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ĐẶC TÍNH NẤM TRICHODERMA 

 

1- Khả năng kiểm soát bệnh: 

Nấm Trichoderma là một loại nấm đối kháng có khả năng kiểm soát, giúp khống chế 

và tiêu diệt các loại nấm gây bệnh như Pythium, Rhizoctonia, Fusarium, Phytopthora sp, 

Sclerotium gây bệnh thối rễ, chết yểu, héo rũ... Chúng hiện diện với mật độ cao và phát triển 

mạnh ở vùng rễ của cây, một số giống có khả năng phát triển ngay trên rễ.  

Quá trình đó được gọi là: ký sinh nấm (mycoparasitism). Tricoderma tiết ra một enzym 

làm tan vách tế bào của các loài nấm khác, sử dụng chúng làm nguồn thức ăn, ngoài ra nấm 

Trichoderma còn tiết ra chất có hoạt tính tương tự như “thuốc kháng sinh” có tác dụng kìm 

hãm sự sinh trưởng của các tác nhân gây bệnh. Sự kết hợp này cho phép nó bảo vệ vùng rễ 

của cây trồng chống lại các loại nấm gây thối rễ trên cây trồng. 

 Nấm Trichoderma sinh sản vô tính tăng theo cấp số nhân, sinh trưởng mạnh mẽ ở nhiệt 

độ từ 25 đến 300C, tồn tại trong môi trường thuận lợi có thể lên đến 18 tháng. Hiện nay, nấm 

Trichoderma có trên 30 loài. 

2- Kích thích sự tăng trưởng cho cây trồng: 

Nấm Trichoderma bám vào vùng rễ cây như những sinh vật cộng sinh khác, sự kết hợp 

này mang lại lợi ích cho cả cây trồng lẫn Trichoderma. Nó tiết ra những chất kích thích làm 

cho rễ cây khỏe hơn để rễ cây ăn sâu xuống lòng đất, giúp cây trồng có khả năng chống khô 

hạn tốt, tăng khả năng hút dinh dưỡng, tăng khả năng phòng vệ, tạo điều kiện cho vi sinh vật 

trong đất phát triển, kích thích cho sự tăng trưởng của bộ rễ cũng như giúp phân giải các chất 

xơ, chitin, pectin, lignin trong phế thải hữu cơ thành đơn chất dinh dưỡng., phân giải Lân khó 

tiêu trong đất thành Lân dễ tiêu, nhờ vậy làm đất tơi xốp, tăng hàm lượng chất mùn và mật 

độ côn trùng có ích, giữ độ phì của đất, giúp cây hấp thụ tốt hơn.  

3- Khả năng phân huỷ cellulose: 

Nấm Trichoderma có khả năng phân huỷ cellulose, phân giải lân chậm tan. Khi dùng ủ phân 

hữu cơ, xác bã thực vật là có thể làm mất mùi nhanh, phân mau hoại mục và có thể dùng để 

bón trực tiếp cho cây trồng. 

4- Tác nhân kiểm soát sinh học: 

Nấm Trichoderma là chất kiểm soát sinh học một cách có hiệu quả, vừa cung cấp dinh 

dưỡng cho cây vừa tăng khả năng kháng bệnh của cây. Làm thay đổi bộ mặt của đất, tạo mầu 

mỡ cho những vùng đất bị hoá chất, hạn hán, đất nghèo, lạnh và sương mù gây hại. 
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