trong các giai đoạn sau [89]. Theo biểu đồ 4, số lượng sáng chế về công
nghệ nano trong nông nghiệp nộp đơn tại Trung Quốc tăng từ 1 sáng chế trong
thập niên 90 lên 75 sáng chế trong giai đoạn 2001-2009, và đạt 486 sáng chế
trong giai đoạn 2010-2015, đứng đầu danh sách các nước đăng kí bảo hộ sáng
chế về vấn đề này.
Tại Braxin, thập niên 90 bắt đầu có các sáng chế nộp đơn đăng kí bảo hộ về
ứng dụng công nghệ nano trong nông nghiệp, trong giai đoạn 2001-2009 số
lượng sáng chế tăng lên 49 và có 34 sáng chế nộp đơn trong giai đoạn 20102015.
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Tại Hàn Quốc, cho đến giai đoạn 2001-2009 có 37 sáng chế nộp đơn về
vấn đề này, và số lượng tiếp tục tăng lên 51 sáng chế trong giai đoạn 2010-2015.
Tại Mỹ, năm 1996 chính sách pháp lý về thuốc trừ sâu thay đổi đáng kể với
việc thông qua đạo luật bảo vệ chất lượng thực phẩm (the Food Quality
Protection Act-FQPA). Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ (Enviroment Protection
Agency-EPA) đánh giá khắt khe các rủi ro và nguy hiểm của thuốc trừ sâu hóa
học và bảo đảm an toàn cho con người dẫn đến xu hướng tránh sử dụng các
thuốc trừ sâu độc hại và chuyển sang ứng dụng công nghệ nano kiểm soát sinh
học, kiểm soát dịch hại, cỏ dại, côn trùng, cải tạo đất [90]. Số sáng chế về ứng
dụng công nghệ nano trong nông nghiệp trong thập niên 90 từ 2 sáng chế tăng
lên 21 sáng chế trong giai đoạn 2001-2009, và đạt 48 sáng chế trong giai đoạn
2010-2015.
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Biểu đồ 5: Tình hình nộp đơn bảo hộ sáng chế về ứng dụng công nghệ nano
trong nông nghiệp ở các quốc gia theo thời gian
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3.

Tình hình nộp đơn đăng ký bảo hộ sáng chế về ứng dụng công nghệ

nano trong nông nghiệp theo chỉ số phân loại sáng chế quốc tế IPC
Theo bảng phân loại sáng chế quốc tế IPC, ta nhận thấy số lượng các sáng
chế về ứng dụng công nghệ nano trong nông nghiệp tập trung chủ yếu vào các
hướng nghiên cứu sau:
- Hướng nghiên cứu ứng dụng công nghệ nano trong các chế phẩm sinh
học dùng để ức chế sự sinh sản và phát triển của sâu bọ 27,3%
- Hướng nghiên cứu ứng dụng công nghệ nano trong phân bón 26,76%
- Hướng nghiên cứu ứng dụng công nghệ nano trong các hợp chất dinh
dưỡng giúp kích thích tăng trưởng 23,82%
- Hướng nghiên cứu ứng dụng công nghệ nano trong các hợp chất hoá học
dùng để xua đuổi và diệt trừ sâu bọ 10,97%
- Các hướng nghiên cứu khác 11,15%
Ứng dụng công nghệ nano
trong các chế phẩm sinh học
dùng để ức chế sự sinh sản và
phát triển của sâu bọ 27,3%

Ứng dụng công nghệ nano
trong phân bón 26,76%

11.15%
10.97%

27.30%

Ứng dụng công nghệ nano
trong các hợp chất dinh
dưỡng giúp kích thích tăng
trưởng 23,82%

23.82%

Ứng dụng công nghệ nano
trong các hợp chất hoá học
dùng để xua đuổi và diệt trừ
sâu bọ 10,97%

26.76%

Các hướng nghiên cứu khác
11,15%

Biểu đồ 6:Tình hình nộp đơn đăng ký bảo hộ sáng chế về ứng dụng công nghệ nano
trong nông nghiệp theo chỉ số phân loại sáng chế quốc tế IPC
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Các sáng chế đăng kí bảo hộ về ứng dụng công nghệ nano trong nông
nghiệp tại 4 quốc gia dẫn đầu hầu hết phân bố vào cả 4 hướng nghiên cứu chính.
Tại Trung Quốc, các sáng chế đăng kí bảo hộ chủ yếu về hướng nghiên cứu
công nghệ nano trong hỗn hợp phân bón
Tại Braxin, các sáng chế đăng kí bảo hộ chủ yếu về hướng nghiên cứu công
nghệ nano trong chế phẩm sinh học trừ sâu bọ .
Tại Mỹ, các sáng chế đăng kí bảo hộ chủ yếu về hướng nghiên cứu công
nghệ nano trong hợp chất dinh dưỡng giúp kích thích tăng trưởng
Tại Hàn Quốc, các sáng chế đăng kí bảo hộ chủ yếu về hướng nghiên cứu
công nghệ nano trong hợp chất dinh dưỡng giúp tăng trưởng thực vật.
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Biểu đồ 7: Tình hình đăng kí sáng chế bảo hộ ở các hướng nghiên cứu
về ứng dụng công nghệ nano trong nông nghiệp tại các quốc gia
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* Giới thiệu một số sáng chế
Preparation of a nano long-acting selenium fertilizer (Tổng hợp

1.

phân bón selen dạng nano có hoạt tính dài)
US8246713B2/ 2012-08-21
2.

Nanosilver for preservation and treatment of diseases in agriculture

field (Nano bạc trong bảo quản và điều trị bệnh trong lĩnh vực nông nghiệp)
US20090075818A1/ 2009-03-19
3.

The nanoparticle containing a crop protection agent ( Hạt nano

chứa chất bảo vệ thực vật)
JP03968348B2/ 2007-08-29
4.

Non toxic pesticides for crops containing nano silver and growth-

promoting material, and use thereof ( Thuốc trừ sâu không độc cho cây trồng
chứa nano bạc và vật liệu kích thích tăng trưởng- cách sử dụng)
KR2006115017A/ 2006-11-08

41

III. GIỚI THIỆU SẢN PHẨM VÀ KẾT QUẢ ỨNG DỤNG VI LƢỢNG DƢỚI
DẠNG NANO TRONG TRỒNG TRỌT VÀ THỦY SẢN

1.

Giới thiệu sản phẩm vi lƣợng dƣới dạng nano
Vi lượng dưới dạng nano phức hợp gọi tắt là Vi lượng nano (VLN) là một

tổ hợp các chất vi lượng được sản xuất bằng công nghệ cao, với kích thước rất
nhỏ (< 100 nanomet) bao gồm các chất như: Fe, Cu, Zn, Mn, B, Mo và Co.
Ngoài các cấu phần chính này VLN còn chứa các chất khác như các axit amin,
vitamin B1, Silic và đường, tùy theo nhu cầu của từng cây trồng mà hàm lượng
vi chất cho các loại cây trồng khác nhau, do vậy mỗi cây trồng hay nhóm cây
trồng sẽ có các công thức vi lượng tương ứng. Vi chất dưới dạng nano sẽ được
hấp thụ rất nhanh vào các tế bào thực vật với tỷ lệ hấp thụ lên đến trên 90% và
chỉ trong vòng 20 – 120 phút.
Sản phẩm vi lượng nano của VUAGRO là sản phẩm đã được cấp chứng
nhận về chất lượng và tiêu chuẩn an toàn do bộ y tế Ukraina cấp.

Hình 4: Thành phần cơ bản của Vi lượng dạng nano
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Hình 5: Chứng chỉ của sản phẩm

*Tác động của Vi lượng dạng nano (VLN)
VLN làm tăng năng suất và chất lượng sản phẩm cây trồng thông qua việc
kích thích các quá trình sinh hóa trong cây đặc biệt là quá trình tổng hợp các
chất dinh dưỡng, thúc đẩy sự phát triển của bộ rễ, tối ưu hóa khả năng hấp thụ
dinh dưỡng và tăng khả năng hoạt động của visinh vật sống cộng sinh với cây
trồng.
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Hình 6: Cơ chế tác động của VLN lên cây trồng

Tác dụng khi phun vào thân, lá
Khi được bón qua lá, vi chất dưới dạng nano sẽ được hấp thụ vào tế bào
của lá và tạo thành cấu phần quan trọng của các enzyme thúc đẩy quá trình
quang hợp, dẫn đến tăng tổng hợp chất hữu cơ trong cây trồng. Quá trình này
mặt khác thúc đẩy sự phân chia tế bào làm gia tăng diện tích lá cho quang hợp.
Một phần chất hữu cơ được tổng hợp sẽ được thải qua bộ rễ làm giàu chất hữu
cơ trong vùng rễ từ đó thúc đẩy hoạt động của các vi khuẩn sống cộng sinh trong
vùng rễ. Những vi khuẩn này chuyển hóa chất dinh dưỡng thành dạng dễ hấp thụ
cho cây.Theo kết quả của một số nghiên cứu đã có thì khoảng 30% chất hữu cơ
được tổng hợp qua lá và thân cây sẽ được thải qua bộ rễ.
Tác dụng khi phun vào vùng rễ
Phần vi chất được bón vào vùng rễ sẽ có tác động kích thích sự phát triển
của rễ tơ phục hồi và phát triển tối ưu bộ rễ của cây, giúp cho cây có khả năng
hấp thụ tối đa các chất dinh dưỡng từ đất.
Ngoài ra VLN còn tác động trực tiếp đến hệ vi khuẩn trong đất. Các vi
khuẩn này có khả năng phân hủy chất dinh dưỡng trong vùng rễ từ dạng khó hấp
thụ thành dạng dễ hấp thụ cho cây, do vậy nó làm tăng khả năng hấp thụ dinh
44

dưỡng qua bộ rễ dẫn tới tăng năng suất cây trồng và tăng hiệu quả sử dụng phân
bón. Sự tương tác qua lại giữa vi khuẩn và chất hữu cơ trong đất sẽ cải thiện cấu
trúc và độ màu mỡ của đất.
Tăng khả năng kháng bệnh và khả năng chịu đựng các điều kiện thời tiết
bất lợi
Với sự phát triển vượt trội của bộ rễ, sự cân bằng của các yếu tố phát triển
trong vùng rễ cùng sự gia tăng của quá trình quang hợp, cây trồng sẽ có sức chịu
đựng tốt hơn dưới tác động của các điều kiện sinh trưởng bất lợi như hạn hán,
nhiệt độ quá cao hay thấp và có sức đề kháng cao hơn chống lại bệnh hại dẫn tới
làm giảm lượng thuốc BVTV cần dùng. Ưu điểm này đóng một vai trò rất quan
trọng trong nông nghiệp thời kỳ biến đổi khí hậu.

Hình 7: Chu trình sử dụng phân bón hóa học cho cây trồng khi sử dụng VLN

Quá trình hấp thụ dinh dưỡng hiệu quả dưới tác động của VLN làm giảm
50% lượng phân bón cần thiết cho cây trồng (hình 7) do 90% lượng phân bón
được hấp thụ qua bộ rễ và chỉ 10% bị mất đi trong môi trường đất.
 Đặc điểm vượt trội của vật liệu nano
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- Chất vi lượng được cung cấp dưới dạng nano với hiệu suất hấp thụ đến
95% và chỉ trong vòng có 2 tiếng sau khi áp dụng.
- Hiệu quả tác động lên sinh trưởng cây trồng nhanh, có thể nhận biết được
trong thời gian ngắn, đặc biệt giúp cây phục hồi rất nhanh khi có những sự cố
môi trường bất lợi cho sinhtrưởng.
- Sử dụng VLN chỉ với một lượng rất nhỏ khoảng 5g - 10g/ha, chi phí
tương đối thấp nhưng hiệu quảcao.
- Là sản phẩm sạch không độc hại, thân thiện với môi trường đạt tiêu chuẩn
an toàn của Châu Âu
- Cách sử dụng VLN đơn giản rất thuận tiện cho người sử dụng.
 Cách pha chế và sử dụng VLN
- Tỷ lệ pha: 1 hạt VLN + với 10g đường ăn (khoảng 2 muỗng cà phê đầy)
pha với 10 lít nước.
- Cách pha: cho hạt VLN + với đường ăn vào chai nhựa, thêm nước vừa đủ
lắc đều cho đến khi hạt nano tan hết trong nước. Sau đó đổ thêm nước theo tỷ lệ
và khuấy đều.
- Dung dịch VLN sau đó dùng để phun bón lá và vào vùng rễ ở giai đoạn
cây cần phát triển.
2.

Kết quả nghiên cứu ứng dụng sản phẩm vi lƣợng dƣới dạng nano trên

một số cây trồng và thủy sản của Viện KHKT Nông nghiệp miền Nam (IAS)
liên kết với Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Việt Nam UKR (VUAGRO).
2.1 Thử nghiệm vi lƣợng nano trên cây thanh long tại Liên Hiệp HTX
Dịch Vụ Sản Xuất Thanh Long Phan Thiết
Thanh long được xử lý trong tình trạng cây đang bị suy, mắc bệnh thối thân
và vàng lá. Cây được phun dung dịch VLN lên lá cây. Kết quả cho thấy sau 14
ngày sắc màu của cây biến đổi rõ rệt, cây được phục hổi lại.
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Cây trước khi xử lý VLN vàng lá

Cây 14 ngày sau khi xử lý VLN

Hình 8: Thanh long được xử lý với VLN khi cây bị suy, mắc bệnh thối thân

Thanh long được xử lý với VLN vào lá và vùng rễ khi cây đang bị bệnh
nấm trắng. Kết quả cho thấy, bệnh nấm trắng trên thân đã khô và ngừng phát
triển, lá bắt đầu phục hồi lại, bộ rễ phát triển thêm nhiều rễ tơ (hình 8).

Hình 9: Thanh long hồi phục sau khi bị bệnh nấm trắng

Cây được xử lý VLN khi trên cây đã có trái lớn và đang bị bệnh và vết tích
ở mùa mưa. Sau khi xử lý với VLN các vết loét đã khô và liền sẹo, vết thâm để
lại trên trái còn mờ mờ, da của trái bóng mướt hơn hẳn (hình 10)
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Hình 10: Trái thanh Long được xử lý VLN( trái) và không được xử lý VLN (phải)

Sau khi cây được xử lý VLN thẳng vào hoa hay trái non ở mùa mưa. Kết
quả là trái không có biểu hiện bị các nấm bệnh tấn công, tai của trái to cứng, da
trái rất bóng mướt và đẹp.
2.2

Thử nghiệm vi lƣợng nano trên cây mía tại công ty Lam Sơn –

Thanh Hóa
Tại công ty Lam Sơn, VLN được dùng thử nghiệm trên cây mía cấy mô và
mía trồng từ hom.
Cây con được phun VLN khi chuyển từ ống nghiệm sang trồng trên giá thể
trong nhà kính. Kết quả cho thấy cây con phát triển mạnh so với đối chứng
Thử nghiệm với mía bắt đầu trồng bằng hom được tiến hành trên 5 ha trong
khu công nghệ cao Lam Sơn với các giống mía khác nhau.
Kết quả sơ bộ ban đầu cho thấy cây nảy mầm sớm hơn so với đối chứng 15
ngày, mật độ cây nhiều hơn. Kết quả cuối cùng sẽ tiếp tục ghi nhận và cập nhật
ngay sau khi thu hoạch tháng 2 năm 2017.
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Hình 11: Thử nghiệm với mía cấy mô

Hình 10: thử nghiệm với mía cấy mô

Hình 12: Thử nghiệm trên cây mía tại công ty Lam Sơn

2.3

Thử nghiệm vi lƣợng nano trên cây mía của tập đoàn mía đƣờng

Thành Thành Công - Tây Ninh
Ngoài công ty Lam Sơn, Thanh Hóa, VLN còn được thử nghiệm trên cây
mía tại tập đoàn Thành Thành Công, Tây Ninh. Diện tích thử nghiệm là 1 ha và
đã xử lý được 4 lần: phunVLN lên hom khi trồng; khi cây mía được 1 tháng
tuổi; khi cây mía được 2 tháng tuổi; khi cây mía được 4 tháng tuổi.
2.4

Kết quả thử nghiệm vi lƣợng nano trên cây lúa và ngô, phối hợp với

Viện KHKTNN Miền Nam
Kết quả cho thấy VLN tác động chủ yếu làm tăng số bông trên m2 và tăng
năng suất trung bình lên khoảng 20,27% (Bảng 5).
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Bảng 5: kết quả thử nghiệm xử lý vi lƣợng nano trên cây lúa Japonica
tại huyện Tháp Mƣời, Đồng Tháp, 2015
Độ dài
Công thức

bông

Hạt

Hạt

Số

Năng Tỷ lệ Năng Vƣợt

chắc/bông lép/bông bông/ suất/

tăng

đối

suất

(cm)

(hạt)

(hạt)

m2

m2

%

tấn/ha chứng

Nano-3

22,9

91,4

24

541

771,2

120

(%)
7,712 20,27

Đối chứng

21,9

81,2

23,8

424

641,2

100

6,412

Kết quả Bảng 6 cho thấy năng suất ngô xử lý Nano-2 đạt năng suất vượt
đối chứng không xử lý 20,54%.
Bảng 6: Kết quả thử nghiệm xử lý vi lƣợng nano trên cây ngô tại
Trung tâm thực nghiệm Nông nghiệp Hƣng Lộc, Trảng Bom,
Đồng Nai, Hè Thu,2016
Sốhạt/hàng P 1.000 Tỷ lệ tăng Năng suất

Nghiệm

Số hàng/

thức

bắp (hàng)

(hạt)

hạt (g)

%

Nano-2

14,67

40,13

295,33

120

639,50

Đối chứng

14,27

36,92

265,80

100

530,52

Vƣợt đối

(kg/1.000 m2) chứng (%)
20,54

Hình 13: Thử nghiệm xử lý VLN trên cây ngô tại TT thực nghiệm Nông nghiệp Hưng Lộc,
Trảng Bom, Đồng Nai

Ngoài những thử nghiệm nêu trên, VLN còn được thử nghiệm trên một số
cây trồng khác như khoai lang, khoai tây, chè và cả tôm, cá chình kết quả đem
lại rất khả quan.
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Thử nghiệm trên cây khoai lang (600m 2) tại công ty Tùng Lâm (Đồng
Nai)
Kết quả:


Năng suất đạt 50tấn/ha



Cây phát triển trong 120ngày.



Khả năng sinh nhiều củ trên 1gốc.

Hình 14: Khoai lang xử lý VLN cho nhiều củ/gốc


Thử nghiệm trên cây khoai tây tại Thuận Thành, BắcNinh
Kết quả:


Năng suất tăng35%



Da củ căng đẹp



Đặc biệt là có nhiều củ nặng tới 600g.

Hình 15: Kết quả thử nghiệm trên khoai tây


Trên cây chè tại Công ty chè Tuyên Quang
Kết quả:


Năng suất tăng trung bình 20%
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Lá chè dày hơn, xanh hơn



Lượng búp nhiều hơn hẳn so với đối chứng.

Hình 16: Kết quả thử nghiệm trên chè


Trên một số cây rau màu tại Đà Lạt

Cần tây đối chứng ko sử dụngVLN

Cần tây sử dụng VLN sau10 ngày

Hình 17: Kết quả thử nghiệm trên cần tây


Thử nghiệm vi lượng nano đưa vào thức ăn nuôi tôm tại xã Hòa Tú 1,
Sóc Trăng
Thử nghiệm tiến hành trên 3 ao, mỗi ao 1800 m2 và mỗi ao nuôi 100.000

con tôm giống, 2 ao được bổ sung VLN vào thức ăn và 1 ao làm đối chứng
Kết quả do chủ hộ báo cáo sau thu hoạch:
- Trong thời gian nuôi tôm đã không phải dùng bất kỳ loại thuốc kháng sinh

nào
- Tỷ lệ tôm chết hao với ao có VLN là 9% trong khi ao không sử dụng là

30%
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- Sau 25 ngày, ao đối chứng có hiện tượng tôm chết nhiều do bệnh cong

thân và chủ hộ quyết định cho ăn VLN thì ngưng bệnh.
- Hai ao sử dụng VLN tôm có biểu hiện rất khỏe, ăn nhiều, và màu sắc con

tôm đẹp hơn so với đối chứng.
- Khi thu hoạch, cả 2 ao sử dụng VLN cho thấy tôm không có biểu hiện

bệnh gì mặc dù ao đối chứng đã có hiện tượng bệnh và ao nhà hàng xóm kế bên
tôm bị chết vì bệnh gan mà vẫn không bị lây nhiễm.

Hình 18: Kết quả thử nghiệm trên tôm


Thử nghiệm VLN trong nuôi cá chình Tại công ty cá giống Vạn Xuân ở
Suối Cát, Cam Lâm, Khánh Hòa
Kết quả do chủ hộ báo cáo nhƣ sau:
- Trong thời gian nuôi cá chưa phát hiện thấy bệnh tật gì
- Lô sử dụng VLN cá có biểu hiện rất khỏe, ăn nhiều, và màu sắc con cá

đẹp hơn so với đối chứng.
- Khi thu hoạch, lô sử dụng VLN cho thấy cá lớn nhanh hơn so với đối

chứng
Bảng 7: Báo cáo lô cá thƣơng phẩm nuôi 45 ngày sử dụng vi lƣợng nano
Bể đã sử dụng Nano

Bể đối chứng

Hệ số thức ăn (FCR)

3,19

5,35

Tốc độ tăng trưởng (kg/ngày)

2,98

1,15

Tốc độ tăng trưởng (g/ngày/con)

1,56

0,66

Tốc độ tăng trưởng (%/ngày)

0,228

0,101

Chỉ Tiêu
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Hình 19: Kết quả thử nghiệm trên cá chình

3.

Kết quả nghiên cứu ứng dụng sản phẩm nano phức hợp trên một số

cây trồng cạn của Viện KHKT Nông nghiệp miền Nam (IAS) liên kết với
Viện Hàn Lâm Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam.
3.1 Nghiên cứu phòng trừ bệnh đốm nâu thanh long do nấm
neoscytalidium dimidiatum gây ra bằng nano bạc, nano đồng, albit và
anolit
Bệnh đốm nâu thanh long do nấm Neoscytalidium dimidiatum gây ra, phát
sinh gây hại nghiêm trọng ở các vùng trồng thanh long xuất khẩu chủ lực của
Việt Nam gồm Bình Thuận, Long An, Tiền Giang với gần 50% trong tổng số
trên 35.000 ha bị nhiễm và đang có xu hướng gia tăng mạnh cả về diện tích và
mức độ gây hai dẫn đến không đáp ứng được tiêu chuẩn xuất khẩu, gây thiệt hại
kinh tế rất lớn cho nông dân. Biện pháp phòng trừ bằng các loại hóa chất trừ
bệnh là chính, nhưng kém hiệu quả nên phải phun thuốc rất thường xuyên gây
thiệt hại nặng kinh tế cho người trồng thanh long, ô nhiễm môi trường và mất
cân bằng sinh thái.
Trên thế giới, các loại sản phẩm nano như Nano bạc, Nano đồng, Nano
Coban hay Albit, Anolit đã được ứng dụng rộng rãi trong nông nghiệp từ nhiều
năm nay để tăng năng suất và bảo vệ cây trồng khỏi các loài dịch hại. Ở Việt
Nam, gần đây các sản phẩm nano được sử dụng như là dinh dưỡng vi lượng giúp
tăng năng suất cây trồng, bên cạnh đó một số nghiên cứu in vitro đánh giá khả
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năng kiểm soát nấm gây hại cây trồng đã được thực hiện cho thấy Nano bạc,
Nano đồng có khả năng ức chế rất tốt sự phát triển của nấm Colletotrichum sp.,
Fusarium oxysporum và Rhizoctonia sonali, nhưng chưa được kiểm chứng với
nấm Neoscytalidium dimidiatum gây bệnh đốm nâu thanh long.
Thí nghiệm và phương pháp nghiên cứu
Thí nghiệm xác định hiệu lực của nano bạc đối với nấm Neoscytalidium
dimidiatum ở điều kiện in vitro
Thời gian và địa điểm: thí nghiệm được thực hiện từ tháng 10-11/2014 tại
Phòng NC Bảo vệ thực vật, Viện KHKT Nông Nghiệp Miền Nam
Vật liệu thí nghiệm chính: 2 nano đơn là nano bạc, nano đồng, Albit và
Anolit và các thiết bị phòng thí nghiệm


Thí nghiệm
Bố trí thí nghiệm: Nano bạc ở nồng độ 50, 100, 150, 200, 250, 300ppm và

đối chứng không nhiễm Nano bạc được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên (RCD), 5
lần nhắc lại. Mỗi đĩa Petri là một ô cơ sở.
Chuẩn bị môi trường PDA thí nghiệm: Nấm N. dimidiatum đã thuần được
nuôi cấy trên môi trường PDA (MT1) để sử dụng làm nguồn nấm thí nghiệm.
10ml môi trường PDA đã trộn đều Nano bạc ở mỗi nồng độ thí nghiệm (MT2)
và 10ml môi trường PDA (MT0) được cho vào đĩa Petri 9cm, khi môi trường
đặc nguội, 1 miếng MT1 chứa sợi nấm N. dimidiatum có đường kính 2mm được
cấy vào tâm đĩa Petri chứa MT2 và MT0. Sau đó các đĩa Petri này được ủ trong
điều kiện nhiệt độ phòng.
Theo dõi sự phát triển của nấm N. dimidiatum: quan sát và đo đường kính
tản nấm ở 24 và 42 giờ sau cấy. Mỗi đĩa Petri đo đường kính tản nấm ở 3 vị trí
cách đều nhau theo chu vi của đĩa để tính đường kính tản nấm/ đĩa. Tính hiệu
lực của Nano bạc dựa trên đường kính tản nấm phát triển trên môi trường PDA
(Ф), cụ thể:
Hiệu lực ức chế (%) = [(A - B)/A)] x100
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Trong đó:
A là Ф ở đĩa môi trường PDA không trộn nano
B là Ф ở đĩa môi trường PDA trộn nano
Thí nghiệm đánh giá hiệu lực phòng trừ bệnh đốm nâu thanh long của
Nano bạc, Nano đồng, Albit và Anolit ở điều kiện nhà kính
Thời gian và địa điểm: thí nghiệm được thực hiện từ tháng 10-12/2014 tại
Viện Khoa Học Kỹ Thuật Nông Nghiệp Miền Nam
Cơ sở thiết lập thí nghiệm: từ thí nghiệm trong phòng, chọn mức nồng độ
Nano bạc có hiệu quả ức chế nấm N. dimidiatum cao nhất để đánh giá khả năng
phòng trừ bệnh đốm nâu thanh long ở điều kiện nhà lưới, đồng thời xác định
phương pháp xử lý thuốc có hiệu quả cao nhất.


Phương pháp nghiên cứu
Cách tiến hành thí nghiệm: Nano bạc ở nồng độ 250 ppm và Albit, Anolit,

Nano đồng ở nồng độ khuyến cáo 2‰, 35ppm, 100ppm tương ứng được sử
dụng để phun ướt đều trên cây thanh long ở 2 thời điểm ký hiệu là C1 và C2:
C1 là phun lần đầu ở thời điểm trước nhiễm nấm 10 ngày, lần 2 sau nhiễm nấm
10 ngày và lần 3 ở thời điểm 10 ngày sau phun lần 2, tổng số lần phun là 3. C2
là phun lần đầu cùng thời điểm phun lần 2 của C1, các lần tiếp theo cách nhau
10 ngày, tổng số lần phun như C1.
Bố trí thí nghiệm: 9 nghiệm thức (4 loại nano x 2 thời điểm xử lý và đối
chứng không phun) được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên (RCD), mỗi nghiệm thức 9
chậu.
Chuẩn bị nguồn nấm N. dimidiatum và nhiễm nấm: nguồn nấm đã làm
thuần được nhân mật số trên môi trường PDA, sau 5 ngày nuôi cấy, thu thập các
bào tử, pha loãng bằng nước cất trước khi phun lên cây. Các hom thanh long
sạch bệnh được trồng trong chậu nhựa có dung tích 20 lít chứa giá thể đất sạch
(3 hom/chậu), ở thời điểm 30 ngày sau khi cành mới thứ nhất xuất hiện tiến
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hành gây 10 vết thương/cành bằng kim vô trùng và phun dung dịch bào tử nấm
mật số 1,3 x 106cfu/ml ướt đều các cây/chậu vào buổi chiều mát.
Phương pháp theo dõi: theo dõi bệnh ở thời điểm trước xử lý nano và 7
ngày sau mỗi lần phun nano theo C2.
Chỉ tiêu theo dõi:
+ Tỷ lệ hại (TLH) (%) = (A/B) x 100
Trong đó:
A: Tổng số cành bị hại

B: Tổng số cành điều tra

+ Chỉ số hại (CSH) được tính theo công thức của Townsend- Heuberger:
CSH (%)

(a.b)

.100

N.T
Trong đó:
(a.b): Tổng của tích số giữa cành bị hại với cấp hại tương ứng
N: Tổng số cành điều tra
T: hại cao nhất trong bảng phân cấp
+ Thang phân cấp bệnh hại như sau:
Cấp 1: < 1% diện tích bị hại
Cấp 5: > 5 – 25% diện tích bị hại

Cấp 3: 1 - 5% diện tích bị hại
Cấp 7: >25 – 50% diện tích bị hại

Cấp 9: > 50% diện tích bị hại
Đánh giá hiệu lực phòng trừ của thuốc theo công thức Abbott.
Hiệu quả (%) = [1 – (Ta/Ca)] x 100
Trong đó:
Ta: mức gây hại trong lô thí nghiệm sau xử lý.
Ca: mức gây hại trong lô đối chứng sau xử lý.
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Kết quả thí nghiệm
Hiệu lực của nano bạc (Nano đơn) đối với nấm Neoscytalidium dimidiatum
ở điều kiện in vitro
Hiệu lực ức chế sự phát triển của nấm N. dimidiatum gây bệnh đốm nâu
thanh long của Nano bạc được ghi nhận ở Bảng 8 cho thấy đường kính tản nấm
ở môi trường nuôi cấy có nano phát triển chậm hơn có ý nghĩa thống kê (p <
0,05) so với đối chứng và giảm dần khi tăng nồng độ nano ở cả hai thời điểm
theo dõi do đó hiệu lực ức chế nấm tăng dần theo mức tăng nồng độ nano. Trong
đó, môi trường nuôi cấy có Nano bạc ở nồng độ ≥ 250 ppm có khả năng ức chế
hoàn toàn sự phát triển của nấm ở tất cả các thời điểm theo dõi, tương đương
với các loại hóa chất trừ nấm hoạt chất Mancozeb được 63% và 40% hộ trồng
thanh long ở Long An và Tiền Giang sử dụng phòng trừ bệnh đốm nâu và cao
hơn các loại thuốc gốc đồng với 25%, Difenoconazole với 20%, Hexaconazole
với 41% số hộ ở Bình Thuận và Long An sử dụng được đánh giá trong điều kiện
in vitro ở nồng độ khuyến cáo. Ở các nồng độ Nano bạc thấp hơn, hiệu lực ức
chế nấm N. dimidiatum phát triển ở mức thấp hơn (71-93%), nhưng tương
đương với nhóm thuốc gốc đồng, Difenoconazol Hexaconazole, Cacbendazim
(với 33% và 13% số hộ tại Long An và Tiền Giang sử dụng) ở điều kiện in vitro.
Như vậy, ở điều kiện in vitro Nano bạc nồng độ 25-250 ppm có khả năng
ức chế sự phát triển của nấm N. dimidiatum tương đương với các loại hóa chất
trừ nấm đang được sử dụng phổ biến trong phòng trừ bệnh đốm nâu thanh long
tại Bình Thuận, Long An và Tiền Giang.

Bảng 8: Hiệu lực ức chế nấm Neoscytalidium dimidiatum
của Nano bạc ở điều kiện in vitro
Đƣờng kính (mm)

Nghiệm thức
24 giờ

Hiệu lực (%)
48 giờ
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24 giờ

48giờ

Nano bạc 25ppm

1,08b

2,57b

56,58d

Nano bạc 50ppm

1,03bc

2,67b

58,95d

d

70,10

Nano bạc 100ppm

0,69bc

1,92c

71,85cd d

78,48

Nano bạc 150ppm

0,61cd

1,74c

75,57bc c

80,47

Nano bạc 200ppm

0,29df

0,55d

88,61ab c

93,93

Nano bạc 250ppm

0f

0f

100,00a b 100,00a

Nano bạc 300ppm

0f

0f

100,00a

ĐC (PDA)
Pro.

2,49a

71,23

100,00a

8,92a

0,000

0,000

0,000

0,000

* Ghi chú: ĐC là không xử lý nano bạc. Các giá trị trong cột có cùng ký tự
theo sau khác biệt không có ý nghĩa thống kế qua trắc nghiệm Duncan ở p =
0,05, các số liệu đường kính tản nấm được chuyển đổi sang (x + 0,5)1/2 trước
khi xử lý thống kê.
Hiệu lực phòng trừ bệnh đốm nâu thanh long của nano bạc (Nano đơn) ở
điều kiện nhà lưới
Diễn biến bệnh đốm nâu thanh long thí nghiệm ở điều kiện nhà lưới
Diễn biến bệnh đốm nâu thanh long thí nghiệm được ghi nhận ở hình 20
cho thấy các nghiệm thức phun nano, Albit, Anolit lần thứ nhất trước nhiễm
nấm 10 ngày (C1) bệnh diễn biến ở mức thấp hơn so với các nghiệm thức phun
cùng loại nano lần thứ nhất sau nhiễm nấm 10 ngày (C2), ngoại trừ Anolit.
Trong các loại nano thí nghiệm, nghiệm thức Nano bạc-C1 bệnh đốm nâu ở mức
thấp nhất và giảm mạnh từ sau nhiễm nấm 10 ngày lần 2 (C1/1C2) đến 7 ngày
sau phun nano lần 3 (7 NSP lần 3C1/2C2), sau đó gần như không phát triển đến
kết thúc theo dõi, trong khi đó nghiệm thức Anolit-C1 và Albit-C1 bệnh đốm
nâu tiếp tục phát triển đến 7 này sau phun lần 2, sau đó giảm mạnh đến thời
điểm 7 ngày sau phun lần 3 trước khi phát triển nhanh trở lại.
Ở các nghiệm thức phun nano, Albit, Anolit theo C2, nghiệm thức phun
Anolit-C2 bệnh đốm nâu hầu như phát triển chậm và ở mức thấp hơn các
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nghiệm thức khác từ sau nhiễm nấm 10 ngày đến kết thúc theo dõi, các nghiệm
thức khác bệnh đốm nâu phát triển gần như tương đương với nghiệm thức đối
chứng.

Hình 20: Diễn biến bệnh đốm nâu thanh long ở các nghiệm thức; C1 là phun nano
lần thứ nhất trước nhiễm nấm 10 ngày; C2 là phun nano lần thứ nhất
sau nhiễm nấm 10 ngày; TNN là trước nhiễm nấm, TP là trước phun nano,
NSP là ngày sau phun nano, ĐC là không phun nano.

Hiệu lực phòng trừ bệnh đốm nâu thanh long bằng nano bạc (Nano đơn) ở
điều kiện nhà lưới
Trong các loại nano, Albit, Anolit sử dụng thí nghiệm, nghiệm thức Nano
bạc-C1 có khả năng phòng trừ hiệu quả 95,53% bệnh đốm nâu thanh long ở thời
điểm 7 ngày sau lần phun 2, sau lần phun 3 hiệu quả phòng trừ bệnh là 100% và
duy trì ở mức 98% đến thời điểm 14 ngày sau phun lần 3. Các nghiệm thức phun
Anolit cũng cho thấy hiệu quả phòng trừ bệnh đốm nâu thanh long, trong khi đó
các nghiệm thức khác hầu hết không có hiệu quả phòng trừ bệnh ở các thời điểm
theo dõi. Kết quả phân tích thống kê cho thấy hiệu lực phòng trừ bệnh đốm nâu
thanh long của nghiệm thức Nano bạc-C1 cao hơn có ý nghĩa thống kê so vơi
các nghiệm thức phun Nano đồng, Albit và Nano bạc-C2 (Bảng 9).
Bảng 9: Hiệu lực phòng trừ bệnh đốm nâu thanh long của nano bạc
(Nano đơn) ở điều kiện nhà lƣới
Hiệu lực (%)
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Nghiệm thức

7 NSP

7 NSP

lần 2 C1 hoặc 1 C2 lần 3 C1 hoặc 2 C2

7 NSP
lần 3 C2

Albit 2‰-C1
Albit 2‰-C2

44,39bc
30,41c

58,23bc
20,27cd

38,88bc
37,25bc

Anolit 35ppm-C1

45,91bc

85,05ab

75,79ab

Anolit 35ppm-C2

71,06ab

10,00d

74,87ab

Nanobạc

95,53a

100,00a

98,55a

26,20c

3,74d

8,82c

26,28c

28,58cd

30,78c

33,54c

34,56cd

21,80c

0,0052

0,000

0,001

Nanobạc
250ppm-C1
Nanođồng
250ppm-C2
100ppm- C1
Nanođồng
100ppm- C2
Prob.

Ghi chú: C1 là phun nano lần thứ nhất trước nhiễm nấm 10 ngày, C2 là
phun nano lần thứ nhất sau nhiễm nấm 10 ngày, NSP là ngày sau phun. Các giá
trị trong cột có cùng ký tự theo sau khác biệt không có ý nghĩa thống kê qua trắc
nghiệm Duncan ở mức p = 0,05. Các số liệu được chuyển đổi sang arcsin x1/2
trước khi xử lý thống kê, số 0 được chuyển thành 1/4n, 100 được chuyển thành
100-(1/4n) trước khi arcsin x1/2.
Để đánh giá hiệu quả phòng trừ bệnh đốm nâu thanh long của 3 lần phun
nano, Anolit, Albit theo thời điểm bắt đầu xử lý, chỉ số AUDPC (The Area
Under the Disease Progress Curve) được sử dụng để đánh giá mức độ bệnh tích
lũy ở mỗi nghiệm thức từ khi nhiễm nấm đến kết thúc theo dõi. Kết quả nghi
nhận ở Bảng 3.3 cho thấy nghiệm thức Nano bạc-C1 có chỉ số AUDPC thấp hơn
có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) so với nghiệm thức Nano bạc-C2, các nghiệm
thức phun cùng loại còn lại không cho thấy khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa 2
thời điểm bắt đầu xử lý. Kết quả thí nghiệm cũng cho thấy nghiệm thức Nano
bạc-C1 có chỉ số AUDPC thấp hơn có ý nghĩa thống kê so với các nghiệm thức
còn lại, ngoại trừ nghiệm thức Anolit-C1.
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Sau 3 lần phun, nghiệm thức Nano bạc-C1 làm giảm > 91% bệnh đốm nâu
thanh long so với đối chứng không phun nano, cao hơn có ý nghĩa thống kê so
với nghiệm thức phun Albit, nano đồng, Nano bạc-C2 và Anolit-C2, nghiệm
thức Anolit-C1 cũng cho thấy khả năng phòng trừ bệnh đốm nâu khi làm giảm >
68% bệnh.
Bảng 10: Hiệu quả phòng trừ bệnh đốm nâu thanh long bằng nano bạc
(Nano đơn) ở điều kiện nhà lƣới
AUDPC (%.ngày)

Giảm so với đối chứng (%)

Nghiệm thức
Tỷ lệ

Chỉ số

Tỷ lệ

Chỉ số

Albit 2‰-C1

989,97cde

261,45bc

46,11bcd

55,31bc

Albit 2‰-C2

1.475,89abc

381,18ab

19,65de

34,84ed

Anolit 35ppm-C1

584,27ef

144,81cd

68,19ab

75,25ab

Anolit 35ppm-C2

834,20de

294,24bc

54,59bc

49,70bc

Nano bạc 250ppm-C1

151,41f

19,99d

91,76a

96,58a

Nano bạc 250ppm-C2

1.723,82ab

581,82a

6,15e

0,55e

Nano đồng 100ppm- C1

1.278,46bcd

342,78bc

30,40cde

41,41bcd

Nano đồng 100ppm-C2

1.575,85ab

416,99ab

14,21de

72ed

ĐC

1.836,87a

585,01a

Prob.

0,000

0,000

0,001

0,000

* Ghi chú: AUDPC là chỉ số diện tích dưới đường cong diễn tiến bệnh, C1
là phun nano lần thứ nhất trước nhiễm nấm 10 ngày, C2 là phun nano lần thứ
nhất sau nhiễm nấm 10 ngày, ĐC là không xử lý nano. Các giá trị trong cột có
cùng ký tự theo sau khác biệt không có ý nghĩa thống kê qua trắc nghiệm
Duncan ở mức p = 0,05. Các số liệu được chuyển đổi sang arcsin x1/2 trước
khi xử lý thống kê, số 0 được chuyển thành 1/4n trước khi arcsin x1/2.


Kết luận
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Sử dụng Nano bạc ở nồng độ ≥ 250 ppm có khả năng ức chế hoàn toàn sự
phát triển của nấm Neoscytalidium dimidiatum gây bệnh đốm nâu thanh long
trong điều kiện in vitro.
Phun Nano bạc và Anolit ở nồng độ 250 ppm và 35 ppm trước nhiễm nấm
Neoscytalidium dimidiatum 10 ngày làm giảm > 96% và > 75% bệnh đốm nâu
thanh long ở điều kiện nhà lưới.
3.2 Xác định ảnh hƣởng của hạt nano Đồng (nano đơn) và chế phẩm
Albit đến sinh trƣởng, năng suất và chất lƣợng lúa ngắn ngày
Hạt nano kim loại và chế phẩm Albit đã được nhiều nước trên thế giới ứng
dụng và được xem là giải pháp kỹ thuật hiệu quả để tăng năng suất và tính
chống chịu stress (sinh học và phi sinh học) của cây trồng. Đây là thí nghiệm
thăm dò trên cây lúa ở Nam Bộ do Viện Công nghệ Môi trường đề xuất.
Vật liệu và phương pháp thí nghiệm
 Vật liệu thí nghiệm
- Giống lúa: 3 giống lúa ngắn ngày phổ biến ở phía Nam: VN121, OM4900
và IR50404
- Chất xử lý hạt giống: hạt nano kim loại Cu và chế phẩm Albit
 Phương pháp thí nghiệm, cách thực hiện
- Phương pháp xử lý hạt giống: do do Viện CNMT thực hiện; hạt sau xử lý
được ngâm ủ cho nảy mầm rồi đem gieo mạ để cấy;
- Bố trí thí nghiệm: thí nghiệm được bố trí lô lớn, tuần tự không lặp lại,
diện tích 40 m2/ô thí nghiệm;
- Kỹ thuật canh tác: sử dụng biện pháp cấy, tuổi mạ 20 ngày, cấy 1 tép
tuyệt đối, bón phân chăm sóc theo qui trình canh tác lúa ngắn ngày, không xịt
thuốc phòng trừ đạo ôn;
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- Thời gian và địa điểm: thí nghiệm được thực hiện trong vụ Xuân Hè,
tháng 1-4/2014, trên chân ruộng chủ động được nước tưới tại xã Long Phước,
huyện Long Thành, Đồng Nai;
 Chỉ tiêu theo dõi, đánh giá
- Đặc điểm sinh trưởng, màu sắc lá, sâu bệnh hại;
- Năng suất và thành phần năng suất: lấy mẫu 1 m2, 7 điểm/ô thí nghiệm,
so sánh T-test giữa công thức xử lý hạt giống với công thức đối chứng (ĐC)
không xử lý hạt giống;
- Phân tích và đánh giá các chỉ tiêu chất lượng chính như: tỷ lệ gạo, bạc
bụng, hàm lượng amylose, chất lượng cơm,... theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN)
và IRRI (1966);
- Xử lý số liệu bằng phần mềm Excel và SAS 9.1.1
Kết quả và thảo luận
 Đặc điểm sinh trưởng, tính chống chịu các giống lúa thí nghiệm
Bảng 11, 12 và 13 cho thấy: công thức xử lý hạt kim loại Cu và chất Albit
có ảnh hưởng trong việc kích thích sự sinh trưởng của lúa theo hướng tăng chiều
cao và chiều dài bông, làm màu lá đậm hơn nhưng giảm về thời gian sinh
trưởng. Mặc dù các chỉ tiêu định lượng về sinh trưởng là chưa đủ giá trị thực
tiễn nhưng sự tác động này là rõ ràng do thể hiện trên cả 3 giống lúa thí nghiệm.
Đặc biệt, hai công thức xử lý hạt thể hiện tác động làm tăng khả năng chống
chịu bệnh đạo ôn trên giống lúa OM4900. Hai giống VN121 và IR50404 có tính
chống chịu đạo ôn tốt nên tác động của công thức thí nghiệm đến tính chống
chịu chưa được thể hiện.
Bảng 11. Đặc tính sinh trƣởng, tính chống chịu giống lúa VN121
qua 2 biện pháp xử lý hạt
Stt
1

Tên giống
VN121 ĐC

TGST Cao cây
(ngày)
(cm)
110
91.5
64

Màu
lá
sắc
Xanh

Dài bông Đạo ôn
(cm)
(cấp)
20.6
0-1

Ghi
chú

2
3

VN121 Cu
VN121 Albit

108
108

92.4
92.9

Xanh +
Xanh +

21.2
22.0

0-1
0-1

Bảng 12. Đặc tính sinh trƣởng, tính chống chịu giống lúa OM4900
qua 2 biện pháp xử lý hạt
Stt

Tên giống

TGST

Cao cây Màu sắc

Dài

Đạo ôn Ghi

(ngày)

(cm)

lá

bông
(cm)

(cấp)

1

OM4900 ĐC

116

87.8

Xanh

20.6

5

2

OM4900 Cu

114

89.2

Xanh +

21.5

5

3

OM4900 Albit

114

91.6

Xanh +

22.4

1-3

chú

Bảng 13. Đặc tính sinh trƣởng, tính chống chịu giống lúa IR50404
qua 2 biện pháp xử lý hạt
Stt

Tên giống

TGST Cao cây Màu sắc Dài bông Đạo ôn Ghi
(ngày)

(cm)

lá

(cm)

(cấp)

1

IR 50404

ĐC

105

70.7

Xanh

19.5

0-1

2

IR 50404

Cu

103

72.8

Xanh +

20.1

0-1

103

74.6

Xanh +

21.2

0-1

3

IR 50404 Aibit

chú

 Năng suất và thành phần năng suất giống của các giống lúa thí nghiệm
Bảng 14, 15 và 16 cho thấy: công thức xử lý hạt kim loại Đồng và chất
Albit có xu hướng làm gia tăng các yếu tố cấu thành năng xuất đối với cả 3
giống thí nghiệm. Ảnh hưởng đến chỉ tiêu số bông/m2 thể hiện rõ (có ý nghĩa
thống kê) trên giống VN121 và OM4900, trong đó ảnh hưởng của chế phẩm
Albit rõ ràng hơn hạt kim loại Đồng. Về năng suất lúa, chế phẩm Albit thể hiện
tác động tích cực rõ rệt trên cả 3 giống với mức tăng năng suất có ý nghĩa thống
kê so với ĐC; công thức xử lý hạt Cu chỉ thể hiện hiệu quả có ý nghĩa thống kê
trên giống VN121. Trắc nghiệm T-test trên chỉ tiêu hạt chắc/bông và KL1000
hạt chưa thể hiện sai khác có ý nghĩa giữa công thức thí nghiệm xử lý hạt giống
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và ĐC nhưng xu hướng làm tăng các chỉ tiêu này kết hợp với sự gia tăng có ý
nghĩa chỉ tiêu bông/m2 đã đóng góp vào việc gia tăng năng suất thuyết phục như
kết quả đã phân tích.
Tuy nhiên, đây chỉ là kết quả của thí nghiệm thăm dò nên giá trị tác động
của hạt kim loại đồng và chế phẩm Albit đến năng suất lúa cần được kiểm định
thêm bằng các thí nghiệm chính quy khác.
Bảng 14. Thành phần năng suất và năng suất giống VN121
qua 2 biện pháp xử lý hạt
Stt

Tên giống

Số bông

Số hạt

Tỷ lệ hạt

/m2

chắc/bông

lép (%)

KL1000

NS

hạt (gam) (tấn/ha)

1

VN121 ĐC

195

62

27.1

24.0

5.41

2

VN121 Cu

221*

64ns

23.7 ns

24.3 ns

5.88*

3

VN121 Albit

228*

68 ns

20.9 ns

24.7 ns

6.15*

ns và *: không khác biệt và khác biệt với ĐC theo phép thử T-test (P < 0,05)
 Chất lượng của các giống lúa thí nghiệm
Bảng 15, 16 và 17 cho thấy: ảnh hưởng của công thức xử lý hạt kim loại
đồng và chất Albit đến phẩm chất các giống lúa ngắn ngày phổ biến ở Nam Bộ
là chưa rõ. Các chỉ tiêu chất lượng quan trọng được định lượng như: tỷ lệ gạo
nguyên, hàm lượng amylose và chỉ tiêu định tính như cấp bạc bụng, độ mềmdẻo và độ trắng của cơm nấu ở các công thức thí nghiệm đều tương đồng với
ĐC và thể hiện được đặc tính giống lúa. Các sai lệch trong bảng số liệu phân
tích chỉ ở mức sai số nhỏ, chưa thể hiện khác biệt chất lượng do tác động yếu tố
bên ngoài.
Bảng 15. Chất lƣợng giống lúa VN121 qua 2 biện pháp xử lý hạt
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Stt Ký hiệu mẫu

% gạo Bạc bụng Amylose
nguyên

(cấp)

(%)

Độ mềm Độ dính Độ trắng
cơm

cơm

cơm

(cấp)

(cấp)

(cấp)

1

VN121 ĐC

49,3

3

21,0

4,8

4,8

4

2

VN121 Cu

50,1

3

21,1

4,7

5,0

4

3

VN121 Albit

49,9

3

20,8

4,9

5,0

4

Bảng 16. Chất lƣợng giống lúa OM4900 qua 2 biện pháp xử lý hạt
% gạo Bạc bụng Amylose
Stt

Ký hiệu mẫu
nguyên

(cấp)

(%)

Độ mềm Độ dính Độ trắng
cơm

cơm

cơm

(cấp)

(cấp)

(cấp)

1

OM4900 ĐC

45,3

0

19,1

5,0

4,7

4,5

2

OM4900 Cu

46,7

0

18,2

5,0

4,8

4,8

3

OM4900 Albit

46,0

0

18,8

5,0

5,0

4,5

Bảng 17. Chất lƣợng giống lúa IR50404 qua 2 biện pháp xử lý hạt
% gạo Bạc bụng Amylose
Stt

1

Ký hiệu mẫu

IR50404

2 IR50404

ĐC
Cu

3 IR50404 Aibit

Độ mềm Độ dính Độ trắng
cơm

cơm

cơm

(cấp)

(cấp)

(cấp)

nguyên

(cấp)

(%)

52,3

3

24,6

2,5

2,3

3

52,0

3

24,5

2,5

2,1

3

52,7

3

24,9

2,4

2,3

3

Kết luận và đề nghị
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Hạt nano đồng và chế phẩm Albit có ảnh hưởng tích cực đến sinh trưởng
phát triển, tính chống chịu và năng suất lúa theo hướng rút ngắn thời gian sinh
trưởng, tăng cường tính chống chịu đạo ôn và tăng năng suất lúa; tác động của
chế phẩm Albit rõ hơn tác động của hạt nano đồng trong thí nghiệm này; Đề
nghị bố trí các thí nghiệm chính qui và trong các mùa vụ, chân đất khác nhau để
có đánh giá tin cậy hơn tác động của hạt nano đồng và chế phẩm Albit đến cây
lúa ngắn ngày ở Nam Bộ. Đề nghị chuyển sang nghiên cứu vi lượng dạng nano
phức hợp đối với lúa.
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