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Lời Dẫn 

Từ tháng Chín đến tháng Mười Một 2014 và lặp lại vào tháng Bảy và tháng Tám 2015, ECHO Châu Á đã 
thực hiện kiểm tra thuốc diệt cỏ thay thế bằng thảo mộc sử dụng nguyên liệu sẵn có tại địa phương tại Ngân 
Hàng Hạt Giống ECHO Châu Á, tại Mae Ai, Thái Lan (Xem Tài Liệu ECHO Asia #26: “Sản xuất và kiểm nghiệm 
thuốc diệt cỏ thảo mộc cho nông dân nhỏ lẻ”), mà nó đã chứng minh hiệu quả kiểm soát cỏ dại ở những khu 
vực thực nghiệm. Thuốc diệt cỏ có thành phần gồm đu đủ chín hoặc dứa, muối và dung dịch kiềm giặt tẩy (có 
tính khá kiềm). Chúng tôi tự hỏi việc phun xịt thuốc diệt cỏ tính kiềm ảnh hưởng như thế nào đối với độ pH 
đất, cấu trúc đất, sức khỏe cây trồng, và mật độ quần thể vi sinh vật. 

Những nhà khoa học khác đã nhận thấy nguyên liệu đầu vào của nông nghiệp như thuốc diệt cỏ và thuốc 
diệt nấm có thể làm thay đổi quần thể vi sinh vật. Bởi vì sự ổn định của các quần thể hệ vi sinh trong đất rất 
quan trọng đối với các quá trình như tuần hoàn dinh dưỡng và liên kết đất, chúng tôi muốn theo dõi bất kỳ 
thay đổi tiềm ẩn nào đối với những vi sinh vật có ích này. Tuy nhiên, vì việc định lượng quần thể vi sinh vật 
thường đòi hỏi nhiều công tác thí nghiệm tốn kém, ECHO Châu Á cố gắng thiết lập lại một quy trình thích hợp, 
liên quan và hữu ích để xác định những thay đổi trong kích thước quần thể vi sinh vật trong đất. 

Giới thiệu 

Vi sinh vật được định nghĩa là bất kỳ sinh vật sống nào quá nhỏ để mắt có thể nhìn thấy; chúng bao gồm 
nấm, tảo và vi khuẩn (Rao, 1995). Những sinh vật đó có thể tìm thấy ở mọi nơi: trong nước, không khí và trong 
đất. Trong một trang trại, số lượng vi sinh vật có đặc biệt nhiều trong phân ủ, phân chuồng và nước ép từ IM 
(Indigenous Microorganism - Vi Sinh Vật Bản Địa); hoặc nước ép từ EM (Effective Microorganisms  - Vi Sinh Vật 
Hữu Hiệu). 

Vi sinh vật là một thành phần quan trọng trong đất; chúng giúp phân hủy chất hữu cơ, đồng thời cũng tạo 
ra chất dinh dưỡng cho cây từ đá và không khí và hỗ trợ kết dính đất (Tisdall, 1994; Hayat và cộng sự, 2010). Vi 
sinh vật trong đất đóng vai trò quan trọng trong việc giữ cây trồng khỏe mạnh, như chúng hỗ trợ tuần hoàn 
dinh dưỡng, phân hủy thuốc diệt cỏ và - nếu có lượng vi sinh vật tốt phong phú - giảm thiểu bệnh cây trồng do 
vi khuẩn (Anderson, 1984; Mendes và cộng sự, 2011). 

Quần thể vi sinh vật và sức khỏe của chúng bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố gồm: pH đất, độ ẩm của đất, 
nhiệt độ, độ mặn, hàm lượng oxy và chất hữu cơ (Schnürer và cộng sự, 1986; Matthias và cộng sự, 1995; 
Graeme và cộng sự, 2008;  Tourna  và cộng sự, 2008). Các nguyên liệu đầu vào của nông trại như phân chuồng, 
phân trộn, nước ép IM, phân bón, thuốc diệt nấm và thuốc trừ sâu cũng có thể ảnh hưởng đến số lượng và loài 
vi sinh vật đang hiện diện (Bünemann et al., 2005). 

Các vi sinh vật hầu hết được tìm thấy ở các lớp trên của đất như lớp đất mặt và bề mặt đất. Khu vực này 
cũng là nơi có nhiều khả năng tiếp xúc với thuốc diệt cỏ, phân bón, thuốc diệt nấm và các nguyên liệu đầu vào 
hữu cơ như lá cây, phân chuồng, phân trộn và nước ép IM. Nhiều vi sinh vật thích hợp với độ pH khoảng 5-7 



(gần với pH của nước). Sự thay đổi độ pH trong đất có thể thay đổi cấu trúc quần thể của vi sinh vật đất 
(Lauber et al., 2009).  

Đất ở vùng nhiệt đới có xu hướng chua hơn (độ pH thấp hơn 4-5 là điển hình), vì vậy các sinh vật thích đất 
chua hơn sẽ cư trú ở những khu vực đó. Vi sinh vật cần carbon, oxy, nitơ, lưu huỳnh, kali , magiê, mangan, sắt 
và các ion khác với lượng nhỏ hơn. Hầu hết các chất dinh dưỡng cần thiết thu được khi vi sinh vật phân hủy 
nguyên liệu chết hoặc ăn lẫn nhau. Những vi sinh vật thích đất xốp có nhiều chất hữu cơ, vì đó có đầy đủ thức 
ăn, nước và oxi (Hassink, 1993). 

Độ mặn của đất là một thước đo lượng muối trong đất; các muối này bao gồm natri, magiê, canxi, sunfat, 
và HCO3

-. Áp lực do muối có thể làm giảm khả năng trao đổi chất của quần thể vi sinh vật (Rietz & Haynes, 
2003). Sự xâm nhập nước muối có thể xảy ra ở những khu vực gần đầm lầy nước mặn, nước lợ, hoặc biển. 
Ngoài ra, sự thay đổi nồng độ muối trong đất có thể do thay đổi mực nước và việc bón một số loại phân bón, 
cả hai đều có thể làm giảm sức khỏe và số lượng quần thể vi sinh vật.  

Lịch sử của việc sử dụng đất cũng có những tác động lâu dài đối với các quần thể vi sinh vật trong đất. Các 
yếu tố như độ pH, độ mặn, và dư lượng thuốc trừ sâu có thể tồn đọng dai dẳng trong đất và khó để thay đổi. 
Có quá nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng vi sinh vật nên thường rất khó để lọc ra chính xác 
vấn đề cốt lõi. Tuy nhiên, việc giám sát quần thể vi sinh vật trong trang trại vẫn quan trọng, đặc biệt là khi thử 
những kỹ thuật và công nghệ mới. Bài viết này miêu tả các lựa chọn khác nhau để theo dõi số lượng tương đối 
các vi sinh vật trong đất, như một giải pháp thay thế có chi phí thấp hơn cho kiểm tra trong phòng thí nghiệm.  

Mật độ quần thể vi sinh vật được tương quan với sự phân hủy và hô hấp của đất. Giả thiết là một mật độ 
vi sinh vật đất cao hơn, đến một điểm nào đó, có thể dẫn tới sự phân hủy tự nhiên nhanh hơn quần thể nhỏ 
hơn của cùng một loại vi sinh vật đất. Trước đây, định lượng quần thể vi sinh trong một khoảng thời gian được 
dùng như một chỉ thị về mức độ ô nhiễm đất (Van Bruggen & Semenov, 2000). Do vòng tuần hoàn dinh dưỡng, 
vốn gồm cả sự phân hủy, là rất quan trọng đối với chất lượng đất, và những vi sinh vật này hỗ trợ qui trình này, 
chúng tôi muốn theo dõi sự thay đổi của kích thước quần thể của chúng khi phản ứng với nguyên liệu đầu vào 
mới. Việc chúng tôi quan tâm nhất là thuốc diệt cỏ có thể làm hại những vi sinh vật và làm giảm quần thể của 
chúng. Tương quan này sẽ cho thấy mức độ giảm như vậy nếu giấy lọc ở những lô có phun xịt thuốc diệt cỏ 
phân hủy chậm hơn so với những lô phun nước đối chứng. 

[Ghi chú của Biên Tập: ECHO Châu Á đã sử dụng theo các phương pháp để kiểm tra ảnh hưởng của thuốc diệt 
cỏ tự nhiên tự sản xuất. Chúng tôi đã so sánh thuốc diệt cỏ từ dứa, từ đu đủ và sử dụng nước thường như đối 
chứng. Để người đọc tham khảo, những khu vực thí nghiệm được chia thành các lô 1m x 2m, các phương pháp 
(thuốc diệt cỏ dứa, đu đủ và nước thường) được lặp lại ngẫu nhiên 3 lần cho tổng cộng 9 đơn vị thí nghiệm, đó 
là: 3 phương pháp x 3 lần lặp lại, và mỗi phương pháp được áp dụng cho 1 lô cỏ dại trong 1 phút với 
500ml/m2. Xin xem ECHO Asia Note 26 để biết thêm thông tin.] 

Phương Pháp Giấy Lọc 

Phương pháp kiểm tra đầu tiên này đòi hỏi ít thời gian đụng tay, nhưng mất vài tuần để chạy trước khi thu 
được kết quả. Nó đòi hỏi ít tài nguyên hơn phương pháp thứ hai, và có thể cung cấp được nhiều thông tin định 
tính hoặc định lượng. Phương pháp giấy lọc này không trực tiếp đo số lượng vi sinh vật, mà là tốc độ phân hủy 
chất hữu cơ bởi vi sinh vật. Vi sinh vật cần thiết cho quá trình phân hủy, vì thế có mối liên hệ tích cực  giữa 
quần thể vi sinh vật và tốc độ phân hủy. Khi quần thể vi sinh vật chịu trách nhiệm phân hủy gia tăng, thì tốc độ 
phân hủy giấy lọc cũng vậy. (Những yếu tố vi môi trường như nhiệt độ và độ ẩm đất có thể làm ảnh hưởng đến 
tốc độ phân hủy.) 



Nguyên liệu: 

 Giấy lọc (giấy lọc cà phê hoặc giấy lọc phòng thí 
nghiệm như Whatman) 

 Túi lót vải hoặc túi lưới (chúng tôi sử dụng túi giặt 
dành cho giặt vớ) 

 Xẻng 
 Đồ đánh dấu lô (có thể là cờ, dây ruy bang hoặc thậm 

chí là một cái que đơn giản) 
 Thước cuộn 

Phương pháp: 

1. Bắt đầu với tay sạch và túi lót vải sạch. 
2. Cân 1 đến 3 miếng giấy lọc và cho vào túi, đảm bảo 

chúng dày 1 lớp và không chồng lên nhau (các giấy lọc thêm trong túi chỉ cho bạn thêm các mẫu lập 
lại) (Hình 1) 

3. Trong mỗi khu vực hoặc mỗi lô thí nghiệm mà bạn dự định theo dõi quần thể vi sinh tương đối, hãy 
đào một cái hố có kích thước xấp xỉ với túi lót vải đến độ sâu 4-6 cm, đảm bảo đáy hố bằng phẳng. 

4. Đặt túi lót vải có giấy lọc bên trong xuống đáy hố và lấp đầy bằng phần đất bạn vừa đào lên để nó 
bằng với phần đất còn lại. 

5. Đánh dấu vị trí để bạn có thể tìm lại nó. 
6. Để yên nó trong 6 tuần. 
7. Sau 6 tuần, đào túi lót vải lên và so sánh sự phân hủy của giấy lọc ở những lô khác (Điều này có thể 

được thực hiện trực quan, bằng cách ước tính trực quan về cái nào bị phân hủy nhiều nhất/ít nhất; để 
có thước đo chính xác hơn, hãy xem bước 8). 

8. Để đo tốc độ phân hủy chính xác hơn, hãy lấy giấy lọc ra khỏi túi lót vải và làm sạch đất (cần cạo sạch 
những mảng bụi bẩn lớn dính trên giấy). Làm khô các mẫu giấy lọc trong tủ sấy ở 60°C trong 24 giờ. 
Sau khi khô hoàn toàn, cân lại giấy lọc. Công thức dưới đây cho thấy sự thay đổi cuối cùng của trọng 
lượng; phần trăm phân hủy nhỏ hơn cho thấy sự phân hủy xảy ra ít hơn, và phần trăm phân hủy lớn 
cho thấy sự phân hủy xảy ra nhiều hơn. Chúng ta suy luận rằng quần thể vi sinh vật và sức khỏe của 
chúng từ những số liệu này; phần trăm phân hủy cao hơn ngụ ý có sự hiện diện nhiều hơn của vi sinh 
vật. 
 

Phân hủy % = 
ọ  ượ   đầ ọ  ượ  ố  ù

ọ  ượ   đầ
 x 100 

 
Phương pháp đếm khuẩn lạc 

 
Đếm vi khuẩn cho dữ liệu số trong ít nhất 24 giờ, và giúp ước lượng quần thể vi sinh vật thực tế có 

trong một mẫu (Hình 2). Cùng với rễ cây, động vật chân đốt lớn và nhỏ, vi sinh vật là một phần của các thành 
phần sinh học của hệ thống đất. Nhiều phòng thí nghiệm sử dụng phương pháp này để phân tích kích thước 
quần thể vi khuẩn trong đất như chỉ báo về những thay đổi trong sức khỏe của hệ thống đất. Phương pháp này 
mất nhiều thời gian chuẩn bị và đòi hỏi nhiều tài lực, nhưng kết quả có thể chính xác hơn. Duy trì môi trường 
vô trùng là rất quan trọng cho độ chính xác của phương pháp này. 

 
Khác với hầu hết các phân tích trong phòng thí nghiệm, chúng tôi tự làm thạch dinh dưỡng và ủ các 

đĩa petri ở nhiệt độ hơi thấp hơn một chút (27°C thay vì mức 25°C hoặc 30°C tiêu chuẩn hơn). Điều này nghĩa 
là số lượng CFU (Colony Forming Unit – Đơn Vị Hình Thành Khuẩn Lạc) từ những phòng thí nghiệm hoặc các 
quy trình thí nghiệm khác sẽ có số lượng CFU hơi khác so với những gì chúng tôi thu được. Tuy nhiên, các mô 
hình chung trong thí nghiệm theo thời gian – số lượng vi sinh vật tăng dần, giảm dần hoặc duy trì ở mức trung 
bình – sẽ giống như những gì các phòng thí nghiệm khác sẽ tìm thấy.  

 
Bởi vì vi khuẩn và nấm rất đa dạng, nhu cầu dinh dưỡng của chúng có tỉ lệ lý tưởng khác nhau cho mỗi 

loài và vì vậy, không một loại thạch dinh dưỡng nào có thể hỗ trợ tất cả các loài vi sinh vật khác nhau. Một vài 
loài có thể cần thêm các chất dinh dưỡng và các hợp chất khác để có thể nhân lên thành công thành một 

Hình 1: Phương pháp giấy lọc sử dụng giấy lọc 
bên trong túi lưới, như hình được chụp ở đây 



khuẩn lạc nhìn thấy được. Do đó, thạch dinh dưỡng của chúng tôi chỉ có thể giúp một phần nhỏ vi khuẩn và 
nấm có trong đất, nhưng vẫn có thể cho thấy xu hướng chung của những vi khuẩn có thể dùng được nó. 
 
Nguyên vật liệu: 

 Muỗng lấy mẫu 
 Hũ/túi nhựa đựng mẫu 
 Pipet 5 ml (x2) 
 Ống nghiệm 20 ml/ cốc thủy tinh 

nhỏ (x7) 
 Đĩa thạch (có thể làm; xem bên 

dưới) 
 Que khuấy 
 Que cấy vi khuẩn 
 Cồn/lửa 

[Lưu ý: Các dụng cụ thiết bị thí nghiệm—đĩa 
thạch, ống nghiệm, que khuấy và Que cấy vi 
khuẩn—được mua ở Union Science, Suthep 
Rd., Chiang Mai, Thailand.] 

Phương pháp: 

 

1. Đánh dấu 7 ống nghiệm và 7 đĩa thạch theo thứ tự “1, 10-1,10-2, 10-3, 10-4, 10-5, 10-6”. Khử trùng chúng 
bằng cách ngâm chúng trong dung dịch chứa 9 phần nước và 1 phần thuốc tẩy trong 24 giờ, hoặc đặt 
trong một nồi áp suất trong 20 phút ở 121oC dưới áp suất 103.4 kilopascal. 

2. Đổ đầy 10 ml nước vô trùng vào ống 1 và các ống còn lại bằng 9 ml nước vô trùng 
3. Dùng muỗng đã hấp tiệt trùng để lấy mẫu đất khoảng ít nhất 1 gram, và cho vào thùng chứa đã được 

vô trùng.  
4. Lấy 1 gram đất và cho nó vào 10mL nước vô trùng trong ống nghiệm 1. 
5. Trộn đều (sử dụng que khuấy tiệt trùng nếu cần thiết, để làm tan các cục đất). 
6. Dùng pipet vô trùng hút 1 ml dung dịch bùn hỗn hợp trong ống nghiệm 1 và chuyển sang ống nghiệm 

10-1. Trộn đều. 
7. Dùng cùng một pipet, lấy ra 1 ml dung dịch bùn hỗn hợp từ 10-1  và chuyển sang ống nghiệm 10-2. 

Trộn đều. 
8. Lấy 1 ml dung dịch từ ống nghiệm 10-2 và chuyển sang ống nghiệm 10-3. Tiếp tục theo cách này, theo 

thứ tự số, cho đến khi tất cả các ống nghiệm chứa dung dịch bên trong (Hình 3). 

Hình 2: Làm đĩa thạch và đếm khuẩn lạc là một phương pháp cho 
thấy sự thay đổi của hệ thống sức khỏe đất. 



9. Tiệt trùng que cấy vi khuẩn. Bạn có thể hơ nó qua ngọn lửa cho đến khi đỏ rực rồi để nguội hoặc lau 
nó bằng cồn 70% và để khô. 

10. Sử dụng pipet tiệt trùng thứ 2, chuyển 0.5 ml dung dịch từ ống nghiệm 10-6 vào trong đĩa thạch 10-6 
11. Dùng que cấy tiệt trùng ria dung dịch lên khắp bề mặt đĩa từ mép này sang mép khác, xoay đĩa 90 độ 

và tiếp tục ria, xoay thêm 2 lần nữa để phủ đầy đĩa (Hình 4). Rồi ngay lập tức đậy đĩa lại. 

 

 

 

 

 

 
Hình 4: Phương pháp ria để cấy vi khuẩn vào đĩa thạch 

12. Tiệt trùng lại que cấy và chuyển 0.5 ml dung dịch từ ống nghiệm 10-5 vào trong đĩa thạch 10-5. Ria theo 
phương pháp miêu tả ở bước 11. 

13. Lặp lại bước 10 tới 12 đối với ống nghiệm/đĩa thạch còn lại theo thứ tự từ 10-6 đến 10-1. 
14. Xếp chồng các đĩa thạch úp xuống và cho vào trong buồng ủ (ECHO Châu Á sử dụng buồng nảy mầm 

hạt giống mà chúng tôi đã xây dựng, hãy xem liên kết này 
[https://www.youtube.com/watch?v=k6lux5EVUuI] đến video YouTube giải thích quá trình) trong 24 
giờ ở 27°C. 

15. Sau thời gian ủ 24 giờ, tìm các đĩa chứa 30-300 khuẩn lạc và đếm số lượng các đốm khác biệt (khuẩn 
lạc) có thể khác nhau về hình dạng, kích thước và màu sắc (Hình 2). Quan trọng là cần chú ý nếu 
“khuẩn lạc” chỉ là một đường tại nơi bạn cấy nó hoặc chỉ sau 24 giờ một “khuẩn lạc” chiếm phần lớn 
đĩa, khi đó dung dịch không được pha loãng đủ hoặc các dụng cụ sử dụng đã bị nhiễm khuẩn. Thay vì 
từ một tế bào ban đầu tạo thành một khuẩn lạc đơn lẻ, đã có nhiều khuẩn lạc phát triển chồng nhau 
khiến không thể đếm chính xác (Hình 5). 

 

Hình 5: Ví dụ về những vấn đề chung thường xảy ra khi ria đĩa. Cả hai đều chỉ ra vấn đề về vấy nhiễm hoặc 
nồng độ vi khuẩn quá cao. Hình bên trái có đường cấy đặc làm cho không đếm được. Hình bên phải cho thấy 
khuẩn lạc có thể chồng lên nhau và đó là lý do tại sao một số đổm lại rất lớn. 
  

1 2 3 4 



16. Để tính toán Đơn Vị Hình Thành Khuẩn Lạc CFU: 

  

 

   Ví dụ: Nếu đếm được 133 khuẩn lạc trên đĩa số 2. 

Bước 1: DF=0.5x  

(     )
 

= 0.5 x  

= 0.5 (0.01) 

= 0.005 

Bước 2: CFU =  ẩ  ạ

.   .  
 

=  ẩ  ạ

.  
 

= 53,200 khuẩn lạc trong 1ml 

Thể tích ban đầu=
  đấ

  ướ
=0.5 

Thể tích chuyển = 1ml 

Thể tích nước = 9 ml 

Thể tích trong đĩa = 0.5 ml 

[Chú ý: Các giá trị ở ví dụ trên là từ việc pha loãng liên tiếp thực hiện ở ECHO Châu Á kỳ 26 để kiểm tra ảnh 
hưởng của thuốc diệt cỏ dứa và thuốc diệt cỏ đu đủ đối với đất. Trong thí nghiệm đó, độ ẩm của đất biến thiên 
rất nhiều, vì thế chúng tôi đo lường và trộn theo thể tích 15 ml đất vào 30 ml nước để tạo ra “dung dịch ban 
đầu”. Khi tạo hỗn hợp ban đầu cho thí nghiệm của riêng bạn, bạn có thể điều chỉnh lượng đất và nước để đáp 
ứng các thông số của bạn. Lượng đất cho hỗn hợp ban đầu có thể đo bằng thể tích (ml) hoặc trọng lượng (g). 
Bạn có thể thay đổi tỷ lệ đất và nước để pipet có thể lấy dung dịch dễ dàng, chỉ cần đảm bảo rằng bạn giữ 
nguyên tỷ lệ và phương pháp đo lường trong suốt thí nghiệm của mình. “Thể tích chuyển đổi” bằng với lượng 
dung dịch bạn dùng pipet lấy từ ống nghiệm này sang ống nghiệm khác mà trong thí nghiệm của chúng thôi là 
1 ml. Trong khi “thể tích nước” là lượng nước của dung dịch ban đầu được chuyển qua với mỗi lần pha loãng. 
Cuối cùng, số đĩa thạch cũng là số lần mà dung dịch được chuyển ra.] 

CFU là một ước lượng số lượng vi khuẩn còn sống (khỏe mạnh) trong một thể tích mẫu nhất định. Mỗi tế bào 
vi khuẩn hoặc nấm có thể tự phân chia và tạo thành một khuẩn lạc nhìn thấy được. CFU thường được miêu tả 
là CFU/ml. CFU cao hơn cho thấy sự hiện diện của nhiều vi sinh vật hơn những mẫu có CFU thấp. Hầu hết các 
nồng độ pha loãng liên tiếp trong phòng thí nghiệm của vi sinh vật đất cho kết quả đếm được từ 104  đến 1012 
CFU trong 1 gram đất, nhưng số được coi là bình thường rất khác nhau. Xin lưu ý rằng phương pháp nêu ở đây, 
mặc dù mang tính định lượng, nhưng có tác dụng thể hiện xu hướng theo thời gian ở một địa điểm hơn là cung 
cấp một con số mà có thể so sánh với đất từ các địa điểm khác nhau. Cũng vậy, lưu ý rằng thành phần và kích 
thước quần thể vi sinh vật trong đất thay đổi về độ sâu và địa điểm. 

Về việc an toàn, điều quan trọng cần lưu ý là ta có thể nuôi cấy vi khuẩn/nấm độc/gây bệnh bằng phương pháp 
này. Để giảm thiểu khả năng xảy ra này, đừng duy trì khuẩn lạc ở nhiệt độ cao hơn nhiệt độ phòng quá nhiều 
trong quá trình ủ (đặc biệt tránh nhiệt độ khoảng từ 36 đến 38°C, để ngăn ngừa sự tồn tại và sinh sản của vi 
khuẩn thường trú trong động vật có vú). 

Bước 1: 

Yếu Tố Pha Loãng (DF) = thể tích ban đầu  x  ể í  ể

ể í  ể   ể í  ướ

đĩ #

  

Bước 2: 

Đơn Vị Hình Thành Khuẩn Lạc (CFU) = 
# ẩ  ạ

 × ể í   đĩ
 



 
Cách Đổ Đĩa Thạch 

Vật liệu 

 12 đĩa petri 
 2 cốc nước 
 2 muỗng canh bột thạch rau câu 
 2 viên bột thịt 
 4 muỗng cà phê đường 
 1 bình có thể chứa gấp đôi thể tích chất 

lỏng (để tiệt trùng)  
 1 nồi ấp suất 
 1 nhiệt kế (tiệt trùng bằng thuốc tẩy) 
 giấy nhôm 

Phương pháp: 

1. Hấp các đĩa trong nồi áp suất trong 20 phút ở 121°C và áp suất 103.4 kilopascals, hoặc ngâm trong 
dung dịch thuốc tẩy gồm 9 phần nước và 1 phần thuốc tẩy trong 24 giờ. 

2. Trộn thạch, bột thịt, đường và nước trong một bình thủy tinh có thể chứa gấp đôi thể tích của chúng. 
Dùng lò vi sóng hoặc đun trên bếp cho đến khi hỗn hợp được hòa tan hoàn toàn. Khuấy để đảm bảo 
không còn lại phần rắn chưa hòa tan nào. 

3. Đậy nắp bình với giấy nhôm và đặt nó trong nồi hấp hoặc nồi áp suất. Làm theo hướng dẫn của nhà 
sản xuất, đun đến 121°C và 103.4 kilopascals trong 20 phút (Hình 7) 

 

Hình 7. Nồi áp suất nấu trên bếp dùng để tiệt trùng thạch và các dụng cụ khác. Đặt xửng hấp ba chân trong 
nồi áp suất và thêm 2 đến 3 cm nước vào đáy nồi (vì thế nó không chạm vào đáy lọ). Các chai lọ bọc trong 
giấy nhôm được đặt ở giữa, để tối thiểu 2 cm giữa các nắp chai lọ và nắp nồi áp suất. 

4. Lấy bình ra khỏi nồi áp suất và đợi đến khi nhiệt độ giảm còn 45°C. 
5. Đổ hỗn hợp thạch vào đáy của mỗi đĩa petri và đảm bảo rằng đáy được phủ hoàn toàn, nhưng đổ 

không đầy hơn một nửa. 
6. Ngay lập tức đậy nắp từng đĩa petri và để thạch nguội. Khi thạch đông lại, lật các đĩa úp xuống. 

Phương pháp thay tế nếu bạn không muốn dùng thạch ngay lập tức: 

1. Làm theo bước 2 và 3 cho thạch, nhưng sử dụng một cái chai có nắp đã được tiệt trùng. Sau khi được 
tiệt trùng, khử áp suất trong nồi áp suất và đậy nắp chai. Thạch sẽ đông lại và có thể giữ đến 1 tuần. 

2. Khi bạn muốn dùng nó, đặt lọ chứa đầy thạch trong bể nước ấm (nước không sôi) cho đến khi thạch 
tan/đạt 45°C. 

3. Làm theo bước 5 và 6. 

Kết Quả Thí Nghiệm 

Hình 6: Thành phần dùng để làm đĩa thạch bao gồm đường, 
bột thịt, bột thạch rau câu và nước. 



 [Ghi chú của biên tập: Mục đích chính của ECHO Asia Note này là đưa ra các lựa chọn cho mạng lưới ECHO 
Châu Á để định lượng và so sánh các quần thể vi sinh vật trong đất để đánh giá sức khỏe của đất, như một 
phần của thí nghiệm lớn hơn là kiểm tra hiệu quả của thuốc diệt cỏ tự nhiên trên sức khỏe cỏ dại và đất. 
Chúng tôi đã thử hai phương pháp để xem cách các xu hướng của các đơn vị hình thành khuẩn lạc trong 
quy trình của phòng thí nghiệm ECHO Châu Á so với phương pháp đo vi sinh vật gián tiếp qua giấy lọc và 
các kết quả CFU từ một phòng thí nghiệm phân tích đất chuyên môn. ECHO Châu Á không đủ nguồn lực lập 
lại thí nghiệm để có thống kê chặt chẽ, chỉ xem liệu trên thực tế, một tổ chức phi chính phủ bị hạn chế về 
nguồn lực có thể sử dụng các kỹ thuật phòng thí nghiệm được chấp nhận với chi phí thấp hơn, để sử dụng 
làm đại diện gián tiếp để xác định sức khỏe vi sinh vật trong đất. Do đó, trong khi dữ liệu đính kèm dưới 
đây là số liệu, các kết quả nên được hiểu là định tính hơn là định lượng; chúng có thể sử dụng để so sánh 
các phương pháp xử lý khác nhau trong cùng một thí nghiệm nhưng không phải giữa các thí nghiệm, bởi 
kết quả được địa phương hóa đến các điều kiện môi trường nhất định của các lô thí nghiệm của chúng tôi. 
Chúng tôi vẫn chọn đính kèm những kết quả này từ các thí nghiệm để chia sẻ những gì chúng tôi học được 
với các thành viên trong mạng lưới trước khi họ tự mình thử nghiệm các phương pháp này. Chúng tôi rất 
thích được biết về bất kỳ trải nghiệm mà bạn có với một trong hai phương pháp này.] 

 
Khi thử nghiệm phương pháp giấy lọc, chúng tôi thấy rằng giấy lọc nhạy cảm hơn với thời gian đặt trong 

đất hơn chúng tôi nghĩ. Dựa trên điều kiện khí hậu và những thông số của đất, tốc độ phân hủy có thể thay 
đổi. Nếu bạn đang sử dụng phương pháp này để tiến hành các thử nghiệm so sánh hoặc nghiêm cứu cho chính 
mình, chúng tôi đề nghị trước khi thực hiện đếm lượng vi sinh vật trong thí nghiệm, bạn các chôn giấy lọc 
xuống đất và lấy lên từng tờ một trong khoảng thời gian vài tuần, để tìm hiểu xem các giấy lọc tồn tại trong 
bao lâu trước khi tan rã hoàn toàn. Bạn cần có cái gì đó để đo lường và so sánh vào lúc cuối, vì vậy nếu nó 
phân hủy hơn 90%, chúng tôi đề nghị chôn trong một thời gian ngắn hơn. Sau khi bạn đã có được khung thời 
gian bao lâu giấy lọc sẽ tồn tại trong đất, bạn có thể tiến hành thử nghiệm hoặc thí nghiệm của mình. 

 
Các thí nghiệm của chúng tôi cho thấy một chút trái nhau: cả hai đều cho thấy nhiều khác biệt trong đất, 

và các mẫu khác nhau trong cách mà đất vẫn còn y nguyên hay suy giảm. Thử nghiệm bằng giấy lọc gợi ý là 
không có sự khác biết đáng kể về sức khỏe của vi sinh vật đất trong đất chỉ dùng nước, dùng thuốc diệt cỏ dứa, 
hoặc dùng thuốc diệt cỏ đu đủ (Bảng 1). Sự biến thiên là lớn hơn trong cùng một phương pháp xử lý hơn so với 
giữa các phương pháp xử lý, đặc biệt các lô xử lý bằng thuốc diệt cỏ dứa và các lô đối chứng. Mặc dù kích 
thước mẫu quá nhỏ để thống kê số liệu, nhưng chúng tôi quan sát giấy lọc được chôn dưới đất được xử lý bởi 
thuốc diệt cỏ đu đủ có vẻ mất trọng lượng ít nhất và phân hủy chậm hơn giấy lọc chôn trong đất của các 
phương pháp xử lý khác. Điều này gợi ý là các quần thể vi sinh vật có lẽ đã bị suy giảm nhiều hơn trong đất 
được xử lý bởi thuốc diệt cỏ đu đủ hơn trong các loại đất khác. 

 

Thí Nghiệm Trọng Lượng Ban Đầu Trọng Lượng Kết Thúc Phân Hủy  

M1 1.21 1.06 0.15 

M2 1.21 0.96 0.25 

M3 1.21 0.72 0.49 

P1 1.21 0.15 1.06 

P2 1.21 0.87 0.34 

P3 1.21 0.56 0.65 

C1 1.21 0.83 0.38 

C2 1.21 0.41 0.80 

C3 1.21 0.52 0.69 



Bảng 1. Kết quả thí nghiệm giấy lọc trong đất xử lý thuốc diệt cỏ đu đủ (M), đất xử lý thuốc diệt cỏ dứa (P) và đất xử lý bằng nước 
đối chứng (C) qua ba lần lặp lại. Trọng lượng phân hủy là chênh lệch giữa trọng lượng ban đầu và lúc kết thúc; chúng tôi tính số 
lớn hơn trong cột phân hủy cho thấy có nhiều hoạt động của vi sinh vật hơn trong đất đó. 
 
Trong thí nghiệm CFU của đĩa petri, sự biến đổi của CFU trong đất ban đầu cũng lớn như sự thay đổi trong 

các đơn vị hình thành khuẩn lạc, làm cho một mẫu nhất định rất khó nhận ra. Trong khi quẩn thể vi sinh vật suy 
giảm khi sử dụng thuốc diệt cỏ dứa, đất được xử lý bằng thuốc diệt cỏ đu đủ hoặc đất đối chứng đã thực sự 
tăng dần số lượng quần thể vi sinh vật (Bảng 2). Các báo cáo khoa học hiện có gợi ý rằng sẽ có sự suy giảm ở 
CFU dưới 1.0 x 104 từ số khuẩn lạc ban đầu nếu thuốc diệt cỏ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe vi sinh vật đất. 
Chúng tôi nghĩ rằng sự gia tăng ở CFU đối với thuốc diệt cỏ đu đủ và xử lý đối chứng có thể bởi vì có những cơn 
mưa gió mùa xuất hiện trong quá trình thí nghiệm, làm cho độ ẩm tăng. Thí nghiệm thêm với số lần lặp lại tăng 
lên của thử nghiệm thuốc diệt cỏ có thể cho thấy liệu rằng việc thiếu mô hình lặp lại là do sự biến thiên lớn 
giữa các ô, hay liệu thực sự không có sự khác biệt giữa hai loại thuốc diệt cỏ đối với sức khỏe vi sinh vật đất.  

Thí nghiệm CFU ban đầu CFU kết thúc Thay đổi của CFU 

Đu Đủ (M) 5.24 x 105 1.28 x 106 + 7.56 x 105 

Dứa (P) 4.04 x 105 3.32 x 104 - 7.20 x 104 

Nước © 4.16 x 105 8.4 x 105 + 4.24 x 105 

Bảng 2. Kết quả của thí nghiệm đếm khuẩn lạc trên đĩa petri trong đất xử lý bằng thuốc diệt cỏ đu đủ (M), thuốc diệt cỏ dứa (P) và nước 
đối chứng ©. Sự thay đổi CFU khác nhau giữa đếm lúc kết thúc và ban đầu. 

Những thí nghiệm này có thể giúp bạn đánh giá kích thước quần thể vi sinh vật trong đất của bạn. Mỗi loại 
đất có những tính chất khác nhau và cũng sẽ có những quần thể vi sinh vật khác nhau. Những thí nghiệm này 
có thể được dùng trước và sau khi sử dụng phân bón hoặc chất chỉnh sửa đất, để đánh giá tác động của chúng 
lên sức khỏe của đất. Chúng cũng có thể được dùng để so sánh đất từ các vị trí khác nhau trong trang trại, đặc 
biệt nếu bạn nghĩ rằng điều đó có thể làm ảnh hưởng tiêu cực đến vi sinh vật trong một khu vực cụ thể. Tuy 
nhiên, những thí nghiệm chỉ cho biết liệu đã có tác động hay không; chúng không thể nói (những) yếu tố nào 
đang gây ra sự suy giảm hoặc gia tăng số lượng vi sinh vật đất. Thông thường, đất của bạn càng khỏe mạnh thì 
càng có nhiều vi sinh vật, góp phần vào một hệ thống sản xuất khỏe mạnh hơn. 

 
Ghi chú: Những thí nghiệm riêng rẽ về độ ẩm của đất, kết cấu của đất và độ pH có thể được tìm thấy ở 

ECHO Asia Note 15 “Soil Quality Assessment: Why and How” by Marcia Croft. 
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