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11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án: 

- Đây là nghiên cứu đầu tiên nghiên mang mang tính hệ thống về đa dạng vi nấm tồn tại trong các khu hệ sinh 

thái rừng Việt Nam. Nghiên cứu đã sử dụng các kỹ thuật mới để phân lập nấm từ lá cây rụng thu thập từ các 

vườn Quốc gia Việt Nam. Từ 57 mẫu lá cây rụng thu được từ 4 Rừng Quốc gia Việt Nam, 1041 chủng nấm sợi 

đã được phân lập, trong số đó 264 chủng có hình thái tương đối khác nhau đã được chọn để phân loại và 

nghiên cứu đa dạng sinh học vi nấm. 

- Kết quả nghiên cứu đa dạng nhóm nấm Hyphomycetes từ 4 khu vực nghiên cứu (264 chủng) cho thấy chúng 

thuộc 6 lớp, 15 bộ, 27 họ, 85 chi, 195 loài vi nấm và đưa ra danh sách của chúng. 

- Đã phát hiện được 3 chủng thuộc 2 chi mới: Acerosispora didyma gen. et sp. nov.;  Acerosispora vietnamica 

gen. et sp. nov và  Hamatispora phuquocensis gen. et sp. nov. Đặc biệt 2 chủng thuộc chi Acerosispora còn 

được nghi ngờ là 1 lớp nấm mới. 

- Đã phát hiện và nghiên cứu 5 loài mới: Condylospora vietnamensis sp. nov., Polylobatispora ambigua sp. 

nov., Isthmolongispora phuquocensis sp. nov., Trisulcosporium exiguum sp. nov., Trisulcosporium 

phuquocense sp. nov. 

- Aspergillus, Fusarium, Penicillium, Phoma và Trichoderma là những chi vừa có tần suất xuất hiện cao, vừa có 

% số chủng có khả năng sinh enzyme thủy phân thành phần xác thực vật cao hơn các chi khác. 



12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: 

- Luận án đã làm giàu thêm cho nguồn gen nấm sợi của Bảo tàng Giống chuẩn Vi sinh vật- Viện Vi sinh vật và 

Công nghệ Sinh học 264 chủng nấm. Các chủng nấm này đều được phân loại dựa vào quan sát các đặc điểm 

hình thái cũng như phân tích trình tự ADNr 28S đoạn D1D2. Hơn nữa, các chủng nấm này đều đã được khảo 

sát khả năng sinh hoạt tính enzyme thủy phân lignocellulose. Các chủng này được cung cấp cho các cơ sở 

nghiên cứu khoa học làm chủng chuẩn, chủng tham chiếu. Ngoài ra, những chủng có hoạt tính phân hủy 

lignocellulose cao còn là nguồn gen tốt cung cấp cho các cơ sở sản xuất enzyme trong và ngoài nước. 

- Luận án còn cung cấp cho ngân hàng nấm học một loài chuẩn. 

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo: 

- Tiếp tục nghiên cứu và công bố những loài nấm mới phân lập được ở Việt Nam. 
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