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TIN TỨC SỰ KIỆN
Horizon 2020 kêu gọi các nhà khoa học, nghiên cứu Việt Nam tham gia đợt kêu gọi
dự án mới

(NASATI) - Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia trân trọng giới thiệu đợt
kêu gọi dự án mới của Chương trình Horizon 2020 đối với các nhà khoa học, nhà
nghiên cứu, tổ chức, cơ quan nghiên cứu trong nước.
Chương trình Khung về Nghiên cứu và Đổi Mới, Sáng tạo - Horizon 2020 của Liên minh
châu Âu (EU) đã chính thức mở đợt kêu gọi các đề xuất nghiên cứu với chủ đề “Châu ÁThái Bình Dương, khu vực hợp tác chiến lược của châu Âu” đã chính thức khởi động.
Chủ đề trên là một trong những chủ đề tìm kiếm và xác định các quan hệ hợp tác chiến
lược cấp khu vực.
Đây là cơ hội dành cho các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, các viện/tổ chức nghiên
cứu trong khu vực Đông Nam Á tiếp cận, hợp tác với các đối tác từ châu Âu để hình cộng
đồng/quan hệ hợp tác nghiên cứu trong khuôn khổ dự án.
Thời hạn cuối gửi đề xuất nghiên cứu là ngày 2/2/2017.
Để tìm hiểu thông tin chi tiết về đợt kêu gọi cũng như cách thức tham gia, vui lòng truy
cập:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/en
g-globally-06-2017.html
Horizon 2020 là chương trình khung của Liên minh châu Âu (EU) được thiết kế tập trung
cho hoạt động nghiên cứu và đổi mới, sáng tạo với tổng kinh phí hơn 80 tỷ euro, được
thực hiện trong giai đoạn 2014-2020.
Theo đó, Chương trình Horizon 2020 được đầu tư cho việc phát triển lĩnh vực khoa học

công nghệ tại EU và mở ra cơ hội hợp tác, làm việc tại châu Âu cho các nhà khoa học
trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Horizon 2020 hướng trọng tâm tới các nghiên cứu
giải quyết các thách thức xã hội, nhanh chóng đưa các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn
sản xuất và kinh doanh, tạo sự liên kết chặt chẽ giữa các viện, trường và doanh nghiệp.

Chương trình Horizon 2020 hứa hẹn sẽ mang lại nhiều cơ hội hơn nữa cho các tổ chức
khoa học và các nhà khoa học Việt Nam tham gia vào các dự án nghiên cứu đa phương
trong khuôn khổ Chương trình.
Tại Việt Nam, hoạt động quảng bá H2020 đang được Cục Thông tin khoa học và công
nghệ quôc gia tiến hành qua nhiều kênh trong đó nổi bật là các hội thảo quốc tế với sự
tham gia của các chuyên gia quốc tế (điều phối viên dự án, cán bộ dự án) diễn ra vào
tháng 7/2014 tại Đà Nẵng và tháng 11/2014 tại TP. Hồ Chí Minh, phối hợp với đại học
Bách Khoa Hà Nội tháng 11/2015, hội thảo STI Days 2016 tại Hà Nội với sự tham gia
của hàng trăm đại biểu, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu.

Hội chợ triển lãm quốc tế về công nghệ môi trường và sản phẩm sinh thái (EPIF)

(NASATI) - Hội chợ triển lãm quốc tế về công nghệ môi trường và sản phẩm sinh
thái (EPIF) sẽ được tổ chức tại Việt Nam vào tháng 5/2017. Triển lãm do Tổ chức
Năng suất châu Á, Viện Năng suất Việt Nam phối hợp với Phòng Thương mại và
Công nghiệp Việt Nam, Tổng cục Môi trường tổ chức dưới sự bảo trợ của các Bộ:
Khoa học và Công nghệ, Tài Nguyên và Môi trường và UBND thành phố Hồ Chí
Minh.
Tại buổi Họp báo giới thiệu sự kiện, Ban tổ chức cho biết, EPIF sẽ diễn ra trong 3 ngày
từ 11- 13/5/2017 tại Trung tâm hội chợ và triển lãm Sài Gòn (TP Hồ Chí Minh). Mục tiêu
của EPIF là: Tăng cường nhận thức của cộng đồng về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ
xanh, thân thiện với môi trường; Tạo cơ hội cho các nhà sản xuất có điều kiện trưng bày,
giới thiệu sản phẩm, các thiết bị công nghệ năng lượng và môi trường và các dịch vụ thân
thiện với môi trường mới nhất, từ đó thiết lập và phát triển quan hệ lien doanh, lien kết
thúc đẩy đầu tư, xúc tiến thương mại và chuyển giao công nghệ mới; Giới thiệu các dịch
vụ/sản phẩm/công nghệ sinh thái tiên tiến, thân thiện với môi trường của các doanh
nghiệp đến từ các quốc gia tới doanh nghiệp và người tiêu dùng trong nước; Tạo cơ hội
để các chuyên gia trong nước tham gia và trao đổi, xây dựng chiến lược, xác định nhu cầu
và các hoạt động chính để thúc đẩy năng suất xanh tại Việt Nam và trong khu vực…
Với chủ đề “Công nghệ và sản phẩm xanh - Hành động cho tương lai”, EPIF 2017 quy tụ
khoảng 250 tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế tham dự, trưng bày các dạng
sản phẩm: nguyên liệu sinh thái (thép kim loại, vật liệu polimer, các nguyên liệu tự nhiên,
sản phẩm phục vụ xây dựng như gốm, thủy tinh, vật liệu composite…); phụ kiện, linh
kiện sinh thái phục vụ các ngành công nghiệp như xây dựng, điện, điện tử, bán dẫn, bao
bì…; sản phẩm sinh thái đồ gia dụng, thiết bị công nghệ thông tin, đồ gỗ…; dịch vụ sinh

thái (các dịch vụ lien quan tới bảo dưỡng, làm sạch công nghiệp, các dịch vụ tái sử dụng
và tái chế…).
EPIF 2017 sẽ được mở cửa tự do với các hoạt động và sự kiện bên lề như: Diễn đàn quốc
tế về môi trường và kinh tế: Hành động cho tương lai hướng tới phát triển bền vững; hội
thảo về công nghệ môi trường; giải chạy về môi trường; tổ chức cuộc thi vẽ tranh “Trẻ
em với môi trường”, ghép tranh cổ động về môi trường, chiếu phim về khoa học và môi
trường;…
Đến nay, EPIF đã trải qua 10 lần tổ chức thành công tại các nước và vùng lãnh thổ là
thành viên của Tổ chức Năng suất châu Á (APO) như Malaixia (2004), Thái Lan (2005),
Singapo (2006), Philipin (2007), Việt Nam (2008), Inđônêxia (2010), Ấn Độ (2011),
Singapo (2013), Đài Loan (2014) và Thái Lan (2016).

Tổng kết và trao giải Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka

(NASATI) - Ngày 11/12/2016, tại TP Hồ Chí Minh, Thành đoàn TP Hồ Chí Minh phối
hợp cùng Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Giải
thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka lần thứ XVIII năm 2016.
Giải thưởng Euréka là giải thưởng nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên yêu thích
nghiên cứu khoa học trong các trường ĐH. Cuộc thi được tổ chức thường niên nhằm tìm
kiếm các công trình nghiên cứu khoa học mang tính ứng dụng của sinh viên, ươm mầm
những tài năng nghiên cứu trẻ.
Năm nay, giải thưởng có sự tham gia của 621 đề tài, 1435 thí sinh, đại diện cho 75 trường
đại học, cao đẳng, học viện đến từ 18 tỉnh thành trên toàn quốc tham gia ở 11 lĩnh vực:
Kinh tế, Xã hội nhân văn, Giáo dục, Công nghệ Thông tin, Quy hoạch - Kiến trúc - Xây
dựng, Pháp lý, Công nghệ Hóa Dược, Tài nguyên Môi trường, Nông Lâm Ngư, Công
nghệ Sinh - Y sinh.
Điểm đặc biệt của cuộc thi năm nay, lần đầu tiên quy mô cuộc thi được mở rộng ra toàn
quốc. Theo anh Lâm Đình Thắng, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên
TP.HCM, với quy mô mở rộng hơn, sẽ tạo điều kiện cho sinh viên giao lưu học hỏi, học
tập kinh nghiệm nghiên cứu lẫn nhau. “Đồng thời, với việc mở rộng ra quy mô toàn quốc,
cuộc thi có tính cạnh tranh cao hơn. Điều đó đã trở thành động lực cho các bạn sinh viên
có những công trình nghiên cứu tốt hơn”- anh Thắng cho biết.
Đánh giá về các công trình nghiên cứu năm nay, TS. KTS Lê Văn Thương, Phó hiệu
trưởng ĐH kiến trúc TP.HCM, thành viên Ban giám khảo cho biết, sinh viên tham dự
cuộc thi đã có sự đầu tư, sự đam mê vào trong mỗi đề tài. “Điều đặc biệt là các em đã biết
phát hiện những vấn đề trong cuộc sống để cho ra các công trình mang tính ứng dụng.
Nhiều nhóm sinh viên nghiên cứu có phong cách trình bày ý tưởng rất tự tin và chuyên

nghiệp”- TS Thương cho biết.
Giải thưởng đã được trao cho 85 đề tài, trong số đó, có 5 đề tài được chuyển giao ngay tại
lễ tổng kết: Nghiên cứu thành lập chương trình xử lý số liệu quan trắc và dự báo độ lún
công trình (Trường Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội) chuyển giao cho Công ty Tài nguyên và
Môi trường Miền Nam; Thử nghiệm một số biện pháp nâng đỡ cảm xúc cho trẻ bị lạm
dụng tình dục (Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh) chuyển giao cho Trung tâm
Công tác Xã hội Thanh niên TP Hồ Chí Minh; Hiệu quả cải thiện vệ sinh răng miệng của
mô hình tích hợp âm nhạc trong hướng dẫn chải răng cho học sinh tiểu học 9-10 tuổi
(Trường Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh) chuyển giao cho Trung tâm Phát triển Khoa
học và Công nghệ Trẻ - Thành Đoàn; Hệ thống pha chế cocktail tự động(Trường Đại học
Duy Tân) chuyển giao cho Công ty TNHH Cà phê Ý Tưởng; Nghiên cứu chế tạo thử
nghiệm bê tông rỗng thoát nước, sử dụng cho vỉa hè và các công trình giao thông nội bộ
(Trường Đại học Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh) chuyển giao cho Công ty Công
trình Giao thông TP Hồ Chí Minh.
Theo Ban tổ chức, hầu hết các đề tài vừa mang ý nghĩa khoa học, vừa có giá trị thực tiễn.
Nhiều đề tài nghiên cứu các vấn đề thời sự nổi bật trong nước; nhiều đề tài nghiên cứu có
tính khả thi rất cao như: “Chương trình xe đạp công cộng và việc đưa xe đạp vào sử dụng
ở khu vực trung tâm” của Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP Hồ
Chí Minh; hay như nghiên cứu “Chế tạo thử nghiệm bê tông rỗng thoát nước, sử dụng
cho vỉa hè và các công trình giao thông nội bộ” của Trường Đại học Giao thông vận tải
TP Hồ Chí Minh...

TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Công nghệ cảm biến mới cho pin xe điện

Các kỹ sư tại Đại học Ruhr Bochum đã phát triển một khái niệm mới cho cảm biến
và điện áp cho pin hiện hành mà có thể đặc biệt thích hợp với xe điện. Pin xe điện
được tạo thành từ các khối riêng biệt, mỗi khối chứa đến mười hai ngăn pin. Thông
thường, mỗi ngăn pin được giám sát bởi cảm biến điện áp của riêng nó. Được thiết
kế bởi Philip Dost, hệ thống mới chỉ cần một cảm biến điện áp duy nhất, do đó giảm
bớt trọng lượng tổng thể và chi phí.
Pin xe điện thường là pin lithi nên rất dễ cháy - như đã thấy ở pin điện thoại Samsung
(Galaxy Note 7, tháng 9 năm 2016) do đó, các thành phần kỹ thuật của xe phải được theo
dõi liên tục. Trong pin xe điện, việc giám sát thường đòi hỏi một cảm biến dòng điện và
vài cảm biến điện áp, số lượng cụ thể bằng với số ngăn pin có trong đó. Đây là cách duy
nhất để theo dõi được đầy đủ.
Sản phẩm đổi mới của Bochum đã làm giảm số lượng các cảm biến dòng điện và điện áp
cần thiết xuống còn một chiếc mỗi loại, bất kể số lượng ngăn pin. Hơn nữa, cả hai cảm
biến có một chức năng bổ sung mà lẽ ra phải được cài đặt trong pin như một chi tiết riêng
biệt đó là cân bằng pin. Nó đảm bảo sự tái phân bố năng lượng cân bằng trong các tế bào
pin.
Mỗi ngăn pin phản ứng khác nhau trong quá trình sạc và xả, ở cuối quá trình, một số
ngăn có nhiều điện hơn những ngăn khác. Khi một ngăn pin được sạc đầy, các ngăn khác
sẽ ngừng sạc. Nếu một trong những ngăn pin hết điện cũng sẽ không có năng lượng được
chiết từ các tế bào khác sang nó. Các hệ thống cũ hơn thì vấn đề này lại lớn hơn. Chức
năng cân bằng pin chống hiện tượng này. Nó đảm bảo các hệ thống cũ tiếp tục cung cấp

tối đa năng suất năng lượng.
Hệ thống đo lường từ Bochum có khả năng mở rộng, có nghĩa là nó có thể được triển
khai với các loại pin có số lượng ngăn pin khác nhau. Nó không chỉ phù hợp với pin xe
điện mà còn hoạt động tốt với nhiều hệ thống pin khác, ví dụ như trong các thiết bị di
động như máy tính bảng máy tính xách tay, dụng cụ điện không dây, hệ thống cấp điện
liên tục rất quan trọng trong các bệnh viện và các hệ thống lưu trữ gia dụng như hệ thống
năng lượng mặt trời.
Trong bước tiếp theo, các kỹ sư tại Đại học Ruhr có kế hoạch mô tả và đánh giá các
nguyên mẫu một cách chi tiết. Họ cũng sẽ thay thế các thành phần riêng lẻ để đáp ứng
yêu cầu của ngành công nghiệp ô tô.
N.K.L (NASATI), Theo
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/12/161208090102.htm, 8/12/2016

Trang trại gió đóng vai trò then chốt trong việc cắt giảm lượng khí thải cacbon

Trang trại gió đã tạo ra tác động đáng kể trong việc hạn chế lượng khí thải cacbon từ các
nguồn phát điện khác ở Vương quốc Anh, một nghiên cứu cho thấy điều này.
Theo phân tích của Chương trình Mục tiêu quốc gia trên toàn quốc cho thấy, năng lượng
từ các trang trại gió đã ngăn chặn việc tạo ra gần 36 triệu tấn khí thải nhà kính từ các
nguồn như than đá và khí gas trong một khoảng thời gian là 6 năm, tương đương với việc
cắt giảm sử dụng 2,3 triệu chiếc ô tô.
Các số liệu từ năm 2008 đến 2014 và các kết quả phân tích mô hình này đến nay cho
thấy, việc tiến hành đầu tư lớn hơn vào năng lượng gió có thể giúp chính phủ Scotland và
Anh đạt mục tiêu trong việc cắt giảm lượng phát thải carbon.
Mới đây, các kỹ sư Đại học Edinburgh đã tiến hành phân tích các số liệu ghi chép công
suất phát điện từ các nguồn phát điện khác nhau bao gồm gió, than đá và khí đốt thuộc
Hệ thống Lưới điện Quốc gia. Số liệu ghi chép rất chi tiết về sản lượng năng lượng phát
điện trong mỗi nửa giờ đồng hồ của từng nguồn năng lượng của họ đã tạo ra một bức
tranh toàn diện mô tả khả năng đáp ứng nhu cầu dùng điện theo thời gian của từng nguồn
năng lượng.
Từ những kết quả phân tích, nhóm nghiên cứu cho biết, nghiên cứu của họ có thể cải
thiện được các ước tính trước đó bởi vì họ sử dụng các chỉ số sản lượng năng lượng trên
thực thế chứ không phải số lượng theo ước tính và các số liệu tính toán về mức không
hiệu quả của các máy phát truyền thống riêng lẻ. Các kết quả tính toán tương đối phức
tạp do nhu cầu năng lượng được đáp ứng từ nhiều nguồn pha trộn ở cùng một thời điểm,
và khi sản lượng từ tua bin gió tăng lên, một số nguồn năng lượng truyền thống khác sẽ
cần phải giảm công suất đầu ra của chúng xuống.

Như vậy, nghiên cứu này cho thấy chính phủ cần phải xem xét tính toán việc dự trữ
cacbon và những lợi ích từ các nông trường điện gió. Trong giai đoạn hơn 6 năm, các
nông trường điện gió đã làm giảm được hơn 3.4 triệu tấn khí thải nhà kính, tương đương
tương đương với việc giảm thêm 220.000 chiếc xe ô tô.
Các kỹ sư của nghiên cứu cũng cho biết rằng, phương pháp luận của họ có thể áp dụng để
ước tính chính xác về khả năng giảm phát thải trong tương lai cho những nhà lập kế
hoạch, những chuyên gia phát triển và các nhà hoạch định chính sách về năng lượng. Họ
cũng kiến nghị điện gió có thể đóng một vai trò rất quan trọng trong cơ cấu năng lượng
trong tương lai bao gồm cả việc thu giữ và tích trữ cacbon, năng lượng hạt nhân và năng
lượng biển.
Nghiên cứu này được tài trợ bởi Hội đồng Nghiên cứu Khoa học Vật lý và Kỹ thuật và đã
được công bố trên tạp chí Energy Policy mới đây.
TS. Camilla Thomson, Đại học Kỹ thuật Edinburgh, người đứng đầu nghiên cứu, cho
biết: “Cho đến nay những tác động của năng lượng sạch từ nông trường gió vẫn hoàn
toàn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, những phát hiện của chúng tôi cho thấy rằng gió đóng vai
trò hiệu quả trong việc hạn chế khí thải sản sinh từ nguồn năng lượng thông thường
khác, và nó có một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ đáp ứng nhu cầu dùng điện trong
tương lai của nước Anh”.
P.T.T. (NASATI), Theo https://techxplore.com/news/2016-12-farms-key-role-carbonemissions.html, 12/12/2016

Cơ chế mới giúp kiểm soát lây nhiễm virut ở con người

Nhóm nghiên cứu do một giáo sư thuộc Đại học California (UC) Riverside đứng đầu
đã phát hiện một cơ chế ở tế bào người tạo ra miễn dịch đối với vi rút cúm A được
biết đến là nguyên nhân gây bùng phát dịch bệnh theo mùa thường xuyên cũng như
các dịch bệnh phổ biến khác. Cơ chế này vốn đã được các nhà nghiên cứu nỗ lực tìm
kiếm trong nhiều năm nay.
Trong báo cáo kết quả nghiên cứu được công bố trực tuyến trên tạp chí Vi sinh vật Tự
nhiên, các nhà khoa học cho biết nghiên cứu này có thể tạo ra tác động rộng rãi trong
nhận thức về miễn dịch bệnh ở người do vi rút gây ra như: vi rút cúm, Ebola, West Nile
và Zika.
"Nghiên cứu này mở ra một phương pháp mới giúp chúng ta nhận thức rõ hơn về cách
thức con người đối phó với tình trạng lây nhiễm vi rút cũng như xây dựng và phát triển
các phương pháp mới nhằm giúp kiểm soát lây nhiễm vi rút", GS. Shou-Wei Ding,
chuyên ngành bệnh học thực vật và vi sinh học tại UC Riverside đồng thời là tác giả bài
báo cho biết.
Phát hiện mới được phát triển dựa trên một nghiên cứu đã được thực hiện trong vòng 20
năm của Ding về kỹ thuật can thiệp RNA (RNAi), trong đó, một hệ thống bên trong các
tế bào sống sản xuất can thiệp RNA kích thước nhỏ (siRNAs) nhằm giúp bảo vệ tế bào
chống lại sự xâm nhập của vi rút.
Nghiên cứu ban đầu của ông cho thấy RNAi là một cơ chế chống lại sự xâm nhập của vi
rút phổ biến ở thực vật, côn trùng và giun tròn. Sự lây nhiễm vi rút ở các sinh vật này đòi
hỏi quá trình ức chế hoạt động của RNAi bởi loại protein có khả năng tiêu diệt vi rút cụ
thể. Từ nghiên cứu này, Ding đã quyết định thực hiện nghiên cứu RNAi với vai trò là một
tác nhân giúp tế bào chống lại vi rút ở động vật có vú.

Trong một báo cáo nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Science vào năm 2013, ông đã
đưa ra những bằng chứng cho thấy loài chuột sử dụng RNAi để làm vũ khí tiêu diệt vi
rút. Tuy nhiên, cơ chế này có xảy ra ở con người hay không thì vẫn đang là vấn đề gây
nhiều tranh cãi.
Điều này dẫn đến cuộc tranh luận mở trong một bài báo quan trọng được công bố năm
2004, trong đó Ding mô tả hoạt động mới của một protein (protein không cấu trúc bậc 1,
hoặc NS1) trong vi rút cúm có thể giúp ngăn chặn các chức năng kháng vi rút của RNAi
ở ruồi giấm - đối tượng được sử dụng phổ biến trong các nghiên cứu khoa học.
Trong nghiên cứu mới, các nhà nghiên cứu đã chứng minh rằng các tế bào trong cơ thể
con người sản xuất lượng lớn siRNAs để chống lại sự xâm nhập của các vi rút cúm A khi
protein NS1 kháng vi rút không hoạt động.
Họ chỉ ra rằng việc hình thành siRNAs kháng vi rút trong tế bào trong cơ thể con người
bị nhiễm vi rút được trung gian bởi một enzym có tên gọi là Dicer và bị ức chế hiệu quả
bởi protein NS1 của virus cúm A và một loại protein (protein cấu trúc virion 35 hoặc
VP35) được tìm thấy ở vi rút Ebola và Marburg.
Nhóm nghiên cứu bao gồm các thành viên: Kate L. Jeffrey - giám sát viên Khoa tiêu hóa
thuộc Bệnh viện đa khoa Massachusetts và trợ lý giáo sư y khoa tại Trường Y Harvard đã
tiếp tục chứng minh rằng quá trình nhiễm vi rút cúm A và vi rút RNA khác của các tế bào
động vật có vú trưởng thành bị ức chế theo một cách hoàn toàn tự nhiên bằng can thiệp
RNA, trong đó sử dụng tế bào đặc biệt khiếm khuyết trong RNAi ở chuột.
"Nghiên cứu của chúng tôi cho đã chứng minh rằng các chức năng kháng virus của
RNAi được duy trì ở động vật có vú nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của vi rút RNA khác
nhau, đồng thời, cho thấy một nhu cầu cấp thiết trong việc đánh giá vai trò của kỹ thuật
RNAi kháng vi rút gây nhiều bệnh truyền nhiễm ở người do vi rút RNA như: Ebola, West
Nile, và Zika", Jeffrey cho biết.
P.K.L (NASATI), Theo
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/12/161205111007.htm, 5/12/2016

Điều trị tế bào bạch cầu có thể ngăn chặn nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở thai
nhi

Theo một nghiên cứu giai đoạn đầu của Đại học Queen Mary London (QMUL) trên
các mẫu máu của chuột và người, việc sử dụng hoóc môn để điều trị một loại tế bào
bạch cầu có thể cải thiện sự phát triển của thai nhi ở phụ nữ bị biến chứng khi đang
mang thai.
Tiền sản giật là bệnh lý xuất hiện ở một số phụ nữ mang thai, dẫn đến sự phát triển kém
của mạch máu trong nhau thai, khiến cho thai nhi phát triển không bình thường. Theo Tổ
chức Y tế Thế giới, đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây bệnh tật và tử
vong cho bà mẹ và thai nhi ở cả các nước phát triển lẫn đang phát triển với tỷ lệ dao động
từ 2-8% trong số các trường hợp mang thai.
Nhóm nghiên cứu đã xem xét cụ thể các bạch cầu trung tính, đó là các tế bào bạch cầu có
thời gian tồn tại ngắn, đóng vai trò như hàng phòng thủ đầu tiên chống các bệnh nhiễm
trùng và phát hiện ra vai trò mới của chúng trong việc duy trì một thai kỳ khỏe mạnh.
Các nhà khoa học đã nghiên cứu và so sánh máu của bà bầu khỏe mạnh và bà bầu bị tiền
sản giật. Trong máu của bà bầu khỏe mạnh, bạch cầu trung tính tương tác với các tế bào T
- một loại tế bào bạch cầu khác cần cho hệ miễn dịch. Trái lại ở bà bầu bị tiền sản giật,
các bạch cầu trung tính lại không tương tác với các tế bào T trong máu.
Dựa vào những dấu hiệu này, các tác giả cho rằng ở phụ nữ mang thai khỏe mạnh, bạch
cầu trung tính giúp các tế bào T kích thích sự phát triển của mạch máu và thúc đẩy sự
phát triển bình thường của thai nhi. Phát hiện này mở ra một mục tiêu điều trị tiềm năng
cho các biến chứng khi mang thai.
Trong các thí nghiệm ngoài cơ thể người, nhóm nghiên cứu đã xử lý bạch cầu trung tính
của bà bầu tiền sản giật bằng hoóc môn progesterone và estriol. Kết quả là bạch cầu trung

tính bắt đầu tương tác bình thường với các tế bào T. Các thí nghiệm sâu hơn trên chuột
mang thai bị tiền sản giật cho thấy, nếu bạch cầu trung tính đã được điều trị bằng hoóc
môn tương tự và được truyền trở lại cho chuột, thì sự phát triển của thai nhi trở lại bình
thường.
TS. Suchita Nadkarni, đồng tác giả nghiên cứu cho rằng: “Mặc dù chúng ta còn phải trải
qua một chặng đường dài và cần khẳng định các kết quả trên nhiều bệnh nhân hơn nữa,
nhưng cuối cùng có thể cho ra đời liệu pháp xử lý các biến chứng khi mang thai. Nếu
chúng tôi tái tạo được ở người những gì đã thực hiện trên chuột và đưa các bạch cầu
trung tính trở lại máu chuột, chúng tôi có thể thấy sự phát triển bình thường của thai nhi
trong bụng phụ nữ mang thai được chẩn đoán bị tiền sản giật. Bên cạnh đó, các kết quả
nghiên cứu còn giúp chúng tôi hiểu sâu hơn về phương thức hoạt động của hệ miễn dịch
của bà bầu trong suốt thai kỳ và lý do trong một số trường hợp, hệ miễn dịch không hoạt
động và dẫn đến biến chứng”.
N.P.D (NASATI), Theo http://medicalxpress.com/news/2016-12-white-blood-celltreatment-fetal.html, 12/12/2016

Thiết bị thu năng lượng từ chuyển động của con người

Các nhà nghiên cứu kỹ thuật tại Đại học Michigan đã đưa ra một phương pháp mới để
khai thác năng lượng từ chuyển động của con người bằng một thiết bị trông giống như
màng, trên thực tế có thể được gấp lại để sản xuất nhiều năng lượng hơn. Nhờ có máy
phát điện nano này, nhóm nghiên cứu đã đưa vào hoạt động thành công một màn hình
cảm ứng LCD gồm có 20 đèn LED và một bàn phím dẻo chỉ bằng chuyển động chạm
hoặc ấn mà không cần dùng pin. Nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Nano Energy.
Nelson Sepulveda, PGS. kỹ thuật điện và máy tính và là trưởng nhóm nghiên cứu cho
rằng: "Chúng tôi đang hướng tới các thiết bị đeo trên người, được cung cấp năng lượng
từ chuyển động của con người. Tôi hy vọng thiết bị mới sẽ có nhiều triển vọng chứ không
chỉ hạn chế ở việc sạc pin điện thoại trong một tuần vì nguồn năng lượng đó được sinh
ra từ chuyển động của bạn”.
Quy trình đổi mới bắt đầu với một tấm bán dẫn silic được hình thành từ vài lớp hoặc tấm
mỏng của vật liệu thân thiện với môi trường gồm có bạc, polyimide và polypropylene
ferroelectret. Các ion được bổ sung để mỗi lớp vật liệu đều chứa các hạt điện tích. Điện
năng sinh ra khi thiết bị được nén bởi chuyển động của con người hoặc năng lượng cơ
học.
Thiết bị mới được gọi là máy phát điện nano ferroelectret tương thích sinh học hay
FENG. Thiết bị mỏng như một tờ giấy này có thể phù hợp cho nhiều ứng dụng và kích
thước khác nhau. Thiết bị được sử dụng để cấp điện cho đèn LED có kích thước bằng
lòng bàn tay, trong khi thiết bị cấp điện cho màn hình cảm ứng nhỏ như ngón tay.
Các ưu điểm như trọng lượng nhẹ, dẻo, khả năng tương thích sinh học, mở rộng quy mô,
giá thành rẻ và chắc chắn làm cho thiết bị mới trở thành một phương pháp thay thế triển

vọng trong lĩnh vực khai thác năng lượng cơ học cho nhiều thiết bị điện tử độc lập như tai
nghe không dây, điện thoại di động và các thiết bị cảm ứng khác. Đặc biệt, thiết bị còn trở
nên mạnh hơn khi được gấp lại.
PGS. Sepulveda cho rằng: "Mỗi khi bạn gấp thiết bị lại, bạn sẽ tăng điện áp do thiết bị
sản sinh theo cấp số nhân. Bạn có thể bắt đầu với một thiết bị lớn, nhưng khi bạn gấp nó
một lần, một lần nữa và thêm một lần nữa, nó sẽ nhỏ hơn nhiều và sản xuất nhiều năng
lượng hơn. Giờ đây, thiết bị nhỏ đến mức có thể đặt vào gót giầy để sản xuất năng lượng
mỗi khi gót chân của bạn đặt xuống mặt đất".
Nhóm nghiên cứu đang phát triển công nghệ truyền điện từ chuyển động của gót chân
đến tai nghe không dây.
N.P.D (NASATI), Theo http://phys.org/news/2016-12-flexible-device-captures-energyhuman.html#jCp, 9/12/2016

GIỚI THIỆU KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC
Sản xuất thử nghiệm rượu cao độ từ mật hoa cây dừa

Bến Tre có diện tích dừa lớn nhất cả nước và không ngừng tăng lên trong những năm gần
đây. Theo thống kê năm 2012 là khoảng 67.910 ha với khoảng 12% diện tích trồng dừa
lùn (chủ yếu là các giống dừa Xiêm) và 87,5% diện tích trồng dừa cao (là những giống
dừa phục vụ trong công nghiệp chế biến) do đó cây Dừa đóng vai trò quan trọng trong
đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh. Ngoài một số mặt hàng chế biến từ dừa là cơm dừa nạo
sấy, kẹo dừa, sữa dừa, mụn dừa, than thiêu kết, chỉ xơ dừa, than hoạt tính, thạch dừa,....
cần phải đa dạng hóa các sản phẩm từ Dừa hơn nữa để có thể giảm bớt sự phụ thuộc vào
nguyên liệu dừa trái trong sản xuất chế biến là vấn đề đang được đặt ra. Nhận thấy, mật
hoa dừa có giá trị dinh dưỡng cao, tốt cho sức khỏe con người và các sản phẩm chế biến
từ mật hoa dừa cũng đa dạng và được sản xuất thương mại ở một số nước trồng dừa trên
thế giới. Do đó việc nghiên cứu sử dụng mật hoa dừa để tạo ra các sản phẩm tiêu dùng có
giá trị tăng thêm như nước giải khát, rượu cao độ, rượu vang, đường được xem như là
một giải pháp hữu hiệu nhằm góp phần phát triển bền vững ngành dừa, tăng thu nhập cho
người trồng dừa nói riêng và hiệu quả kinh tế cho cây dừa nói chung.
Năm 2010, Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu đã nghiên cứu thành công quy trình thu
mật hoa dừa, quy trình công nghệ sản xuất rượu cao độ từ mật hoa dừa ở quy mô thử
nghiệm (40-50L/mẻ) với hiệu quả kinh tế cao gấp 5,7 lần so với bán trái khô nguyên liệu
và bước đầu cho thấy sản phẩm được thị trường chấp nhận. Do đó, với mục tiêu áp dụng
các kết quả nghiên cứu KHCN để sản xuất rượu cao độ từ mật hoa dừa đạt tiêu chuẩn
chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm phục vụ tiêu dùng, góp phần đa dạng hóa sản
phẩm từ cây dừa và tăng hiệu quả kinh tế cho cây dừa và tăng thụ nhập cho người trồng
dừa, nhóm nghiên cứu do ThS. Ngô Thị Kiều Dương, Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có
dầu chủ trì thực hiện đã tiến hành nghiên cứu đề tài: “Sản xuất thử nghiệm rượu cao độ

từ mật hoa cây dừa” với các nội dung nghiên cứu chính bao gồm Tổng quan nghiên cứu
về sản xuất rượu trong và ngoài nước, nghiên cứu hoàn thiện quy trình thu mật hoa dừa
và quy trình công nghệ sản xuất rượu cao độ từ mật hoa dừa quy mô 80 lít/mẻ, nghiên
cứu hoàn thiện thiết bị và mô hình thiết bị sản xuất rượu dừa và tổ chức sản xuất sản
phẩm quy mô 80 lít/mẻ và đào tạo cán bộ và nhân viên kỹ thuật vận hành công nghệ sản
xuất và nghiên cứu xây dựng thương hiệu và tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm.
Sau quá trình nghiên cứu sản xuất thử nghiệm rượu cao độ từ mật hoa câu dừa, nhóm
nghiên cứu rút ra một số kết luận như sau:
- Đã đánh xác định được các thành phân dinh dưỡng chính trong mật hoa dừa Bến Tre với
12 - 15% đường, trong đó chủ yếu là đường sucrose, chứa 9 loại khoáng chất, Kali rất cao
1.851 ppm; chứa 13 acid amin với 6 acid amin thiết yếu chiếm 42%; rất giàu vitamin C.
- Đã xác định được tiêu chuẩn chất lượng mật hoa dừa để sản xuất rượu: 7,0≥pH ≥4,5;
hàm lượng chất khô trong dịch mật 12-16 độ Brix; màu trắng đục, có sủi bọt, tăm khí,
không có mùi chua, tổng số vi sinh vật ≤ 1.106 CFU/mL.
- Mật hoa được thu hiệu quả cao ở các giống dừa lai, thời điểm thu mật là mùa nắng, sử
dụng Natri metabisunfite để bảo quản mật hoa dừa trong sản xuất rượu cao độ với nộng
độ 60 ppm trong lúc thu ngoài đồng ruộng và tiếp tục dùng 40 ppm sau khi thu hoạch đến
24h.
- Đã hoàn thiện quy trình công nghệ nhân giống nấm men bằng cách dùng mật hoa dừa
đun sôi 5 phút, điều chỉnh hàm lượng đường 150g/L, pH=4,5, bổ sung đạm
(NH4)2SO4 5g/L, bổ sung giống nấm men Sacharomyces cerevisea D5 tỷ lệ 10%, nuôi
cấy ở nhiệt độ 28 độ C trong vòng 24h.
- Đã hoàn thiện được quy trình công nghệ lên men: mật hoa dừa đạt tiêu chuẩn nguyên
liệu, được bổ sung đường 200g/L, đạm (NH4) 2SO4 5g/L, điều chỉnh về pH = 4,0 lên men
28-32 độ C, thời gian lên men 7-10 ngày, sau đó được tồn trữ 5 ngày sau lên men.
- Đã hoàn thiện được quy trình chưng cất rượu mật hoa bằng cách chưng cất không liên
tục 2 lần: chưng cất lần 1 nhiệt độ ban đầu 80 độ C, duy trì nhiệt độ ở 85 độ C để thu
rượu giữa, loại bỏ 5% rượu dầu và rượu cuối, thời gian chưng cất 5h; chưng cất lần 2,
dung dịch cất chứa rượu và nước với tỷ lệ 2/1, nhiệt độ ban đầu 70 độ C, duy trì nhiệt độ
ở 80 độ C để thu rượu giữa, loại bỏ 5% rượu đầu và rượu cuối, thời gian chưng cất 8h.
- Nước tinh khiết được sản xuất tại Trung tâm dừa Đồng Gò được sử dụng trong điều chế
rượu cao độ mật hoa dừa đã được nghiên cứu tạo thành hai dòng sản phẩm khác nhau.
- Bảo quản rượu cao độ mật hoa dừa được tàng trữ trong các thùng inox, ở nhiệt độ 26-28
độ C, tránh ánh nắng trực tiếp, thời gian bảo quản sản phẩm 2 năm.

- Đã xây dựng xưởng sản xuất rượu cao độ mật hoa dừa tại Trung tâm dừa Đồng Gò với
quy mô sản xuất 6.000 lít/ năm, đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định
của Nhà nước và được cấp phép sản xuất rượu cao độ với quy mô 2.000 lít/năm.
- Đã sản xuất 12.000 lít sản phẩm thử nghiệm, cung ứng ra thị trường trên 1.000 lít, thu
được 110 triệu đồng cho Dự án.
Từ những kết quả trên, nhóm nghiên cứu mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác của
các nhà đầu tư chuyên kinh doanh rượu và tiếp tục nghiên cứu tạo ra được nhiều dòng sản
phẩm khác phục vụ cho nhiều phân khúc thị trường.
Có thể tìm đọc toàn văn Báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài (Mã số 11302) tại Cục
Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia.
P.T.T (NASATI)

Hợp tác nghiên cứu phát triển công nghệ sinh học về lĩnh vực mía đường

Khó khăn lớn nhất hiện nay của ngành mía đường là thiếu mia nguyên liệu cho chế biến
do năng suất và chất lượng mía thấp nhưng giá thành sản xuất lại quá cao so với các nước
trong khu vực và thế giới. Điều này là do công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học và
công nghệ chưa được quan tâm và đầu tư đúng mức. Nhằm có thể thoát khỏi tình trạng
này và để Ngành Mía Đường Việt Nam có thể hội nhập và phát triển sau khi gia nhập Tổ
chức Thương mại Thế giới (WTO), ngoài việc tổ chức, sắp xếp lại các doanh nghiệp sản
xuất mía đường một cách hợp lý thì cần tăng cường đầu tư cho công tác nghiên cứu, ứng
dụng khoa học và công nghệ mía đường để có thể tiếp cận được các thành tựu khoa học
trên thế giới. Đồng thời để đạt mục tiêu phát triển bình quân năng suất 80 tấn/ha, đạt 12
CCS vào năm 2020 thì việc tiếp cận nhanh các thành tựu khoa học, ứng dụng nghiên cứu
khoa học là một trong những giải pháp phục vụ phát triển bền vững và nâng cao năng lực
cạnh tranh của ngành mía đường nước nhà.
Nguồn gen mía bằng của nước ta tuy có xuất xứ từ nhiều nước trên thế giới nhưng vẫn
còn thiếu các dòng mía nguyên chủng để có thể tạo chọn giống có khả năng chịu hạn,
năng suất cao, chất lượng tốt. Bên cạnh đó thiếu nhiều cán bộ chuyên sâu về di truyền và
có kinh nghiệm trong lai tạo giống nên gặp không ít những khó khăn trong kỹ thuật lai,
gieo hạt và đánh giá cây con lai. Việc nhân giống mía bằng phương pháp nuôi cấy mô
mới chỉ thực hiện được trên quy mô nhỏ, hệ số nhân giống thấp và giá thành sản xuất
cao.
Nhằm có thể cải tiến quy trình lai tạo giống mía mới, ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô
bằng phương pháp nuôi cấy ngập chìm tạm thời (TIS - Temporaray Immersion System),
tăng hệ số nhân giống và giảm giá thành sản xuất cũng như có thể áp dụng trên quy mô
lớn, tiến tới hình thành các nhà máy công nghệ sinh học sản xuất mía giống, thiết lập hệ

thống sản xuất và cung cứng mía giống đảm bảo tiêu chuẩn và phòng trừ dịch hại trên
cây mía, nhóm nghiên cứu do TS. Cao Anh Dương, Viện Nghiên cứu Mía đường, Bộ
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đứng đầu đã triển khai thực hiện nhiệm vụ: “Hợp
tác nghiên cứu phát triển công nghệ sinh học về lĩnh vực mía đường” thuộc chương trình
hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ theo Nghị định thư với nước Cộng hòa Cu Ba.
Các kết quả nghiên cứu đã được công bố trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông
nghiệp Việt Nam.
Có thể thấy, Lai hữu tính là chiến lược phổ biến mà các nhà chọn tạo giống mía ở khắp
nơi trên thế giới sử dụng. Hệ thống bioeactor dùng cho sản xuất cây giống gồm các dạng
cánh khuấy, bình cầu sủi bọt và ngập tạm thời. Kỹ thuật ngập tạm thời là kỹ thuật được
dùng phổ biến nhất ở nhiều quốc gia trên thế giới với các yêu cầu như môi trường nuôi
cấy không được ngập liên tục, đảm bảo sự thông thoáng khí trong bình, môi trường hòa
trộn đồng đều, có thể thay đổi môi trường và điều khiển tự động, hạn chế sự tạp nhiễm và
giá thành thấp. Đối với cấu trúc của hệ thống bioeactor dạng TIS này bao gồm: Pha 1: mô
không ngập trong môi trường; Pha 2: Hiện tượng ngập được hoạt hóa, các van mở ra cho
khí đi qua các màng lọc đẩy môi trường lỏng lên ngập mô cấy; Pha 3: Sự trao đổi khí
trong hệ thống RITA; Pha 4: Chu kỳ kết thúc, các van đóng lại và môi trường lỏng rút
xuống ngăn bên dưới. Do đó, việc áp dụng hệ thống bioeactor dạng TIS có nhiều ưu điểm
vượt trội như nó tác động tích cực lên tất cả các giai đoạn từ nhân nhanh chồi cho tới phát
sinh phôi som a và làm tăng sự hấp thụ chất dinh dưỡng cho cây từ đó tạo ra cây có chất
lượng tốt, sản lượng gia tăng, giảm chi phí sản xuất... Riêng tại Cu Ba, việc khống chế
các loài sâu hại cây trồng nói chung và mía nói riêng đều hoàn toàn băng các biện pháp
sinh học và một số loài vi sinh vật gây bệnh cho nhóm sâu bệnh gây hại trên mía như
nấm trắng Beauveria bassiana, nấm xanh Metarhizium anisopliae, Trichoderma
sp.....được áp dụng trên tất cả cánh đồng múa của Cu Ba. Do đó, để có thể cải tiến kỹ
thuật lai hữu tính và chọn dòng , hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất mía giống bằng
kỹ thuật ngập chìm tạm thời phù hợp với Việt Nam, sản xuất và sử dụng nấm Beauveria
bassiana và nấm Metarhizium anisopliae và ứng dụng phế phẩm nấm trên cánh đồng mía,
nhóm nghiên cứu tập chung chính vào các nội dung nghiên cứu sau:
1, Nghiên cứu cải tiến quy trình lai hữu tính và chọn dòng ở các bước sơ tuyển cây con
lai và chọn dòng bước I trong điều kiện Việt Nam;
2, Nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất mía giống bằng kỹ thuật ngập
chìm tạm thời trong điều kiện Việt Nam;
3, Nghiên cứu áp dụng quy trình công nghệ của Cu Ba để sản xuất và sử dụng nấm
Beauveria bassiana và nấm Metarhizium anisopliae tại Việt Nam;
4, Nghiên cứu ứng dụng phế phẩm nấm Beauveria bassiana và Metarhizium anisopliae

trên đồng mía.
Trong quá trình nghiên cứu hợp tác và nhận được nhiều sự giúp đỡ từ phía Cu Ba, nhóm
nghiên cứu đã đạt được các kết quả như sau:
- Trong nội dung nghiên cứu 1: nhóm nghiên cứu đã đánh giá và xác định được đặc tính
của 100 mẫu giống ở vụ mía tơ và gốc 1, tiến hành lai thử nghiệm được 30 cặp trong vụ
lai 2008/2009 và 2009 /2010, thu được 6.341 cá thể cây con lai và xác định được 6 mẫu
có triển vọng thích hợp dùng làm vật liệu mẹ, bố hoặc cả mẹ và bố trong lai tạo. Từ cây
con lai của 15 căọ vụ 2008/2009 và 17 cặp lai vụ 2009/2010 đã tiến hành sơ tuyển được
600 cây con lai (300 dòng lai/vụ) có triển vọng chuyển sang chọn dòng bước I. Từ kết
quả chọn dòng bước I của các dòng lai vụ 2007/2008, 2008/2009 và 2009/2010 đã tuyển
chọn được 6 dòng lai VN07, 8 dòng lai VN08 và 15 dòng lai VN09 có nhiều ưu điểm
vượt trội về năng suất, chất lượng và khả năng chống chịu sâu bện chuyển sang chọn
dòng bước II. Từ một số kết quả nghiên cứu này ở nội dung nghiên cứu 1 và trên cơ sở
tiếp thu tiến bộ công nghệ mới của Cu Ba về lai tạo mía, đã tiến hành cải tiến và hoàn
thiện được Dự thảo quy trình lai hữu tính và chọn dòng phù hợp với điều kiện ở Việt
Nam.
- Trong nội dung nghiên cứu 2: Các biện pháp khử trùng môi trường, chu kỳ hoạt động,
công thức môi trường, thể tích môi trường/bình và số lượng chồi/bình thích hợp cho giai
đoạn nhân chồi trong hệ thống nuôi cấy ngập chìm tạm thời Plantima tương ứng là: hấp
khử trùng hơi nước ở áp suất 1,12 Atm trong 25 phút, ngập 3 phút - nghỉ 3 tiếng, công
thức môi trường nhân chồi gồm MS + 1,5 mg/L BA + 0,5 mg/L Kinetin + 3% sucrose
+15% nước dừa, thể tích 300ml môi trường/bình và 40 chồi/bình. Chu kỳ hoạt động,
công thức môi trường và thể tích môi trường/bình thích hợp cho giai đoạn ra rễ trong hệ
thống nuôi cấy ngập chìm tạm thời Plastima tương ứng là: ngập 3 phút - nghỉ 3 tiếng,
công thức môi trường ra rễ gồm MS + 1,0 mg/L IBA + 1.0 mg/L NAA + 6% sucrose và
thể tích 350ml môi trường/bình. Giá thể thích hợp cho việc ra bầu cây giống in-vitro là
50% đất và 49,5% phân hữu cơ hoại mục + 0,5 super lân. Cây con được sản xuất bằng hệ
thống nuôi cấy ngập chìm tạm thời (TIS) có hệ số nhân cao, tỷ lệ sống cao, chất lượng
đồng đều, khả năng sống sót và thích nghi cao, khả năng phát triển tốt, thời gian nuôi cấy
và xuất cây ngắn hơn, giá thành sản xuất thấp hơn so với cây con được sản xuất bằng
phương pháp truyền thống trên môi trường thạch. Từ một số kết quả nghiên cứu trong nội
dung nghiên cứu 2 này và trên cơ sở tiếp thu tiến bộ công nghệ mới của Cu Ba về nuôi
cấy mô bằng hệ thống ngập chìm tạm thời TIS đã hoàn thiện được Dự thảo quy trình
công nghệ sản xuất mía giống bằng kỹ thuật ngập chìm tạm thời phù hợp với điều kiện ở
Việt Nam.
- Trong nội dung nghiên cứu 3: Nhóm nghiên cứu đã nghiên cứu và hoàn thiện được Dự

thảo quy trình sản xuất nấm trắng Beauveria bassiana và nấm xanh Metarhizium
anisopliae bằng môi trường PDA, bột bắp và CaCO 3. Thời điểm, liều lượng và biện pháp
áp dụng nấm Beauveria bassiana thích hợp để trừ sâu hại mía là: tiến hành phun 2 lần/vụ
(lần 1 khi mía kết thúc mọc mầm và bắt đầu đẻ nhánh; lần 2 khi múa 3 tháng tuổi, bắt đầu
làm lóng vươn cao) với liều lượng phun từ 1,5 - 2,5 kg/ha/lần, tương đương 6×10 12 10×1012 bao tử/ha/lần. Thời điểm, liều lượng và biện pháp áp dụng nấm Metarhizium
anisopliae thích hợp để trừ sâu hại mía là: tiến hành phun 2 lần/vụ (lần 1 khi mía kết thúc
mọc mầm và bắt đầu đẻ nhánh; lần 2 khi múa 3 tháng tuổi, bắt đầu làm lóng vươn cao)
với liều lượng phun từ 1,5 - 2,5 kg/ha/lần, tương đương 7,5×10 12 - 12.5×1012 bao
tử/ha/lần. Nhóm nghiên cứu cũng đã xây dựng được mô hình trình diễn áp dụng nấm
Beauveria bassiana và nấm Metarhizium anisopliae phòng trừ sâu đục thân hại mía với
liều lượng phun 2,5kg/ha/lần vào 2 thời điểm giữa lúc mía đẻ nhánh và đầu thời điểm mía
vươn lóng. Tỷ lệ sâu hại lúa bị nấm trắng và nấm xanh ký sinh đạt tương ứng gần 50% và
35% sau phun từ 21 đến 30 ngày. Năng suất mía tăng từ 6,9 đến 8,4 tấn mía/ha và lợi
nhuận tăng từ khoảng 4,8 triệu đồng đến 6,5 triệu đồng.
Qua những kết quả thu được, nhóm nghiên cứu kiến nghị được tiếp tục nghiên cứu hoàn
thiện các quy trình công nghệ về lai tạo hữu tính, nuôi cấy mô ngập chìm tạm thờim sản
xuất chế phẩm nấm trắng và nấm xanh trên quy mô lớn hơn và địa bàn áp dụng rộng hơn
nhằm có thể đánh giá chính xác hiệu quả kinh tế và khả năng áp dụng kỹ thuật này rộng
rãi vào sản xuất đại trà.
Có thể tìm đọc toàn văn Báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài (Mã số 9394) tại Cục
Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia.
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