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TIN TỨC SỰ KIỆN 

Tôm giống khỏe mạnh nhờ thức ăn vi tảo cô đặc 

 

Giống tôm thẻ chân trắng 

(Tạp chí Khám phá) Thức ăn từ vi tảo cô đặc do các nhà khoa học trong nước sản 

xuất có chất lượng và giá trị dinh dưỡng phù hợp làm thức ăn cho nhiều loại giống 

thủy sản. 

Vi tảo tươi sống có giá trị dinh dưỡng cao và là nguồn dinh dưỡng cần thiết cho rất 

nhiều đối tượng nuôi thủy hải sản, đặc biệt là ấu trùng nhuyễn thể hai mảnh vỏ. Theo 

ThS. Nguyễn Hữu Thanh, Trung tâm Quốc gia Giống hải sản Nam bộ, có khoảng 20 

loài tảo đơn bào được sử dụng rộng rãi trong nuôi trồng thủy sản. Trong đó, 

Thalassiosira sp. đã được chứng minh là giống tảo có giá trị dinh dưỡng cao phù hợp 

cho nhiều đối tượng thủy sản, nhất là đối với ấu trùng tôm nói chung và tôm thẻ chân 

trắng nói riêng.  

Tuy nhiên, ở Việt Nam, chưa có đơn vị nào sản xuất mà chỉ nhập khẩu với giá thành 

khá cao khoảng 50-200 USD/kg khối lượng khô. Do chưa có công nghệ nuôi sinh khối 

cũng như thu hoạch loài vi tảo này, hiện nay các trại sản xuất giống trong nước vẫn sử 

dụng Chaetoceros calcitrans làm nguồn thức ăn cho ấu trùng tôm thẻ.  

Mới đây, trung tâm Quốc gia Giống hải sản Nam bộ đã xây dựng quy trình thành công 

quy trình nuôi và thu sinh khối vi tảo Thalassiosira sp. có chất lượng và giá trị dinh 

dưỡng phù hợp làm thức ăn trong sản xuất giống nhiều loại thủy sản. Đây là kết quả 

của nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Thành phố "Xây dựng quy trình 

nuôi và thu sinh khối vi tảo Thalassiosira sp. để phục vụ việc nâng cao chất lượng 

giống tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus Vannamei) tại Cần Giờ, TP.HCM". 

Đề tài được thực hiện dựa trên cơ sở kế thừa kết quả thiết kế và xây dựng hệ thống 

nuôi sinh khối vi tảo ở quy mô pilot từ đề tài “Nghiên cứu công nghệ nuôi, thu sinh 

khối vi tảo Isochrysis galbana, Nannochloropsis oculata phục vụ sản xuất giống hải 

sản” của TS. Đặng Tố Vân Cầm. Mục tiêu là xây dựng được quy trình công nghệ nuôi 

sinh khối, thu hoạch và tạo sản phẩm vi tảo cô đặc Thalassiosira sp. ở dạng nhão và 

lỏng có thời gian bảo quản 1 đến 2 tuần, thay thế vi tảo tươi, đáp ứng kịp thời nhu cầu 

dinh dưỡng nhằm nâng cao chất lượng giống tôm thẻ chân trắng.  
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Hệ thống ống nuôi tảo quy mô sản xuất 1.000 lít 

Theo đó, vi tảo được nuôi thâm canh trong hệ thống ống khép kín (dung tích 1.000 lít), 

làm từ ống nhựa acrylic trong suốt (Ф60 mm, chiều dày 2 mm, chiều dài 2 m) đặt 

ngoài trời, phủ lưới che để hạn chế ánh sáng chiếu trực tiếp, nhiệt độ nước nuôi ổn 

định khoảng 29-30.5
0
C. 

 

Khi sinh khối tảo gần đạt cực đại (khoảng 3 - 4 ngày nuôi), tiến hành bổ sung CO2 để 

ổn định pH trong khoảng 8,3-8,6 và hạn chế lượng khí oxy tích lũy. Nuôi vào ngày thứ 

5, sinh khối vi tảo Thalassiosira sp. từ hệ thống nuôi được thu hoạch bằng phương 

pháp ly tâm và cô đặc sản phẩm ở dạng nhão và dạng lỏng đậm đặc. 

Sản phẩm không bị nhiễm khuẩn, mùi bình thường, giá trị dinh dưỡng tương đương 

tảo tươi trong khoảng thời gian bảo quản (từ 1-4 tuần). Thời gian thu hoạch tảo có thể 

kéo dài từ 6 - 8 ngày, kể từ ngày thu hoạch đầu tiên. 

Đây là hệ thống nuôi liên tục, kín quang, phản ứng sinh học - một hệ thống tiên tiến 

đang được nhiều nước trên thế giới sử dụng để sản xuất sinh khối nhiều loài vi tảo 

phục vụ nuôi trồng thủy sản. 

Kết quả sử dụng trong ương ấu trùng tôm và nghêu cho thấy, tảo cô đặc Thalassiosira 

sp. dạng nhão hay lỏng hoàn toàn có thể thay thế tảo tươi và tảo khô spirulina trong 
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ương ấu trùng tôm, thay thế tảo tươi trong ương ấu trùng nghêu giai đoạn trôi nổi đến 

đáp đáy.  

 

Thu hoạch vi tảo bằng phương pháp ly tâm 

Theo ThS. Nguyễn Hữu Thanh, sản phẩm đã được một số cơ sở sản xuất giống dùng 

thử nghiệm, bước đầu cho thấy hiệu quả trong việc chủ động nguồn tảo làm thức ăn tự 

nhiên, góp phần làm tăng tỷ lệ sống và chất lượng con giống, giảm chi phí sản xuất. 

Các sản phẩm có thể tiến tới sản xuất quy mô lớn và thương mại hóa, giá thành không 

cao hơn sản phẩm nước ngoài.  

Dự kiến, tảo cô đặc Thalassiosira sp. dạng nhão có giá khoảng 2 triệu đồng/kg, dạng 

lỏng 200 ngàn đồng/lít. Hiện tại, nhóm tác giả tiến hành các bước hoàn thiện công 

nghệ và liên kết với một số doanh nghiệp tư nhân để sản xuất khoảng 30 - 50 lít/tháng 

sản phẩm dạng lỏng phục vụ cho sản xuất giống tôm, đặc biệt là trong mùa nghịch, 

thời tiết không thuận lợi.  

Kết quả nghiên cứu nói trên đã được Sở KH&CN TPHCM nghiệm thu năm 2019 và 

giới thiệu trên Tạp chí Nghề cá Sông Cửu Long, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển. 
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Phân bón thông minh được bọc chế phẩm từ hạt sầu đâu 

 

Hạt neem khô được tách vỏ 

(Tạp chí khám phá) Việc sản xuất và thử nghiệm thành công chế phẩm từ hạt sầu 

đâu để bọc phân bón góp phần giảm thiễu ô nhiễm môi trường, làm tăng hiệu suất 

sử dụng phân đạm, tăng thu nhập cho người nông dân. 

Sản phẩm do nhóm nghiên cứu của Viện Công nghệ Hóa sinh ứng dụng sản xuất thông 

qua dự án cấp thành phố "Sản xuất thử nghiệm chế phẩm Limo NI trích từ hạt neem 

Azadirachta indica A. Juss quy mô 20 kg/ngày để bọc urê nhằm giảm thất thoát đạm", 

được Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM nghiệm thu năm 2019. 

Giảm thất thoát phân đạm  

Ở tuổi 84, GS.TS Trần Kim Qui vẫn miệt mài tìm cách đưa các chế phẩm từ hạt neem 

(sầu đâu) vào sản xuất nông nghiệp. Ông cho biết, phân đạm, đặc biệt urê là loại phân 

bón quan trọng nhất được nông dân sử dụng để tăng năng suất cây trồng. Nhưng khi 

bón vào đất, phân đạm này bị nitrit hóa do cặp vi khuẩn Nitrosomonas sp và 

Nitrobacter sp, làm thất thoát khoảng 45 - 50% lượng phân đạm. Đồng thời sinh ra 

chất độc nitrat làm ô nhiễm môi trường đất, nước và cây trồng. 

Mặc khác, chu kỳ sinh trưởng của cây trồng thường kéo dài từ 90-100 ngày mà phân 

đạm chỉ có thể tồn tại trong đất khoảng 15-20 ngày nên cây trồng chỉ sử dụng được 

khoảng 50-55% lượng đạm bón vào đất, sau đó cây trồng không còn đạm để sử dụng. 

Vì vậy, người nông dân phải mua một lượng lớn phân đạm, giá ngày càng tăng để bón 

thêm mà năng suất cây trồng vẫn không cao như mong muốn. 

Từ năm 2012-2014, Viện Công nghệ Hóa sinh ứng dụng được Sở Khoa học và Công 

nghệ TP.HCM giao nhiệm vụ nghiên cứu sản xuất Limo NI trích từ hạt neem 

Azadirachta indica dùng để giảm thiểu ô nhiễm môi trường đồng thời nâng cao hiệu 

quả sử dụng phân đạm và thương mại hóa sản phẩm. Đề tài đã ly trích các hoạt chất 

ARL (Azadirachtin Related Limonoid) trong hạt neem trồng ở Ninh Thuận có tác dụng 

khống chế vi sinh vật nitrit hóa phân đạm. 

Kế thừa kết quả nghiên cứu này, dự án nêu trên tập trung hoàn thiện công nghệ ép dầu 

neem, chiết xuất các hoạt chất limonoid SNA (salannin, nimbin, azadirachtin) từ hạt 

neem và xử lý các chất thải vỏ, bã hạt neem làm phân bón; hoàn thiện công nghệ sản 
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xuất các chất phụ gia bao gồm chất làm bền p-aminobenzoic acid (PABA) hấp thu các 

tia UV nhằm bảo vệ các ARL trong chế phẩm Limo NI và chất gây nhũ sorbitan ester 

dùng để nhũ hóa chế phẩm Limo NI; điều chế chế phẩm Limo NI và bao phân đạm; 

thử nghiệm tác dụng của phân đạm bao Limo NI. 

 

Sau khi tách vỏ và nghiền mịn, hạt neem khô được ép lấy dầu bằng máy ép thủy lực 

Theo đó, hạt neem khô được tách vỏ và nghiền mịn, sau đó ép lấy dầu bằng máy ép 

thủy lực. Dầu được tách ra sau khi ép, còn lại xác hạt neem được ép mạnh thành khối 

cứng, gọi là bánh dầu neem. Từ bánh dầu neem, nhóm nghiên cứu chiết xuất limonoid 

SNA (gồm salannin, nimbin, azadirachtin). 

Từ ba hoạt chất này, nhóm sản xuất chế phẩm Limo NI, gồm 3% limonoid SNA, chất 

làm bền p-aminobenzoic acid, chất tạo nhũ sorbitan ester. 

Để chế phẩm bao được phân đạm, nhóm điều chế chất kết dính rosin từ nhựa cây 

thông, có thể ngăn chặn các vi khuẩn làm nitrit hóa phân đạm. Qua kiểm thử, chế 

phẩm đạt các chỉ tiêu về thành phần, chất lượng cũng như độ bền nhiệt và độ bền nhũ 

theo tiêu chuẩn CIPAC, có tác dụng khống chế các vi sinh vật nitrit hóa phân đạm như 

các chủng Nitrosomonas sp và Nitrobacter sp trong đất. 

Tăng thu nhập cho người nông dân 

Các kết quả thử nghiệm trên rau cải ngọt, dưa chuột và lúa đều chứng minh Limo NI 

bao phân đạm có tác dụng làm giảm lượng nitrat do cây trồng hấp thu và làm tăng 

năng suất cây trồng. 
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Thử nghiệm chế phẩm trên cây lúa 

Bên cạnh đó, dự án cũng tận dụng được các chất thải vỏ, bã hạt neem từ quy trình ép 

dầu neem, chiết xuất các hoạt chất ARL để sản xuất phân bón neem. Phân bón neem 

có khả năng diệt được các loại kiến, mối, tuyến trùng trong đất và khống chế được 

hoạt động của các chủng vi sinh vật nitrit hóa đạm làm thất thoát khoảng 50% lượng 

đạm bón vào đất. 

Theo GS.TS Trần Kim Qui, cây neem ở 2 tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận hiện đang 

phát triển tốt, hàng năm có thể cho trên 10.000 tấn trái và hơn 15.000 tấn cành lá để 

đưa ra sản xuất. Vì vậy dự án này có ý nghĩa khoa học và hiệu quả kinh tế cao trong 

tình hình hiện nay. 

 

Cây neem ở 2 tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận hiện đang phát triển tốt, hàng năm có 

thể cho trên 10.000 tấn trái và hơn 15.000 tấn cành lá để đưa ra sản xuất 
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Việc sản xuất và thử nghiệm thành công chế phẩm Limo NI trích từ hạt neem góp 

phần giảm thiễu ô nhiễm môi trường, làm tăng hiệu suất sử dụng phân đạm, giảm 

lượng nitrat, một chất độc có thể gây bệnh ung thư do cây trồng hấp thu. Uớc tính, dự 

án sẽ giúp nông dân giảm được khoảng 25% chi phí mua phân đạm, tăng thu nhập do 

năng suất cây trồng tăng khoảng 30-40%, đồng thời giúp Nhà nước tiết kiệm được 

ngoại tệ do nhập siêu phân đạm như hiện nay. 

Giá thành của Limo NI là 54.000 đ/kg, trong khi giá bán của N-Guard (một sản phẩm 

của Ấn Độ có chất lượng và tác dụng tương đương) là 90.000 đ/kg. Phân bón neem có 

giá thành phẩm 11.000 đ/kg trong khi giá bán phân neem ở Ấn Độ là 180 USD/bao 50 

kg tức khoảng 82.000 đ/kg. 

Nhóm dự án kết hợp với Công ty CP Khoa học Công nghệ Hóa Sinh đang triển khai 

sản xuất chế phẩm Limo NI, đồng thời tìm kiếm nguồn vốn đầu tư hoặc hợp tác đầu tư 

sản xuất để sớm thương mại hóa sản phẩm Limo NI ra thị trường, góp phần giảm thiểu 

ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, làm tăng hiệu quả kinh tế trong 

nông nghiệp. 
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Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ tạo sinh khối tế bào từ thạch tùng răng 

cưa (Huperzia serrata) 

 

(NASATI) Trong khuôn khổ Đề án Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học lĩnh 

vực công nghiệp chế biến đến năm 2020 do Bộ Công Thương chủ trì, Học viện 

Quân y đã đề xuất và được giao thực hiện đề tài "Nghiên cứu xây dựng quy trình 

công nghệ tạo sinh khối tế bào từ thạch tùng răng cưa để chiết xuất hoạt chất 

Huperzine A ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm". 

Thạch tùng răng cưa được sử dụng làm nguyên liệu để chiết xuất Huperzine A - một 

hoạt chất được sử dụng làm thuốc điều trị các triệu chứng của bệnh Alzheimer. 

Huperzine A được sử dụng trên lâm sàng nhằm cải thiện nhận thức và trí nhớ ở bệnh 

nhân Alzheimer và bệnh suy giảm trí nhớ khác ở Trung Quốc. 

Thạch tùng răng cưa là cây thuốc quý chữa bệnh Alzheimer và các bệnh thuộc hội 

chứng sa sút trí tuệ… Nguồn tài nguyên dược liệu trên đất Việt rất phong phú, đa 

dạng, tuy nhiên, do khai thác bừa bãi không có chính sách bảo tồn nên nhiều loại dược 

liệu quý đã đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Một trong số đó là thạch tùng răng cưa - 

cây thuốc quý chữa bệnh Alzheimer và các bệnh thuộc hội chứng sa sút trí tuệ… 

Thạch tùng răng cưa có tên trong danh sách đỏ của “Chương trình Nghiên cứu bảo tồn 

và phát triển nguồn gene quý hiếm về cây thuốc”. 

Nói đến thông đất, từ lâu trong y học cổ truyền đều biết đến rất nhiều công dụng chữa 

bệnh thường phối hợp với một số vị thuốc khác để chữa viêm gan cấp tính, mắt sưng 

đỏ đau, phong thấp nhức xương và ho mạn tính. Cây thông đất còn được dùng trị ra 

mồ hôi trộm, quáng gà, phụ nữ có triệu chứng đẻ non, trẻ em bị bại liệt sau di chứng 
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của một số bệnh. Một số quốc gia ở khu vực Đông Nam Á thường lấy nước sắc cây 

thông đất dùng làm thuốc rửa, trị phù thũng và cũng dùng trị ho. Tro cây thông đất 

ngâm trong giấm dùng chườm chữa phát ban… Ngày nay, qua nhiều nghiên cứu khoa 

học đã phát hiện ra những công dụng quý của nó trong việc ngăn ngừa teo não, sa sút 

trí tuệ ở người già. Cây thạch tùng răng cưa (Huperzia serrata). 

Cây thông đất dân dã đó chính là thạch tùng răng cưa, tên khoa học là Huperzia 

serrata, là loài thực vật trong họ thạch tùng (Lycopodiaceae). Là loại cây ưa bóng mát, 

ưa ẩm, ưa khí hậu mát mẻ, do đó ở Việt Nam thạch tùng răng cưa mới chỉ được phát 

hiện ở vùng núi cao trên 1.000m tại Sa Pa (tỉnh Lào Cai) và Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), 

sống dưới tán của các loại cây khác. 

Thạch tùng răng cưa cao 10 - 40cm, thân hình trụ đơn hay lưỡng phân 1 - 2 lần. Lá có 

hình bầu dục đầu nhọn, phiến lá mỏng, nổi rõ gân ở giữa, mép lá có răng cưa không 

đều, nách lá có túi bào tử hình thận, màu vàng tươi. Ngoài ra còn có loại thân cao từ 

30-50cm, phân nhánh nhiều. Lá mọc sít nhau, hình dải nhọn. Bông rất nhiều nhỏ, treo 

thõng ở đầu các cành nhỏ bên, màu nâu nhạt. Túi bào tử gần hình cầu, hai mảnh vỏ 

không đều nhau. 

Hoạt chất chính của thạch tùng răng cưa Huperzine A (một loại alkaloid). Huperzine A 

được các nhà khoa học Trung Quốc chiết xuất lần đầu tiên vào năm 1948. Sau khi các 

công trình nghiên cứu của các nhà khoa học Trung Quốc được chính thức công bố thì 

rất nhiều nhà nghiên cứu khoa học trên thế giới tập trung nghiên cứu và đưa ra kết luận 

về tác dụng của Huperzine A trong việc chữa trị các bệnh về suy giảm trí nhớ, trong đó 

có bệnh Alzheimer của người già. 

Bệnh nhân mắc bệnh Alzheimer (một bệnh trong sa sút trí tuệ ở người cao tuổi) có sự 

suy giảm đáng kể lượng acetylcholine (một chất dẫn truyền thần kinh trung ương, 

truyền tín hiệu trong các khe synapsis). Alkaloid huperzine có khả năng tác động trực 

tiếp lên não bộ với liều lượng thấp, chỉ tính bằng microgram nhờ khả năng xuyên qua 

hàng rào mạch máu não. Sau khi vào được não, huperzine A ức chế việc sản sinh ra 

acetylcholinesterase, giúp hàm lượng acetylcholine trong não tăng lên, làm cải thiện 

nhận thức và trí nhớ cho bệnh nhân Alzheimer. 

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, hoạt chất Hupezine trong cây thạch tùng răng cưa 

không chỉ hỗ trợ não bộ của người Alzheimer, người già có biểu hiện suy giảm trí nhớ 

mà còn hiệu quả trong việc cải thiện trí nhớ ở người lớn khỏe mạnh. Do đó, hiện nay 

một số công ty dược lớn trên thế giới đã phối hợp vị thảo dược quý này với một số 

hoạt chất khác như ginkgo biloba, DHA, vitamin nhóm B… để khắc phục tình trạng 

suy giảm trí nhớ, làm việc kém tập trung… 

Các chủng nấm endophytic trên cây thạch tùng răng cưa có tác dụng thúc đẩy sự tăng 

trưởng của cây, tăng sức sống của cây với các tác nhân bên ngoài và có thể sản xuất 

các chất hoạt tính sinh học tương tự như cây chủ. Nhiều thử nghiệm đã chứng minh tác 

dụng ức chế acetylcholinesterase của các chủng nấm này, tuy không tốt hơn tác dụng 

của huperzine A nhưng nó có thể tự cung cấp sức nguồn thạch tùng răng cưa tự nhiên. 

Vì vậy, các sản phẩm nấm endophytic trên thạch tùng răng cưa đang được nghiên cứu 

để phát triển thuốc chữa sa sút trí tuệ. 

Việc triển khai "Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ tạo sinh khối tế bào từ 

thạch tùng răng cưa (Huperzia serrata) để chiết xuất hoạt chất Huperzine A ứng dụng 
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trong công nghiệp thực phẩm" đã mở ra hướng đi mới trong sản xuất một số thực 

phẩm chức năng hỗ trợ cải thiện trí nhớ, có chất lượng và giá thành cạnh tranh so với 

sản phẩm nhập ngoại. 

Thực hiện từ tháng 1/2019 - 12/2020, mục tiêu của đề tài là xây dựng quy trình công 

nghệ, mô hình thiết bị nuôi cấy, tạo sinh khối tế bào từ thạch tùng răng cưa để tách 

chiết, tạo chế phẩm Huperzine A (HupA) ứng dụng trong sản xuất một số thực phẩm 

chức năng hỗ trợ cải thiện trí nhớ. 

Báo cáo với Đoàn công tác kiểm tra định kỳ các nhiệm vụ khoa học - công nghệ thuộc 

Đề án Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến 

đến năm 2020 do Bộ Công Thương thành lập mới đây, Thiếu tá, TS. Nguyễn Văn Thư 

- chủ nhiệm đề tài - cho biết, thạch tùng răng cưa còn có tên gọi khác là thạch tùng 

răng hay chân sói, được phân bố nhiều ở Trung Quốc, Inđônêxia, Ấn Độ, Myanmar... 

Ở Việt Nam, loại cây này chỉ gặp ở vùng núi cao từ 1.000 m trở lên như: Lào Cai, Cao 

Bằng, Quảng Trị, Quảng Nam, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Lâm Đồng. 

Sản phẩm từ đề tài được nghiên cứu sản xuất ở trong nước, công nghệ tiên tiến, phù 

hợp với trình độ khoa học hiện nay nên khả năng chuyển giao và sản xuất thuận lợi; 

tạo ra sản phẩm có chất lượng, giá thành cạnh tranh so với sản phẩm nhập ngoại. Do 

sản phẩm được nghiên cứu bài bản và khoa học nên mở ra khả năng hợp tác sản xuất 

với các doanh nghiệp rất cao. Việc xây dựng được quy trình công nghệ nuôi cấy tế bào 

thực vật cây thạch tùng răng cưa còn nhằm đảm bảo được nguồn nguyên liệu cho chiết 

tách phân lập hoạt chất Huperzine A, phục vụ cho việc nghiên cứu sản xuất các chế 

phẩm có tác dụng tăng cường trí nhớ; giúp bảo tồn nguồn cây thạch tùng răng cưa tự 

nhiên quý hiếm. 
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KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THẾ GIỚI 

Phát triển thành công kỹ thuật in tùy chỉnh, chi phí thấp 

 

Các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Khoa học và Kỹ thuật Nano (CeNSE), IISc, đã 

phát triển được một kỹ thuật in theo yêu cầu (in tùy chỉnh) với chi phí thấp có khả 

năng tạo ra nhiều loại kích thước bằng cách sử dụng nhiều loại mực. Ngoài in 

truyền thống, nó cũng có thể hữu ích cho việc in 3-D tế bào sống, vật liệu gốm, 

mạch điện tử và các thành phần máy móc. 

Các máy in được sử dụng hiện nay - từ máy in phun đến máy in sinh học phân phát tế 

bào sống - có một đầu vòi phun có một lỗ hở rất nhỏ để phun ra các giọt. Tuy nhiên, 

các hạt ở trong mực hoặc các chất huyền phù tế bào có thể làm tắc lỗ hở nhỏ này, điều 

này làm hạn chế số lượng các hạt hoặc tế bào có thể được nạp vào ban đầu. Do đó, độ 

dày của lớp in cũng bị hạn chế. 

Kỹ thuật mới thay thế đầu vòi phun bằng một lưới được bao phủ bởi các dây nano 

được xử lý hóa học có tác dụng ngăn nước. Khi một giọt nước lớn tác động vào lưới 

này, nó sẽ bật trở lại. Tuy nhiên, một phần nhỏ của chất lỏng khi được đẩy qua lỗ lưới 

này giống như một tia phản lực vỡ ra, tạo ra các giọt có kích cỡ siêu nhỏ, sau đó được 

in lên bề mặt. 

Các nhà nghiên cứu cho biết, do thời gian tiếp xúc của các giọt va chạm với lưới rất 

ngắn (khoảng 10 ms), các hạt ở trong mực không có cơ hội làm tắc nghẽn lỗ lưới. Điều 

này cho phép họ nạp mực với số lượng các hạt nano lớn hơn, cho phép in các đường 

line mỏng trong một chu kỳ duy nhất. Lưới này cũng có thể dễ dàng làm sạch và tái sử 

dụng. 

Phó Giáo sư Prosenjit Sen, CeNSE, tác giả cao cấp của nghiên cứu đăng trên Nature 

Communications, cho biết: “Lưới này chỉ tốn một phần nhỏ so với các đầu phun. Điều 

này làm giảm đáng kể chi phí vận hành so với các kỹ thuật in thông thường”. 

Prosenjit Sen và phòng thí nghiệm của ông đã nghiên cứu phát triển các bề mặt có cấu 

trúc nano có thể đẩy cản nước. Quá trình các giọt nước lớn va vào các mắt lưới có cấu 

trúc nano này với tốc độ cao, các tia phản lực sẽ bị đẩy ra. Tiến hành nghiên cứu hiện 
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tượng này, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng vận tốc của vòi phun phụt ra cao hơn 

một cách đáng ngạc nhiên so với vận tốc của giọt va chạm. 

Chandantaru Dey Modak, nghiên cứu sinh bậc tiến sỹ tại CeNSE, tác giả đầu tiên của 

nghiên cứu cho biết: “Điều này gợi ra rằng có một số cơ chế đóng vai trò trong việc 

tập trung động năng. Chúng tôi bắt đầu đặt ra những câu hỏi, vậy cơ chế tập trung 

này là gì? Cơ chế này có thể khai thác để tạo ra các giọt đơn lẻ kích cỡ micro một 

cách đáng tin cậy không?”. 

Nhóm nghiên cứu đã quay một video tốc độ cao (50.000 đến 80.000 khung hình/giây) 

về những giọt va chạm này và phát hiện ra rằng một khoang khí đã được hình thành ở 

trung tâm giọt. 

Trong thời gian pha va chạm bật lại, khoang này bị phá vỡ, tập trung tất cả động năng 

vào một điểm duy nhất, dẫn đến việc tạo ra các giọt riêng lẻ. Không có các giọt "vệ 

tinh" - các giọt thứ cấp phân tán không mong muốn - được tạo ra. Kích thước của các 

giọt được bắn ra cũng có thể được điều chỉnh bằng cách điều chỉnh kích thước lỗ của 

lưới. 

Các nhà nghiên cứu cũng đã chứng minh được việc áp dụng kỹ thuật này cho các ứng 

dụng khác nhau. 

Modak nói: “Sử dụng kỹ thuật in tác động giọt, chúng tôi có thể in các trụ 3-D với các 

kích thước khác nhau, một mạch điện tử cho các ứng dụng thiết bị bán dẫn và các 

mảng giọt dựa trên sinh học để nuôi cấy tế bào. Khả năng in nhiều kích cỡ giọt khác 

nhau, sử dụng các loại mực khác nhau cho các ứng dụng khác nhau làm cho kỹ thuật 

này trở nên độc đáo”. 

P.T.T (NASATI), theo https://phys.org/news/2020-09-low-cost-drop-on-demand-

technique.html,  
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Công nghệ phát hiện tia X mới được phát triển 

 

Nhóm nghiên cứu tại trường Đại học Florida do GS. Biwu Ma dẫn đầu, đã tạo ra 

một loại vật liệu mới dùng để chế tạo máy dò tia X linh hoạt, ít gây hại cho môi 

trường và tốn kém ít chi phí hơn các công nghệ hiện có. Cụ thể, các nhà khoa học 

đã cho ra đời máy soi tia X sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường. Nghiên cứu 

đã được công bố trên tạp chí Nature Communications. 

GS. Ma cho rằng: “Việc phát triển vật liệu giá rẻ dễ sản xuất và hoạt động tốt, vẫn là 

một thách thức lớn. Nghiên cứu này mở đường cho việc khám phá ra những phương 

thức mới chế tạo những thiết bị quan trọng này". 

Máy dò tia X biến đổi bức xạ của tia X thành ánh sáng khả kiến và đây là loại máy dò 

tia X phổ biến. Khi bạn đến khám nha sĩ hoặc sân bay, máy dò được sử dụng để chụp 

hình răng hoặc quét hành lý của bạn. 

Nhiều vật liệu khác đã được sử dụng để chế tạo máy soi tia X, nhưng khó sản xuất 

hoặc đắt tiền. Một số bước phát triển gần đây sử dụng các hợp chất chứa chì, nhưng 

độc tính của chì gây lo ngại. 

Nhóm nghiên cứu đã tìm ra giải pháp sử dụng hợp chất mangan halogenua hữu cơ để 

chế tạo máy dò tia X mà không cần đến chì hoặc kim loại nặng. Hợp chất này sẽ tạo ra 

loại bột hữu ích cho việc chụp hình và có thể được kết hợp với polyme để tạo ra một 

hỗn hợp dẻo đóng vai trò làm máy dò tia X. Tính linh hoạt đó mở rộng tiềm năng ứng 

dụng của công nghệ này. 

GS. Ma cho biết: “Các nhà nghiên cứu đã chế tạo máy dò bằng nhiều loại hợp chất, 

nhưng công nghệ này vừa sử dụng vật liệu chi phí thấp với hiệu quả mang lại cao và 

còn thân thiện với môi trường. Khi bạn cân nhắc khả năng chế tạo máy dò tia X linh 

hoạt, thì đây là con đường đầy triển vọng để khám phá". 

N.P.D (NASATI), theo 

https://www.sciencedaily.com/releases/2020/08/200831154359.htm, 
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Phát triển phương pháp điều trị bệnh mắt ở chó bằng cách sử dụng nghệ 

 

Các nhà nghiên cứu tại Trường Đại học Texas A&M đã tạo ra một phương pháp 

điều trị chiết xuất từ nghệ, loài thực vật được ca ngợi từ lâu về đặc tính chống viêm 

tự nhiên, cho thấy rất hứa hẹn trong việc giảm viêm màng bồ đào ở chó, một chứng 

viêm mắt dẫn đến đau và giảm tầm nhìn. 

Viêm màng bồ đào - một tình trạng phổ biến ở chó, người và các loài khác - có thể do 

nhiều nguyên nhân, thường xảy ra thứ phát sau các bệnh truyền nhiễm, ung thư và các 

bệnh tự miễn; Tình trạng này cũng được phát hiện thấy ở những bệnh nhân bị đục thủy 

tinh thể lâu năm và sau khi phẫu thuật chữa bệnh đục thủy tinh thể. 

“Viêm màng bồ đào là nguyên nhân hàng đầu gây ra các biến chứng sau phẫu thuật 

đục thủy tinh thể ở chó. Việc kiểm soát chứng viêm mắt sau phẫu thuật là một thách 

thức lớn ở cả nhãn khoa ở người và thú y”, Tiến sĩ Erin Scott, trợ lý giáo sư tại Đại 

học Texas A&M Khoa Thú y & Khoa học Y sinh. 

Trong một bài báo xuất bản trên tạp chí Science Advances gần đây cho thấy, Scott và 

các đồng nghiệp của cô tại Trường Đại học Dược Texas A&M đã thử nghiệm các đặc 

tính chống viêm của curcumin, một hợp chất có trong nghệ. Họ phát hiện ra rằng khi 

được xử lý theo công thức hạt nano đặc biệt để tăng cường hấp thu, hợp chất tự nhiên 

này cho thấy an toàn và hiệu quả trong việc kiểm soát viêm màng bồ đào mà không 

gây ra bất kỳ tác dụng phụ nào. 

Các loại thuốc đường uống hiện được sử dụng để điều trị viêm màng bồ phải được hấp 

thụ đủ vào máu thì tác dụng của chúng mới có hiệu quả. Yêu cầu thuốc phải vượt qua 

qua hàng rào ruột một cách thành công - hàng rào vật lý giữa ruột và phần còn lại của 

cơ thể thông qua hệ tuần hoàn. Điều này làm hạn chế sự hấp thụ của nhiều loại thuốc. 

Việc đưa thuốc vào mắt gây ra nhiều thách thức hơn do hàng rào máu-mắt - hàng rào 

vật lý giữa mạch máu và mô của mắt - kiểm soát chặt chẽ những chất có thể truyền vào 

mắt. 

Do đó, các nhà nghiên cứu phải tìm cách vượt qua những rào cản này để cải thiện khả 

năng cung cấp thuốc vào trong cơ thể. 

Nghiên cứu của Scott và các đồng nghiệp của cô đã tạo ra một công thức mới của 

curcumin, giúp cải thiện sự vận chuyển của chất này qua cả hàng rào ruột và mắt. 

Bằng cách bổ sung các phân tử hạt nano tương tác với các thụ thể trên một protein tải 
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xuyên màng phổ biến, được gọi là thụ thể transferrin, curcumin có thể vượt qua các 

rào cản quan trọng, cải thiện sự hấp thụ của chất này và giảm viêm mắt hiệu quả. 

Curcumin đặc biệt hấp dẫn như một ứng cử viên để kiểm soát viêm màng bồ đào vì nó 

không gây ra tác dụng phụ nào được biết đến. 

“Các phương pháp điều trị hiện nay bao gồm sự kết hợp của thuốc chống viêm toàn 

thân và tại chỗ, ở dạng steroid hoặc thuốc chống viêm không steroid (NSAID). Mặc dù 

cả hai loại thuốc này đều có hiệu quả trong điều trị viêm màng bồ đào, nhưng chúng 

có thể gây ra các tác dụng phụ không mong muốn, chẳng hạn như nôn mửa, tiêu chảy, 

loét dạ dày, tác động tiêu cực đến chức năng thận và gan, và làm tăng lượng đường ở 

bệnh nhân tiểu đường”, Scott cho biết. 

Scott và các đồng nghiệp của cô hy vọng sẽ sớm được triển khai thử nghiệm lâm sàng 

loại thuốc mới này tại Bệnh viện Texas A&M Veterinary Medical Teaching 

Hospital trong tương lai gần và lạc quan rằng phát hiện của họ có thể mang lại lợi ích 

cho các quần thể khác, không riêng loài chó. 

“Thuốc này có thể hỗ trợ điều trị đục thủy tinh thể và viêm màng bồ đào ở người. Các 

phát hiện của chúng tôi cũng có thể thúc đẩy quá trình phát triển các loại thuốc có lợi 

cho cả động vật và con người”, Bà nhấn mạnh. 

P.T.T (NASATI), theo https://medicalxpress.com/news/2020-09-treatment-canine-

ocular-condition-turmeric.html 
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Liệu pháp mới nhắm mục tiêu ung thư vú di căn lên não 

 

Khi ung thư vú di căn lên não, tiên lượng rất xấu. Bệnh nhân chỉ có khoảng sáu 

tháng để sống. Phụ nữ bị ung thư vú dương tính với HER2 có xu hướng phát triển 

di căn lên não trong 55% trường hợp. Thuốc hóa trị nhắm vào các tế bào ung thư 

vú trong não không hiệu quả vì chúng không thể vượt qua hàng rào máu não. 

Nhưng một liệu pháp kết hợp mới nhắm vào các khối u ung thư vú đi căn lên não đã 

làm giảm đáng kể kích thước khối u và tăng khả năng sống sót trong một nghiên cứu 

với chuột, theo báo cáo của một nghiên cứu mới của Northwestern Medicine. Ước tính 

khoảng 75% chuột di căn não do ung thư vú đã được chữa khỏi và không còn ung thư 

sau liệu pháp. 

Tiến sĩ Maciej Lesniak đến từ Đại học Northwestern, cho biết: "Liệu pháp kết hợp mới 

mà chúng tôi xác định có thể vượt qua hàng rào máu não. Liệu pháp này cũng nhắm 

vào các di căn não và cải thiện đáng kể khả năng sống sót”. 

Hai loại thuốc này là chất ức chế tubulin, vinorelbine, được Cục Quản lý Thực phẩm 

và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) phê duyệt. Chất ức chế bromodomain, I-BET-762, được 

FDA chấp thuận cho các thử nghiệm lâm sàng. Chất ức chế bromodomain làm tăng 

βIII-tubulin, một loại protein được tìm thấy trong các tế bào ung thư di căn đến não. 

Sự biểu hiện quá mức của các tế bào ung thư nhạy cảm với βIII-tubulin sẽ bị mất đi do 

vinorelbine. 

Lesniak cho biết: “Những phát hiện trong công trình nghiên cứu của chúng tôi đã tạo 

tiền đề cho một cuộc thử nghiệm lâm sàng, theo đó bệnh nhân ung thư vú di căn não 

có thể được điều trị bằng sự kết hợp của hai loại thuốc này. Điều này sẽ mang lại cho 

bệnh nhân ung thư vú di căn não, những người không được thử nghiệm lâm sàng một 

cách có hệ thống, sẽ có cơ hội hưởng lợi từ một phác đồ điều trị mới đã được chứng 

minh là có hiệu quả mạnh mẽ trong môi trường thử nghiệm”. 

Ung thư vú di căn đến các cơ quan khác như não, phổi và xương. Di căn của ung thư 

vú lên não là căn bệnh giai đoạn cuối và là biến chứng nguy hiểm nhất. Tác giả nghiên 

cứu đầu tiên Deepak Kanojia, cộng sự nghiên cứu về phẫu thuật thần kinh tại 

Feinberg, cho biết còn thiếu các liệu pháp nhắm mục tiêu cho di căn não do ung thư 

vú. 

Các nhà khoa học đã phát triển một mô hình chuột có thể phát triển nhiều di căn não 

để mô phỏng những gì xảy ra ở bệnh nhân người. Họ đã tiêm các tế bào khối u vào 
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động mạch trong tai, dẫn đến hình thành nhiều khối u não. Sau khi các khối u lớn lên, 

các nhà khoa học đã điều trị cho chuột bằng liệu pháp kết hợp. Kết quả cuối cùng cho 

thấy 75% số chuột được điều trị bằng sự kết hợp này đã được chữa khỏi và không bị 

ung thư. 

Đ.T.V (NASATI), theo https://medicalxpress.com/news/2020-08-therapy-breast-

cancer-metastases-brain.html,  
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Mật ong được coi là một phương pháp điều trị nhiễm trùng đường hô hấp trên 

tốt hơn các phương pháp truyền thống 

 

Ba nhà nghiên cứu tại Đại học Oxford đã phát hiện ra rằng mật ong là một phương 

pháp điều trị nhiễm trùng đường hô hấp trên (URTIs) tốt hơn so với các biện pháp 

truyền thống. Trong bài báo của họ được công bố trên BMJ Evidence-based 

Medicine, Hibatullah Abuelgasim, Charlotte Albury và Joseph Lee đã mô tả nghiên 

cứu của họ về kết quả của nhiều thử nghiệm lâm sàng liên quan đến việc thử 

nghiệm các phương pháp điều trị nhiễm trùng đường hô hấp trên (URTI) và những 

gì họ thu được từ dữ liệu . 

Trong vài năm qua, cộng đồng y tế đã trở nên báo động vì vi khuẩn đã phát triển khả 

năng kháng lại các tác nhân kháng khuẩn. Một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng việc 

tự kê đơn thuốc quá nhiều đang đẩy nhanh tốc độ. Mối quan tâm đặc biệt là những đơn 

thuốc kháng khuẩn được kê cho các bệnh lý mà không có khả năng hỗ trợ, chỉ đơn 

giản là do yêu cầu của bệnh nhân. Một trong những trường hợp như vậy thường là 

URTI, phần lớn trong số đó là do vi rút, không phải vi khuẩn. Vì những trường hợp 

như vậy, các nhà khoa học đã tìm kiếm các biện pháp khắc phục khác cho những bệnh 

nhiễm trùng này, và một liệu pháp đặc biệt đó là mật ong. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, mật ong có thể được sử dụng để điều trị cảm lạnh nói 

chung và ho nói riêng, mọi người đã sử dụng nó như một liệu pháp hàng ngàn năm. 

Trong nỗ lực mới này, nhóm nghiên cứu đã xem xét kết quả của nhiều thử nghiệm lâm 

sàng kiểm tra hiệu quả của các liệu pháp chống lại URTI. Lấy dữ liệu từ 14 thử 

nghiệm lâm sàng với 1.761 bệnh nhân. 

Khi phân tích dữ liệu từ tất cả các thử nghiệm kết hợp lại, họ nhận thấy rằng các thử 

nghiệm đã bao gồm nhiều nghiên cứu về tất cả các phương pháp chữa bệnh truyền 

thống như thuốc cảm và thuốc trị xoang không kê đơn cũng như thuốc kháng sinh và 

mật ong. Và mật ong được chứng minh là liệu pháp tốt nhất trong số tất cả những liệu 

pháp đã được thử nghiệm. Ngoài việc chứng minh hiệu quả hơn trong việc điều trị ho 

(36% tốt hơn trong việc giảm lượng ho và 44% giảm mức độ ho tốt hơn), nó cũng dẫn 

đến việc giảm thời gian nhiễm trùng trung bình hai ngày. 
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Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng lý do mật ong hoạt động như một phương pháp điều trị 

URTI là vì nó chứa hydrogen peroxide - một chất tiêu diệt vi khuẩn được biết đến - 

cũng làm cho nó hữu ích như một phương pháp điều trị tại chỗ cho các vết cắt và vết 

xước. Mật ong cũng có độ đặc phù hợp, độ dày của nó có tác dụng bao phủ miệng và 

cổ họng, làm dịu kích ứng. 

Đ.T.V (NASATI), theo https://medicalxpress.com/news/2020-08-honey-treatment-

upper-respiratory-tract.html,  
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KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG NƯỚC 

Nghiên cứu khả năng ức chế matrix metalloproteinase và thu dọn các gốc tự do 

của một số dẫn xuất chitooligosaccharides trên hệ thống tế bào 

 

Từ năm 2015 đến năm 2018, nhóm nghiên cứu của PGS.TS. Ngô Đại Nghiệp tại 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp. Hồ Chí Minh đã thực hiện đề tài: “Nghiên 

cứu khả năng ức chế matrix metalloproteinase và thu dọn các gốc tự do của một số 

dẫn xuất chitooligosaccharides trên hệ thống tế bào”. 

Qua áp dụng phương pháp mô hình hóa RSM-CCD và kiểm tra bằng thực nghiệm, các 

nhà nghiên cứu đã xác định được điều kiện tối ưu cho quá trình thủy phân chitosan 

như sau: nhiệt độ 49 oC, pH là 5.9, nồng độ cơ chất 0.76%, hoạt tính enzyme 8.97 

UI/g, thời gian thủy phân 180 phút. Tổng hợp được các dẫn xuất có hoạt tính ức chế 

một số tính hiệu tế bào, có khả năng bắt gốc tự do DPPH, bảo vệ DNA, protein không 

gây độc tế bào, có khả năng tác động lên các tín hiệu tế bào tham gia vào con đường 

oxy hóa khử và gây ung thư di căn. Đề tài đã hoàn thành và bổ sung thêm các nội dung 

đặt ra và đã đạt được mục tiêu. 
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Đề tài đã xác định được các điều kiện để tổng hợp nhiều hơn 03 dẫn xuất của 

chitooligosaccharides (COS) gắn vòng thơm với điều kiện thích hợp. Các dẫn xuất của 

chitooligosacharides (chitooligomer, COS, NA-COS) có khả năng ức chế collagenase 

(họ MMP), MMP-2 hoặc MMP-9… và khả năng thu dọn các gốc tự do ROS. Các kết 

quả nghiên cứu trên tế bào cho thấy vai trò ức chế MMP-2, -9… và bắt gốc tự do của 

dẫn xuất COS tác động trên một số tín hiệu tế bào (SOD, MMP-2, -9…, cytokine, NF-

kB,…). 

Kết quả nghiên cứu cho phép hiểu rõ hơn cơ chế tác động về vai trò của các dẫn xuất 

COS trên các tín hiệu phân tử trong tế bào giúp hiểu rõ hơn các tín hiệu gây ra ung thư 

di căn, gây chết tế bào. Từ đó có thể hướng đến ứng dụng trong các lĩnh vực thực 

phẩm, mỹ phẩm và y học. 

Kết quả của đề tài một mặt sẽ là cơ sở để tìm hiểu và khám phá phương thức nhằm 

ngăn ngừa, phòng chống các bệnh liên quan đến các gốc tự do như ung thư di căn, mặt 

khác là cơ sở phát triển thực phẩm bổ sung vào thực phẩm như bột hòa tan, bảo quản 

thực phẩm hướng đến mỹ phẩm và y dược trong tương lai. 

Có thể tìm đọc toàn văn Báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài (Mã số 15179) tại Cục 

Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia. 

N.P.D (NASATI) 
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Nghiên cứu chọn tạo giống cà chua lai năng suất cao, chất lượng tốt phù hợp các 

tỉnh phía Nam 

 

Cà chua là loại rau quả được trồng với diện tích lớn thứ 2 trong các loại rau và được 

tiêu thụ nhiều nhất trên thế giới. Giá trị dinh dưỡng của quả cà chua có khá cao, kết 

quả phân tích cho thấy: trong 100g cà chua chín có chứa 2,2mg đường, 8mg canxi, 

3,7mg kali, 0,4mg sắt, 0,3mg carotene, 0,1mg vitamin A, 0,1mg vitamin B1, 0,02mg 

vitamin B2, 21mg vitamin C và 80 KJ (Barbara và cs, 2013). Điểm quý của cà chua là 

giàu caroten, trong chế biến vitamin C ít hao hụt, có thể được sử dụng dưới dạng ăn 

tươi, nấu chín hay đã qua chế biến công nghiệp. Từ cà chua, có thể chế biến ra nhiều 

sản phẩm khác nhau như: cà chua đóng hộp nguyên quả, nước cà chua cô đặc, tương 

cà chua, mứt cà chua… là các mặt hàng có giá trị xuất khẩu cao, hằng năm giá trị các 

mặt hàng cà chua xuất khẩu có giá trị đạt 5 tỷ USD. 

Tại Việt Nam, cà chua được trồng và tiêu thụ phổ biến. Diện tích cà chua trong những 

năm gần đây dao động trong khoảng 23 - 25 ngàn ha, ước chừng 40% ở phía Nam với 

diện tích khoảng 9.000ha, trong đó Lâm Đồng có diện tích lớn nhất khoảng 

7000ha/năm. Hiện nay, ở các tỉnh phía Nam, 100% giống cà chua đang được sử dụng 

là giống cà F1 nhập nội, các giống phổ biến trong sản xuất những năm gần đây là 386, 

Kim cương đỏ, Anna, Savio, Lahay, trong đó giống Lahay được dùng cho sản xuất 

trong nhà màng tại Lâm Đồng. Giá giống cà chua đều do các công ty phân phối quyết 

định và rất cao, trung bình từ 25-40 triệu đồng/kg, tại Lâm Đồng giá giống có lúc lên 

đến 43 triệu đồng/kg đối với giống cà chua sản xuất ngoài trời, hạt giống cà chua sản 

xuất trong nhà như Lahay, trung bình từ 1.500 đồng – 4000 đồng/hạt, bên cạnh đó 

người sản xuất rất bị động trong việc có nguồn giống để tổ chức sản xuất. 

Để góp phần bổ sung nguồn giống cà chua có năng suất cao, chất lượng tốt, chủ động 

được nguồn giống lai tạo trong nước, giảm giá thành hạt giống, ThS. Nguyễn Thế 

Nhuận, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam - Viện Khoa học Nông 

nghiệp Việt Nam cùng các đồng nghiệp đã thực hiện đề tài “Nghiên cứu chọn tạo 

giống cà chua lai năng suất cao, chất lượng tốt phù hợp các tỉnh phía Nam” nhằm 

mục tiêu: Chọn tạo được giống cà chua lai F1 trồng ngoài đồng và trong nhà màng có 

năng suất, chất lượng và tính chống chịu sâu bệnh tương đương giống nhập nội đang 

trồng phổ biến và thích hợp cho các vùng trồng cà chua chính ở các tỉnh phía Nam 



24 

 

Đề tài được tiếp cận trên cơ sở thực tế sản xuất cà hiện nay của cả nước, nhất là tại 

vùng sản xuất cà chua Lâm Đồng, phân tích các kết quả đạt được của các công trình 

nghiên cứu trong nước của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam, Viện 

nghiên cứu rau quả, Viện Cây Lương thực Cây thực phẩm. 

Để đạt được mục tiêu của đề tài, các nội dung nghiên cứu lai tạo, chọn lọc được tập 

trung vào: Đánh giá chính xác nguồn vật liệu, chọn lọc dòng thuần, đánh giá đa dạng 

di truyền, thử khả năng kết hợp chung riêng, đánh giá xác định các tổ hợp lai ưu tú. 

Các tính trạng được quan tâm là năng suất, chất lượng, khả năng kháng bệnh và khả 

năng phù hợp với thị trường như các giống hiện trồng phổ biến; 

Sau một thời gian thực hiện nghiên cứu, đề tài đã hoàn thành đầy đủ và vượt mức về 

khối lượng, số lượng và chất lượng các sản phẩm khoa học công nghệ chính so với 

thuyết minh và hợp đồng trách nhiệm được ký kết giữa cơ quan quản lý và cơ quan 

chủ trì thực hiện đề tài. Kết quả đạt được bao gồm: 

- Sản phẩm dạng I 

+ Đề tài đã báo cáo trước Hội đồng khoa học Bộ NN&PTNT công nhận sản xuất thử 

giống cà chua NT2. Giống cà chua lai NT2 có dạng hình sinh trưởng bán hữu hạn, thời 

gian sinh trưởng trung bình từ 120-130 ngày, độ cứng quả khá, phù hợp với thị hiếu 

người tiêu dùng hiện nay. Kết quả khảo nghiệm cơ bản tại Lâm Đồng, NT2 đạt năng 

suất trung bình từ 80,43 – 85,05 tấn/ha, tại Quảng Ngãi đạt từ 49,53 – 51,42 tấn/ha và 

tại TP. Hồ Chí Minh đạt từ 49,79 – 50,12 tấn/ha. NT2 có hàm lượng đường tổng số đạt 

2,84-3,23% chất tươi, hàm lượng axit tổng số đạt 0,36- 0,48% chất tươi, hàm lưng 

vitamin C đạt 14,93-16,5mg/100gam chất tươi, hàm lượng chất khô đạt 5,54 – 6,87% 

và độ brix đạt trung bình từ 5,0-5,6%.  

+ Đề tài cũng đã khảo nghiệm cơ bản và xác định được các giống cà chua NT1 và NT3 

là các giống có triển vọng về tiềm năng năng suất, giống NT1 trung bình đạt từ 80-90 

tấn/ha, giống NT3 đạt trung bình trên 100 tấn/ha, nhất là sản xuất trong điều kiện nhà 

màng tại Lâm Đồng. 

- Sản phẩm dạng II 

+ Đề tài đã nghiên cứu hoàn thiện và được Hội đồng khoa học cấp cơ sở công nhận: 1) 

Quy trình sản xuất hạt lai cà chua F1 với năng suất hạt lai thu được 80-110kg/ha, độ 

nảy mầm > 80% (chỉ tiêu đăng ký là 30-35kg/ha); 2) Quy trình sản xuất thâm canh cho 

giống cà chua F1 mới với năng suất trồng ngoài đồng tại Lâm Đồng đạt từ 73-75 

tấn/ha, tại các tỉnh khác đạt từ 50-54 tấn/ha (chỉ tiêu đăng ký tại Lâm Đồng đạt từ 50-

70 tấn/ha, tại các tỉnh khác đạt từ 30-40 tấn/ha). 

- Sản phẩm dạng III 

+ Đề tài đã công bố được 4 bài báo trên tạp chí khoa học có uy tín trong nước gồm 02 

bài trên tạp chí NN&PTNT, Chuyên đề giống cây trồng, vật nuôi Tập 1, Tháng 6,2016 

và 01 bài trên Tạp chí Khoa học – Đại học Huế. Tập 108, Số 09,2015, Trang 275-285, 

01 bài trên Tạp chí Tạp chí Thông tin KH&CN (STINFO) Thành phố Hồ Chí Minh, số 

6/2016; 

- Sản phẩm dạng IV 

+ Đề tài đã tham gia đào tạo được 01 thạc sĩ và 03 sinh viên tốt nghiệp đại học với các 

nội dung nghiên cứu của luận văn liên quan đến các nội dung nghiên cứu của đề tài. 
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Đề tài cũng đã cử 03 cán bộ thực hiện đề tài tham gia khóa huấn luyện tại Trung tâm 

Nghiên cứu Rau Thế giới về phương pháp lai tạo và chọn lọc giống cà chua F1 trong 7 

ngày. 

- Về hiệu quả khoa học của đề tài 

Đề tài đã giúp nhóm tác giả thực hiện làm chủ được phương pháp làm thuần cà chua 

bằng phương pháp tự phối nhiều đời, phương pháp lai tạo, đánh giá ưu thế lai, khảo 

sát, chọn lọc, khảo nghiệm giống cà chua có triển vọng. Làm chủ được quy trình sản 

xuất hạt lai cà chua đạt trình độ thế giới, với năng suất đạt trên 100kg/ha. 

- Về hiệu quả kinh tế - xã hội 

Đề tài đã lai tạo được giống cà chua có năng suất cao, trung bình lợi nhuận các mô 

hình giống cà chua NT2 tại Lâm Đồng đạt 166.435.000 đồng/ha, cao hơn ngoài mô 

hình khoảng 11%, lợi nhuận mang lại từ mô hình tại Quảng Ngãi đạt 129.738.000 

đồng/, tại TP. Hồ Chí Minh đạt 127.738.000 đồng/ha. 

Đề tài đã làm chủ được công nghệ sản xuất hạt giống lai cà chua với giá thành khoảng 

20 triệu đồng/kg hạt giống, giảm trung bình 50% so với hạt giống cà chua nhập nội 

đang được bán trên thị trường. 

Có thể tìm đọc toàn văn báo cáo kết quả nghiên cứu (Mã số 15140/2016) tại Cục 

Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia. 

P.K.L (NASATI) 

 

 

 

 


