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MỞ ĐẦU 

Ngày nay, với sự tiến bộ trong công nghệ nano, một số lượng 

lớn vật liệu nano đang xuất hiện với các tính chất độc đáo đã mở ra rất 

nhiều ứng dụng và cơ hội nghiên cứu. Cho đến nay, đã có rất nhiều 

nghiên cứu về hoạt động kháng vi sinh vật của các hạt nano và đã ứng 

dụng thành công trong lĩnh vực chủ yếu là y sinh học. Ngoài ra, vật 

liệu nano có thể có nhiều khả năng được sử dụng trong lĩnh vực nông 

nghiệp, đặc biệt là trong việc quản lý bệnh hại cây trồng. Nhiều báo 

cáo khoa học và bằng sáng chế được công bố trong lĩnh vực này cho 

thấy sự tiến bộ của công nghệ nano trong bảo vệ cây trồng và quản lý 

dịch bệnh.  

Trên thực tế, các chế phẩm sinh học chứa các ion hoặc nano 

kim loại như bạc, đồng, … hiện đang được sử dụng rộng rãi làm chất 

kháng khuẩn. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông 

tin, việc tính toán bằng hóa lượng tử đã trở thành công cụ đắc lực 

không thể thiếu trong nghiên cứu khoa học. Việc áp dụng phương pháp 

hóa học lượng tử với nhiều phần mềm tính toán vào nghiên cứu cấu 

trúc, tính chất các hợp chất có ý nghĩa lớn cả về lý luận và thực tiễn, 

giúp chúng ta giải thích, tìm quy luật cho các hiện tượng hóa học, đi 

sâu nghiên cứu bản chất của các tương tác hóa học và xa hơn là định 

hướng cũng như kiểm tra tính đúng đắn cho các nghiên cứu thực 

nghiệm. 

Ngày nay, sự phát triển dần dần của các chủng vi khuẩn kháng 

các loại kháng sinh khác nhau khiến việc nghiên cứu các loại thuốc 

hoặc vật liệu mới có phổ hoạt động kháng khuẩn hiệu quả trở nên rất 

cấp thiết. Các nghiên cứu gần đây về vật liệu nano cho thấy rằng các 

hạt nano kim loại và oxit kim loại khác nhau có thể có những vai trò 

rất hứa hẹn và đầy tiềm năng như là chất kháng khuẩn. Sự ra đời của 

công nghệ nano trong canh tác nông nghiệp trong thập kỷ qua đã tạo 

ra các loại phân bón nano và thuốc trừ sâu bệnh nano như phương pháp 

bền vững để canh tác. Do đó, điều này đã làm giảm chi phí của hóa 



2 

 

chất nông nghiệp để bảo vệ cây trồng cũng như chi phí xử lý để phục 

hồi môi trường. 

Chitosan oligosaccharide là sản phẩm cắt mạch từ chitosan. 

Không giống như chitosan trọng lượng phân tử cao, COS dễ dàng hấp 

thu qua ruột, nhanh chóng đi vào dòng máu và có các hiệu ứng sinh 

học có hệ thống. Nhiều nghiên cứu cho thấy, COS có hoạt tính kháng 

khuẩn, kháng nấm và kháng virus. Ngoài ra COS còn có tác dụng kích 

thích sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng. 

Ở Việt Nam, cây lúa là một trong những cây lương thực chính 

và có vai trò rất quan trọng trong sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, 

vấn đề dịch bệnh là đang mối đe dọa ảnh hưởng lớn đến năng suất 

cũng như chất lượng của cây lúa. Để phòng trừ các bệnh hại lúa, biện 

pháp chủ yếu hiện nay vẫn sử dụng thuốc hóa học. Việc lạm dụng 

thuốc hóa học ngày càng nhiều đã làm cho mầm bệnh có khả năng 

hình thành tính kháng thuốc, hơn nữa nó còn gây ô nhiễm môi trường 

trầm trọng, các tồn dư của thuốc bảo vệ thực vật trong nông sản đã ảnh 

hưởng đến sức khỏe và tính mạng con người. Ứng dụng công nghệ 

nano trong bảo vệ thực vật đồng thời thân thiện với môi trường đang 

là hướng đi được nhiều nước quan tâm. 

Tuy nhiên ở Việt Nam, việc ứng dụng công nghệ nano trong 

lĩnh vật nông nghiệp vẫn còn nhiều hạn chế. Xuất phát từ thực tế đó, 

chúng tôi nhận thấy rằng hướng nghiên cứu ứng dụng của vật liệu 

nano, đặc biệt là vật liệu nano đa chức năng vừa kích thích sinh trưởng 

cây trồng vừa phòng trừ bệnh hại còn rất mới mẻ, cần thiết và có ý 

nghĩa về mặt khoa học và thực tiễn.Vì vậy, chúng tôi chọn nghiên cứu 

đề tài: “Tổng hợp vật liệu nano đa chức năng trên nền chitosan 

oligosaccharide và ứng dụng”. 
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CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

1.1. NANO ĐỒNG 

Các hạt nano đồng đã nhận được sự quan tâm lớn do tiềm năng 

ứng dụng trong rất nhiều lĩnh. Có nhiều kỹ thuật để tổng hợp nano 

đồng với kích thước, hình dạng khác nhau: khử siêu âm, khử quang 

hóa, khử phóng xạ, tổng hợp hơi kim loại, kỹ thuật vi nhũ tương, quá 

trình polyol, khử nhiệt, khử hóa học, … Tuy nhiên, do hoạt tính hóa 

học nên các hạt nano đồng dễ bị oxy hóa và đặc biệt là khi kích thước 

hạt giảm thì càng dễ oxy hóa.  

Hoạt tính kháng khuẩn của nano đồng đã được chứng minh 

qua rất nhiều kết quả nghiên cứu. Ngoài hoạt tính kháng khuẩn, các 

hạt nano đồng cũng đã thể hiện hoạt tính kháng nấm đối với rất nhiều 

loại nấm khác nhau như: Saccharomyces cerevisiae, Cladosporium 

cladosporoides, Phaeococcomyces chersonesos , Ulocladium 

chartarum, Candida albicans và Penicillium citrinumby, …  

1.2. NANO BẠC 

Nano bạc thu hút được sự quan tâm đặc biệt do có tính chất 

quang và điện. Ngoài ra, nano bạc thể hiện đặc tính chống ăn mòn tốt, 

có thể dễ dàng tổng hợp hơn so với các kim loại khác có xu hướng oxy 

hóa trong quá trình tổng hợp. Mặt khác, do có hoạt tính kháng khuẩn, 

AgNPs đóng vai trò như chất kháng khuẩn và thường được sử dụng 

cho các ứng dụng khác nhau, từ thiết bị gia dụng đến xử lý nước và 

khử trùng thiết bị y tế. Có nhiều phương pháp đã được ứng dụng thành 

công để tổng hợp nano bạc trong đó khử hóa học là phương pháp phổ 

biến nhất vì tính tiện lợi và thiết bị đơn giản.  

1.3. NANO SILICA  

Silica đã được nhiều nhà nông học quan tâm, đặc biệt là nano 

silica vô định hình có hoạt tính cao, cây dễ hấp thu. Silica giúp cho 
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cây trồng tăng khả năng kháng các loại căng thẳng từ đó tối ưu hóa 

năng suất cây trồng, tăng hiệu quả kinh tế. Cây lúa có nhu cầu silica 

khá lớn. Silica có các vai trò chính trong cây lúa như: tổng hợp 

carbohydrate, tăng năng suất hạt, tổng hợp phenolic và bảo vệ thành 

tế bào thực vật.  

1.4. CHITOSAN OLIGOSACCHARIDE  

Hoạt tính kháng khuẩn của chitosan và các dẫn xuất của nó 

đối với một số loài vi khuẩn đã được công nhận và được xem là một 

trong những tính chất quan trọng nhất liên quan trực tiếp đến các ứng 

dụng sinh học của nó.  

Ngoài ra, COS có khả năng kích thích sinh trưởng cây trồng 

và giảm các tác động xấu của các điều kiện bất lợi. Mặt khác, COS 

còn là chất kích thích cơ chế phòng thủ của cây trồng, giúp cho cây 

trồng tổng hợp các kháng thể chống lại các vi sinh vật xâm nhập. 

1.5. CÁC BỆNH GÂY HẠI CHÍNH TRÊN CÂY LÚA  

Bệnh đạo ôn do nấm Magnaporthe oryzae  gây ra, là một bệnh 

gây hại nghiêm trọng nhất trên cây lúa. Một số loại thuốc bảo vệ thực 

vật được sử dụng phổ biến hiện nay để phòng trừ bệnh đạo ôn là: 

Kasugamycin, DithaneM45, Thiram, Topsin M, Thiabendazol, 

Tricyclazol, Isoprothiolane…  

Bệnh khô vằn do nấm Rhizoctonia solani gây ra, là một trong 

những bệnh hại khá phổ biến trên cây lúa, gây ảnh hưởng lớn đến năng 

suất và chất lượng lúa. Để phòng trừ bệnh khô vằn hiện nay chủ yếu 

là á p dụng các biện pháp canh tác, ngoài ra còn sử dụng một số loại 

thuốc hóa học như Validasin, Rovral 50%WP, Monceren 25%WP, 

Validamycin 5L,…. 
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CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. PHƯƠNG PHÁP ĐẶC TRƯNG VẬT LIỆU 

- Phổ tử ngoại khả kiến UV-Vis  

- Nhiễu xạ tia X (XRD)  

- Kính hiển vi điện tử quét (SEM) 

- Kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM)  

- Hiển vi điện tử truyền qua độ phân giải cao (HRTEM) 

- Phổ hồng ngoại (FT-IR) 

- Phổ tán sắc năng lượng tia X (EDX) 

- Sắc ký gel thẩm thấu (GPC) 

- Cộng hưởng từ hạt nhân (1H-NMR) 

- Phân tích nhiệt (TG-DSC) 

2.2. PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM KHẢ NĂNG KÍCH 

THÍCH QUÁ TRÌNH NẢY MẦM HẠT ĐẬU NÀNH CỦA COS 

2.3. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KHÁNG NẤM  

2.3.1. Đánh giá khả năng kháng nấm bằng phương pháp mô 

phỏng lắp ghép phân tử  

2.3.2. Đánh giá khả năng kháng nấm của vật liệu nano bằng thực 

nghiệm 

- trong điều kiện invitro 

- trong điều kiện nhà lưới 

3. CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KHÁNG NẤM GÂY BỆNH KHÔ 
VẰN VÀ ĐẠO ÔN TRÊN CÂY LÚA CỦA CÁC HỆ PHỨC 
CHỨA BẠC BẰNG KỸ THUẬT MÔ PHỎNG LẮP GHÉP PHÂN 
TỬ  

3.1.1. Ức chế các nấm gây bệnh khô vằn và đạo ôn trên cây lúa 

Khả năng ức chế của các phối tử lên protein 4G9M của phức 

và Validamycin được đánh giá thông qua các giá trị độ lệch căn bậc 

hai trung bình (RMSD), năng lượng điểm gắn kết (DS) và các loại 
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tương tác. Kết quả ở Bảng 3.1 cho thấy: các hiệu ứng ức chế trên 

protein 4G9M của các phức có thể được đánh giá theo thứ tự sau: bis-

Ag-C > bis-Ag-Si > validamycin > Ag-C  Ag-Si. 

Bảng 3.1. Các thông số docking phân tử: giá trị năng lượng của điểm 

docking trung bình, độ phân cực và tổng số liên kết hydro của phức Ag-E 

và bis-Ag-E (với E = C, Si) và Validamycin gắn với protein 4G9M 

Phức DS (kcal.mol-1) RMSD (Å) Số liên kết H 

Ag-C -9,6 0,80 2 

Ag-Si -11,9 1,19 3 

bis-Ag-C -13,7 1,14 4 

bis-Ag-Si -12,7 1,93 4 

Validamycin -12,3 1,06 6 

Tác dụng ức chế đối với protein 6JBR của các phức và 
Tricyclazole có thể được đánh giá theo thứ tự sau: bis-Ag-C > bis-Ag-
Si > tricyclazole  Ag-C  Ag-Si.  

Bảng 3.2. Các thông số docking phân tử: giá trị năng lượng của điểm 

docking trung bình, độ phân cực và tổng số liên kết hydro của phức Ag-E 

và bis-Ag-E (với E = C, Si) và Tricyclazole gắn với protein 6JBR 

Phức DS (kcal∙mol-1) RMSD (Å) Số liên kết H 

Ag-C -12.9 1.52 3 

Ag-Si -13.4 1.30 4 

bis-Ag-C -16.3 1.69 7 

bis-Ag-Si -18.1 1.24 10 

Tricyclazole -10.7 1.77 4 

Kết quả thu được từ các mô hình ghép nối phân tử cho thấy, 
các phức hợp chứa bạc gồm bạc- tetrylene và bis- bạc-tetrylene có tác 
động ức chế mạnh trên cả protein 4G9M của R. solani và protein 6JBR 
của M. oryzae. 

3.1.2. Ức chế các nấm gây bệnh chết nhanh và chết chậm trên cây 

tiêu 

 Các hệ phức Ag-COS, Cu-COS, Ag-COS-Cu ức chế khá tốt hai 

protein 6KD3 và 1JFA. Các hiệu ứng ức chế trên protein 6KD3 và 
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1JFA của các phức chất giảm theo thứ tự sau: Ag-COS-Cu > Cu-COS 

> Ag-COS. 

Bảng 3.3. Kết quả mô phỏng năng lượng điểm docking (DS), thông số độ 

lệch căn bậc hai trung bình (RMSD) và tương tác với amino acid 6KD3 của 

phức COS-Ag, COS-Cu, và Ag-COS-Cu 

Phức DS (kcal.mol-1) RMSD (Å) Số liên kết H 

COS-Ag -12,6 1,15 4 

COS-Cu -14,3 1,85 4 

Ag-COS-Cu -15,9 1,67 7 

Bảng 3.4. Kết quả mô phỏng năng lượng điểm docking (DS), thông số độ 

lệch căn bậc hai trung bình (RMSD) và tương tác với amino acid 1JFA của 

phức COS-Ag, COS-Cu, và Ag-COS-Cu 

Phức DS (kcal.mol-1) RMSD (Å) Số liên kết H 

COS-Ag -12,6 1,1 3 

COS-Cu -13,1 1,08 3 

Ag-COS-Cu -14,4 1,22 5 

 

3.2. ĐIỀU CHẾ CHITOSAN OLIGOSACCHARIDES  

3.2.1. Đặc trưng vật liệu COS 

Sau 360 h phản ứng, sản phẩm cắt mạch của chitosan (COS) 

thu được có Mw = 4500 g/mol. Hình 3.1 và Hình 3.2 cho thấy cấu trúc 

hóa học của COS không thay đổi so với chitosan ban đầu.  

 

Hình 3.1. Sắc ký đồ GPC của chitosan and COS (4500 g/mol) 
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Hình 3.2. Phổ FT-IR của chitosan ban đầu (A) và COS có trọng lượng phân 

tử trung bình 4500 g/mol (B) 

 

Hình 3.3. Phổ 1H NMR của chitosan and COS (4500 g/mol) 

3.2.2. Ảnh hưởng của COS đến sự nảy mầm của hạt đậu nành 

Kết quả trong Bảng 3.3 cho thấy GE và GP của các mẫu hạt 
đậu tương có ủ với COS gia tăng đáng kể so với của mẫu đối chứng. 
Nồng độ COS (200 mg/L) có hiệu quả kích thích nảy mầm hạt đậu 
nành tốt nhất, đạt 91 và 93% tương ứng với GE và GP. Tuy nhiên, các 
giá trị GE và GP không có sự khác biệt đáng kể khi xử lý ngâm ủ với 
nồng độ COS là 100 và 200 mg/L COS. Do đó, nồng độ COS 100 
mg/L có thể được lựa chọn là nồng độ thích hợp nhất để kích thích sự 
nảy mầm hạt đậu nành. 
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Bảng 3.5  Ảnh hưởng của nồng độ COS ngâm ủ đến khả năng nảy 

mầm của hạt đậu nành 

COS (mg/L) GE (%) GP (%) 

0 (đối chứng) 80.25 ± 3.10a 82.50 ± 2.38a 

50 85.25 ± 2.75ab 88.00 ± 4.32ab 

100 89.00 ± 3.83b 92.25 ± 3.30b 

200 91.00 ± 2.00b 93.00 ± 2.00b 

LSD0.05 5.22 5.71 

3.3. TỔNG HỢP VẬT LIỆU NANO SILICA 

 

Hình 3.4. Giãn đồ nhiễu xạ XRD của vật liệu nano silica 

 

Hình 3.5. Ảnh TEM của vật liệu nano silica 
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Hình 3.6. a) Ảnh SEM và b) Phổ EDX của vật liệu nano silica 

Vật liệu nanosilica chúng tôi tách trực tiếp trong quy trình này 
ở dạng vô dịnh hình có kích thước trung bình khoảng 20 nm. 

3.4. TỔNG HỢP VẬT LIỆU NANO ĐỒNG 

3.4.1. Tổng hợp vật liệu CuNPs 

 

Hình 3.7. Giản đồ nhiễu xạ XRD của vật liệu CuNPs 
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Hình 3.8. Ảnh TEM của vật liệu CuNPs 

Hình 3.7 là giản đồ nhiễu xạ XRD của vật liệu CuNPs xác 

nhận cấu trúc tinh thể của vật liệu. Ảnh TEM ở Hình 3.8 cho thấy vật 

liệu CuNPs có dạng cầu, phân tán khá đồng đều và có kích thước trung 

bình xấp xỉ 20 nm. 

3.4.2. Tổng hợp vật liệu Cu-silicaNPs 

3.4.2.1. Đặc trưng vật liệu Cu-silicaNPs 

Giản đồ nhiễu xạ XRD ở Hình 3.9b của Cu-silica NPs cho 

thấy có sự hình thành tinh thể Cu trong vật liệu. Ngoài ra, ở Hình 3.9 

còn xuất hiện một đỉnh nhiễu xạ tia X có độ rộng bán phổ lớn nằm 

trong khoảng 19 - 22o. Đây chính là peak của silica vô định hình. 

Ảnh TEM  ở Hình 3.10 cho thấy kích thước của vật liệu Cu-
silicaNPs xấp xỉ 20 nm. Kích thước trung bình của các hạt cầu trong 
mẫu nano silica và nanocomposit Cu-silica đều xấp xỉ khoảng 20nm 
chứng tỏ các hạt nano Cu tạo thành cũng có kích thước trung bình 
khoảng 20nm và phân bố trên nền nano silica. Từ Hình 3.11a có thể 
thấy, các hạt Cu-SilicaNPs tổng hợp được phân bố đồng đều và thể 
hiện hình thái cầu với đường kính trung bình khoảng 20 nm. Trên các 
khối cầu này xuất hiện những vùng có các mặt phẳng song song và 
cách đều nhau, những vùng này chính là tinh thể nano đồng. Những 
vùng còn lại là silica vô định hình. Khoảng cách d của mạng tinh thể 
có thể được nhìn thấy rõ ràng, xác nhận các hạt nano đồng được tổng 
hợp là tinh thể. Khoảng cách d là 0,21nm phù hợp với các mặt phẳng 
(111) của pha fcc của kim loại Cu là 0,21 nm. 
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Hình 3.9. Giản đồ nhiễu xạ XRD của vật liệu silicaNPs và Cu-Silica NPs 

 

Hình 3.10. Ảnh TEM của vật liệu: (a, b) silicaNPs và (c, d) Cu-silicaNPs 
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Hình 3.11. (a) Ảnh HRTEM của vật liệu Cu-SilicaNPs và (b) khoảng cách 

d của mạng tinh thể nano đồng 

Khi có mặt của Cu trong nền silica, vật liệu Cu-SilicaNPs thể 
hiện các dao động điển hình như vật liệu silicaNPs, tuy nhiên các peak 
đã có sự dịch chuyển số sóng. Dải hấp thụ ở vùng 962.5 cm-1chính là 
dao động kéo dãn đối xứng của nhóm Si-OH của vật liệu silicaNPs 
(Hình 3.12 a). Sau khi đưa Cu vào nó sẽ hình thành liên kết dị vòng 
Si-O-Cu và số sóng dao động của liên kết này dịch chuyển đáng kể về 
phía 958.6 cm-1 (Hình 3.12 b). Điều này có thể gián tiếp khẳng định 
đã đưa được Cu vào nền silica. 

 

Hình 3.12. Phổ hồng ngoại của vật liệu: (a) silicaNPs, (b) CMC, (c) Cu-

silicaNPs và (d) Cu-silicaNPs/CMC 
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Hình 3.13. Phổ EDX và ảnh SEM – Maping bản đồ phân bố nguyên tố của 

vật liệu Cu-silicaNPs/CMC 

Thành phần chính của vật liệu Cu-silicaNPs/CMC được xác định 

bằng phổ tán xạ năng lượng tia X (Hình 3.30a). Các nguyên tố thành phần O, 

Si và Cu chiếm tỷ lệ tương ứng là 63,24, 36,03 và 0,73% khối lượng mẫu vật 

liệu tổng hợp được. Ảnh SEM-Maping Hình 3.30 thể hiện chi tiết hơn về 

thành phần hóa học của bề mặt vật liệu Cu-silicaNPs/CMC. Sự phân bố của 

hai nguyên tố silic và oxy (Hình 3.30 (b) và (c)) cho thấy chúng là các thành 

phần Si và O của các hạt nano silica hình cầu. Hình 3.30 (d) cho thấy rõ rằng 

Cu được phân bố đều trên nền vật liệu silica. Ảnh SEM-Maping ở Hình 3.30e 

cho thấy C trong CMC phân bố đều và được gắn bằng các hạt nano Cu-

silicaNPs.  

3.4.2.2. Thử nghiệm khả năng kháng nấm trên Phytophthora 

capsici gây bệnh chết nhanh trên cây tiêu 

Cu-silicaNPs được đánh giá khả năng kháng nấm ở 6 nồng (0; 

25; 50; 75; 100 và 125 ppm). Kết quả được thể hiện ở Bảng 3.11 và 

Hình 3.31. Nhìn chung, hiệu lực ức chế nấm P. Capsici tăng sau 24, 

48 và 72 giờ. Sau 72 giờ, Cu-silicaNPs ở nồng độ 75, 100 và 125 ppm 

ức chế rất tốt nấm Phytophthora capsici với hiệu lực lên đến 93.30% 

và hiệu lực có giảm (73.37%) khi ở nồng độ 50 ppm (Hình 3.31). Như 

vậy nồng độ Cu-silicaNPs 75 ppm là nồng độ ức chế tối thiểu (MIC). 
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Bảng 3.6. Hiệu lực ức chế nấm Phytophthora capsici của Cu-silicaNPs ở 

các khác nhau 

Nồng độ Cu-silicaNPs 

(ppm) 

Hiệu lực ức chế nấm Phytophthora capsici  

24 h 48 h 72 h 

0 0.00g 0.00h 0.00h 

25 49.11b 54.78c 39.47c 

50 84.07a 80.05b 73.37b 

75 84.07a 92.34a 93.30a 

100 84.07a 92.34a 93.30a 

125 84.07a 92.34a 93.30a 

P0.05 <0.0001 <0.0001 <0.0001 

 

3.5. TỔNG HỢP VẬT LIỆU NANO BẠC 

3.5.1.  Tổng hợp vật liệu AgNPs 

 

Hình 3.14. Giản đồ nhiễu xạ XRD của vật liệu AgNPs 
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Hình 3.15. (a) Ảnh SEM và (b) ảnh TEM của vật liệu AgNPs 

Kết quả SEM và TEM trên Hình 3.15 cho thấy các hạt AgNPs 
có hình cầu với kích thước khá đồng đều trong khoảng 20–40 nm. 
3.5.2. Tổng hợp vật liệu Ag-silicaNPs 

 

Hình 3.16. Giản đồ nhiễu xạ XRD của vật liệu Ag-silica NPs 

Giản đồ XRD ở hình Hình 3.16 cho thấy vật liệu Ag-silica NPs 
thể hiện 4 peak tương ứng với các mặt (111), (200), (220) và (311) 
trong cấu trúc lập phương tâm mặt của kim loại Ag và 1 peak tù trong 
khoảng 2θ = 20÷30 ° đây là peak của silica vô định hình. 

Phổ IR của vật liệu Ag-silicaNPs thu được (Hình 3.17) cũng 
xuất hiện các peak đặc trưng như của silica tuy nhiên có sự dịch 
chuyển về bước sóng cũng như hệ số truyền qua của các peak. 
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Hình 3.17. Phổ hồng ngoại của vật liệu: (a) silicaNPs và (b) Ag-silicaNPs 

 

Hình 3.18. Ảnh HRTEM của vật liệu Ag-silicaNPs 

 

Hình 3.19. Ảnh SEM-EDX và phổ EDX của vật liệu Ag-silicaNPs 

Ảnh HRTEM trên Hình 3.18 cho thấy vật liệu nano thu được 
có dạng cầu với kích thước trung bình khoảng 30 nm và có mặt phẳng 
song song, chứng tỏ đây là các tinh thể. Khoảng cách giữa các sứa 
trung bình  d=0,23 nm tương ứng với mặt (111) của tinh thể Ag, xấp 
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xỉ với dhkl = 2,360 Å tại góc 2θ = 38,1° trên giản đồ XRD của vật liệu 
AgNPs, chứng tỏ các hạt tinh thể này chính là các tinh thể Ag. 

Trên phổ EDX của vật liệu Ag-silicaNPs ở Hình 3.19 cho thấy 
vật liệu chỉ có các nguyên tố O, Si và Ag. 

3.6. TỔNG HỢP VẬT LIỆU NANO Cu-Ag 

Hình 3.20 trình bày giản đồ nhiễu xạ XRD của vật liệu AgNPs, 

Cu-AgNPs và CuNPs. Trên giản đồ XRD của vật liệu Cu-AgNPs 

(Hình 3.20b) xuất hiện đồng thời các peak tinh thể của cả Cu và Ag, 

ngoài ra không xuất hiện peak đặc trưng của CuO, Cu2O hay Cu(OH)2 

chứng tỏ vật liệu chúng tôi tổng hợp được chỉ bao gồm kim loại Cu và 

Ag. Hình 3.21 là ảnh SEM và TEM của vật liệu Cu-AgNPs chúng tôi 

đã tổng hợp được. Có thể thấy, vật liệu Cu-AgNPs thể hiện hình thái 

cầu có kích thước trung bình khoảng 20nm và khá đồng đều. 

 

Hình 3.20. Giản đồ nhiễu xạ XRD của vật liệu CuNPs, AgNPs và Cu-

AgNPs 

 

Hình 3.21. Ảnh SEM (a) và ảnh TEM (b) của vật liệu Cu-AgNPs 
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Hình 3.22. (a) Ảnh SEM-EDX và (b) phổ EDX của vật liệu Cu-AgNPs 

Phổ EDX ở Hình 3.22 thể hiện các peak năng lượng chứa các 
nguyên tố chính là Cu và Ag chiếm tỷ lệ tương ứng là 41.63% và 
32.91% khối lượng mẫu vật liệu tổng hợp được.  

3.7. TỔNG HỢP VẬT LIỆU NANO ĐA CHỨC NĂNG TRÊN 
NỀN CHITOSAN OLIGOSACCHARIDE 

 

Hình 3.23. Ảnh SEM của vật liệu Cu-AgNPs/silica/COS 

 

Hình 3.24. Ảnh TEM của vật liệu Cu-AgNPs/silica/COS 
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Hình 3.25. Phổ EDX và ảnh EDX mapping của vật liệu Cu-AgNPs/silica 

Kết quả ảnh TEM ở Hình 3.24 cho thấy các hạt nano tạo thành 

có dạng cầu nhưng kích thước không đồng đều. Ảnh SEM-EDX trong 

Hình 3.25 (a) cho thấy sự hiện diện của các nguyên tố O, Si, Cu và Ag 

trong mẫu. Sự phân bố của hai nguyên tố oxy và silic (Hình 3.25 (b) 

và (c)) cho thấy chúng là các thành phần Si và O của các hạt nano 

silica hình cầu. Hình 3.25 (d) và (e) cho thấy rõ rằng các nguyên tố Cu 

và Ag được phân bố đều trên nền vật liệu silica. 

3.8. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỦA CÁC VẬT LIỆU 

TỔNG HỢP ĐƯỢC TRONG PHÒNG TRỪ BỆNH TRÊN CÂY 

LÚA  

3.8.1. Đánh giá hiệu lực ức chế nấm Magnaporthe oryzae gây bệnh 
đạo ôn và nấm Rhizoctonia solani gây bệnh khô vằn của một số vật 
liệu nano ở điều kiện phòng thí nghiệm (in vitro) 

Bảng 3.7. Hiệu lực ức chế nấm M. oryzae của các vật liệu nano 

Vật liệu nano 

 

Nồng độ 

(ppm) 

Đường kính tản nấm 

(mm) 
Hiệu lực ức chế (%) 

M. oryzae R. solani  M. oryzae 
R. 

solani  

CuNPs 

50 73,83bc 34,5c 8,66 50,71 

70 69,5c 26,2cd 14,58 62,57 

100 57,33d 14,9d 28,48 78,71 

Cu-silica NPs 50 53,833c 32,4c 40,0 53,71 
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70 24,5d 23,5c 76,08 66,43 

100 22,33de 16,3f 79,05 76,71 

AgNPs 

50 58,16c 42,6c 30,07 39,14 

70 42,66d 35,4cd 51,26 49,43 

100 33,33e 31,5cd 64,01 55,00 

Ag-silica NPs 

50 43,33c 31,4c 50,35 55,14 

70 37,5d 11,2d 58,31 84,00 

100 22,667e 1,4f 78,59 98,00 

Cu-

AgNPs/silica/COS  

20 24,3c 31,3c 69,08 60,47 

50 3,2f 11,2d 95,93 85,85 

70 0f 5,2df 100 93,43 

100 0f 0f 100 100 

Mẫu đối chứng  80,16a 70,0a 0 0 

- Vật liệu Cu-AgNPs/silica/COS cho hiệu quả cao nhất trong số 
các vật liệu nano thí nghiệm đối với việc ức chế nấm gây bệnh 
đạo ôn và khô vằn ở tất cả các nồng độ thử nghiệm. Ở nồng 
độ 100 ppm có thể ức chế hoàn toàn sự sinh trưởng, phát triển 
của cả nấm bệnh đạo ôn và khô vằn.  

- 4 loại vật liệu nano còn lại đều có hiệu lực ức chế sự phát triển 
của nấm Magnaporthe oryzae và Rhizoctonia solani từ mức trung 
bình đến tốt.  

3.8.2. Đánh giá hiệu lực ức chế nấm gây bệnh đạo ôn và khô vằn 
của một số vật liệu nano trong điều kiện nhà lưới      

Bảng 3.8. Ảnh hưởng của các vật liệu nano đến tỉ lệ bệnh và chỉ số bệnh 

đạo ôn 

Vật liệu nano 

Ngày điều tra 

7 NSN 14 NSN 

TLB (%) CSB (%) TLB (%) 
CSB 

(%) 

CuNPs 25,54b 9,21b 17,03b 7,05b 

Cu-silica NPs 24,4b 9,12b 17,49b 7,84b 

AgNps 24,33b 8,16ab 16,48b 6,19b 

Ag-silica NPs 25,13b 9,23b 17,84b 7,94b 

Cu-

AgNPs/silica/COS 
17,78a 5,62a 12,45a 3,48a 

Đối chứng (Nước) 65,00c 38,02c 81,67c 54,20c 
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Bảng 3.9. Ảnh hưởng của các vật liệu nano đến tỉ lệ bệnh và chỉ số bệnh 

khô vằn 

Công thức 

Ngày điều tra 

7 NSN 14 NSN 

TLB (%) CSB (%) TLB (%) CSB (%) 

CuNPs 20,556b 5,741b 16,111b 4,691b 
Cu-silica NPs 19,445b 5,741b 17,222b 4,012b 
AgNPs 20,00b 6,420b 15,556b 4,383b 
Ag-silica NPs 19,732b 5,893b 15,24b 4,395b 

Cu-AgNPs/silica/COS 18,889b 4,691b 12,778c 2,778c 
Đối chứng (Nước) 40,555a 15,617a 57,222a 26,358a 

 Các vật liệu nano tổng hợp được ở nồng độ 100 ppm đều có 
khả năng ức chế tốt bệnh đạo ôn và khô vằn trên cây lúa, trong đó vật 
liệu nano đa chức năng Cu-AgNPs/silica/COS cho hiệu lực ức chế rất 
tốt với cả hai loại bệnh trên trong điều kiện nhà lưới.  
 Ảnh hưởng của các công thức thí nghiệm đến sự sinh 
trưởng của cây lúa 

 Chiều cao cây 

Bảng 3.10. Diễn biến chiều cao cây trên các công thức thí nghiệm 

Công thức 
Chiều cao cây (cm) 
Giai đoạn điều tra 

Đẻ nhánh Làm đòng Trổ Chín 
CuNPs 27,53a 63,87ab 77,07bc 83,67a 
Cu-silicaNPs 27,33a 63,60ab 82,47a 83,80a 
AgNPs 27,87a 64,27a 81,87ab 83,40a 
Ag-silicaNPs 26,80a 61,34ab 78,46ab 83,80a 
Cu-AgNPs/silica/COS 26,87a 61,53ab 75,20b 83,20a 
Đối chứng (Nước lã) 27,47a 59,80b 73,93c 79,73b 

 Sau khi phun nano, chiều cao cây của các công thức thí 
nghiệm tiếp tục tăng trưởng cũng tương đối đồng đều nhau.  

 Khả năng đẻ nhánh 
Bảng 3.11 cho thấy, các công thức sử dụng nano Cu-

silicaNPs, CuNPs, Cu-AgNPs/silica/COS cho tỷ lệ nhánh hữu hiệu 
cao hơn các công thức nano còn lại và cao hơn nhiều so với công thức 
đối chứng. 

Bảng 3.11. Khả năng đẻ nhánh của lúa ở các công thức thí nghiệm 

Công thức 
Số nhánh điều 

tra (nhánh) 

Số nhánh hữu 

hiệu (nhánh) 

Tỷ lệ nhánh 

hữu hiệu (%) 

CuNPs 3,33a 2,93abc 87,88 
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Cu-silicaNPs 3,87a 3,40a 87,85 

AgNPs 3,53a 2,87bc 81,30 

Ag-silicaNPs 3,21a 2,52bc 78,50 

Cu-AgNPs/silica/COS 3,40a 3,00ab 88,15 

Đối chứng (Nước lã) 3,27a 2,47c 75,43 

 Ảnh hưởng của các công thức đến các yếu tố cấu thành năng 
suất và năng suất 

Năng suất lý thuyết thu được ở công thức thí nghiệm phun 
nano có hiệu quả khá cao. Tuy nhiên giữa các công thức thí nghiệm 
không có sự sai khác có ý nghĩa thống kê. Các công thức phun nano 
có năng suất lí thuyết cao hơn công thức đối chứng ở mức sai khác có 
ý nghĩa thống kê. 

Bảng 3.12. Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của các công thức 

thí nghiệm 

Công thức 
Số 

hạt/bông 

Số hạt 

lép/bông 

Số hạt 

chắc/bông 

Số 

bông/m2 

Khối 

lượng 

1000 

hạt (g) 

Năng 

suất lý 

thuyết  

(tạ/ha) 

CuNPs 80,40a 7,70ab 72,70a 314,81ab 14,47a 33,13a 

Cu-silicaNPs 77,30ab 6,83ab 70,30ab 344,44a 14,37b 34,97a 

AgNPs 75,93ab 7,57ab 68,37ab 351,85a 14,52a 36,22a 

Ag-silicaNPs 76,33ab 7,74ab 67,85ab 365,85a 14,24a 36,65a 

Cu-

AgNPs/silica/COS 
76,50ab 7,67ab 68,23ab 407,41a 14,47a 38,86a 

Đối chứng (Nước) 67,53b 6,23b 61,30b 225,93b 14,11c 21,82b 

 Mức độ độc của các loại nano thử nghiệm đến cây lúa  

 Sau khi phun các loại nano thử nghiệm, không có biểu hiện 
gây hại hay kích thích đến cây lúa.  

Bảng 3.13. Ảnh hưởng độ độc đến cây lúa 

Công thức Cấp Triệu chứng 

CuNPs 1 Không gây hại 
Cu-silicaNPs 1 Không gây hại 
AgNPs 1 Không gây hại 
Ag-silicaNPs 1 Không gây hại 
Cu-AgNPs/silica/COS 1 Không gây hại 
CuNPs 1 Không gây hại 
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KẾT LUẬN 

1. Kết quả mô phỏng kết nối phân tử cho thấy các hệ phức chứa 

Ag ức chế rất tốt các loại nấm Rhizoctonia solani và nấm 

Magnaporthe oryzae gây bệnh khô vằn và đạo ôn trên cây lúa, 

khả năng ức chế mạnh hơn cả các hoạt chất hóa học là 

validamycin và tricyclazole; các phức COS-Cu, COS-Ag, Ag-

COS-Cu ức chế mạnh trên cả protein 6KD3 của Phytophthora 

capsici  và protein 1JFA của Fusarium sporotrichioides gây 

bệnh chết nhanh và chết chậm trên cây tiêu. 

2. Đã khảo sát và xây dựng quy trình điều chế COS có khối lượng 

mol trung bình trong khoảng 4500 g/mol đồng thời đánh giá khả 

năng kích thích nảy mầm hạt đậu nành của vật liệu COS điều 

chế được.  

3. Đã khảo sát và đưa ra quy trình điều chế các vật liệu nano, đồng 

thời các vật liệu đều được đặc trưng bằng các phương pháp hóa 

lý: 

- Nano silica vô định hình 

- Nano đồng (CuNPs) 

- Nano đồng trên nền silica (Cu-silicaNPs) 

- Nano bạc (AgNPs) 

- Nano bạc trên nền silica (Ag-silicaNPs) 

- Nano hỗn hợp đồng- bạc (Cu-AgNPs) 

- Nano đa chức năng trên trền COS (MFNPs/COS) 

4. Đã đánh giá được hiệu lực ức chế sự phát triển của nấm gây 

bệnh chết nhanh Phytophthora capsici  trong điều kiện in vitro 

của vật liệu nano Cu-silicaNPs và xác định được nồng độ ức chế 

tối thiểu là 75 ppm. 

5. Đã đánh giá được hiệu lực ức chế sự phát triển của nấm gây 

bệnh đạo ôn Magnaporthe oryzae và nấm gây bệnh khô vằn 

Rhizoctonia solani  trong điều kiện in vitro của các vật liệu 

nano, trong đó các vật liệu: CuNPs; Cu-silicaNPs; AgNPs; Ag-

silicaNPs có hiệu lực từ mức trung bình đến tốt, vật liệu nano 

đa chức năng MFNPs/COS có hiệu lực ức chế rất tốt – có thể 

ức chế hoàn toàn sự phát triển của cả 2 loại nấm ở nồng độ 100 

ppm. 
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6. Đã đánh giá hiệu lực ức chế nấm gây bệnh khô vằn và bệnh đạo 

ôn của một số loại vật liệu nano trong điều kiện nhà lưới như 

sau: 

- Các loại vật liệu nano sử dụng trong thí nghiệm đều có 

khả năng hạn chế bệnh đạo ôn hại do nấm Magnaporthe 

oryzae và bệnh khô vằn do nấm Rhizoctonia oryzae gây 

ra trên cây lúa trong điều kiện nhà lưới, trong đó vật liệu 

nano MFNPs/COS nồng độ 100 ppm có hiệu lực phòng 

trừ bệnh đạo ôn và bệnh khô vằn cao nhất.  

- Các loại vật liệu nano không ảnh hưởng nhiều đến sự 

sinh trưởng của lúa, tuy nhiên nó làm tăng số hạt chắc 

trên bông nên đã làm tăng năng suất lý thuyết của lúa. 

Trong đó, công thức sử dụng nano đa chức năng 

MFNPs/COS cho năng suất lý thuyết cao nhất. 
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INTRODUCTION 

Today, thanks to the advancement in nanotechnology, a large 

number of nanomaterials have appeared with unique properties that 

have opened up a lot of applications and research opportunities. Up to 

now, there have been many studies on the antimicrobial activity of 

nanoparticles and have successfully applied mainly in the field of 

biomedicine. In addition, nanomaterials could be used in agriculture, 

especially in plant disease management. Many scientific reports and 

patents are published in this field showing the advancement of 

nanotechnology in crop protection and disease management. 

Biological products containing metal ions or nanoparticles 

such as silver, copper, etc. are now widely used as antibacterial agents. 

Along with the strong development of information technology, 

quantum chemistry calculations have become an indispensable tool in 

scientific research. The application of quantum chemistry calculation 

methods with different computational softwares to study the structure 

and properties of compounds has great significance in both theory and 

practice, helping us to explain and find the rules of this chemical 

phenomena, delve into the nature of the chemical interactions, and 

further orient and check the validity of experimental studies. 

Nowadays, the gradual development of bacterial strains 

resistant to different types of antibiotics makes it very urgent to 

research new drugs or materials with an effective spectrum of 

antibacterial activity. Recent studies on nanomaterials show that 

various metal nanoparticles and metal oxides may have very 

promising and potential roles as antimicrobial agents. The 

advancement of nanotechnology in agriculture over the past decade 

has made nano-fertilizers and nano-pesticides as sustainable methods 

for farming. This has thus reduced the cost of agrochemicals for crop 

protection as well as the treatment costs for environmental restoration. 
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Chitosan oligosaccharide are the degraded products prepared 

from the depolymerization of chitosan. Unlike chitosan, COS has low 

molecular weight so that they are easily absorbed from the gut, rapidly 

enters the bloodstream, and has systemic biological effects. Many 

studies show that COS has antibacterial, antifungal, and antiviral 

activities. In addition, COS also has the effect of stimulating the 

growth and development of plants. 

In Vietnam, rice is one of the main food crops and plays a very 

important role in agricultural production. However, the problem of 

disease is a threat that greatly affects the yield and quality of rice. To 

control rice diseases, the current main method is still using chemical 

drugs. The increasing abuse of chemical drugs has made pathogens 

capable of forming drug resistance, moreover, it also causes serious 

environmental pollution, the residues of pesticides in agricultural 

products have affected the environment, health, and life of humans. 

The application of nanotechnology in crop protection to be more 

environmentally friendly is a direction that many countries are 

interested in. 

However, in Vietnam, the application of nanotechnology in 

agriculture is still limited. From that fact, we realize that the research 

direction toward the application of nanomaterials, especially 

multifunctional nanomaterials that both stimulate plant growth and 

prevent diseases is still very new and necessary, has scientific and 

practical significance. Therefore, we chose to study the topic: 

"Synthesis of multifunctional nanomaterials based on chitosan 

oligosaccharide and application". 

CHAPTER 1. LITERATURE OVERVIEW  

1.1. COPPER NANOPARTICLES 

Copper nanoparticles have received great attention due to 

their potential applications in many fields. There are many techniques 

to synthesize copper nanoparticles with different sizes and shapes: 
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ultrasonic reduction, photochemical reduction, radioactivity 

reduction, metal vapor synthesis, microemulsion technique, polyol 

process, thermal reduction, chemical reduction,… However, due to 

chemical activity, copper nanoparticles are easily oxidized, especially 

when the particle size decreases. 

The antibacterial activity of copper nanoparticles has been 

proven through many research results. In addition, copper 

nanoparticles have also shown antifungal activity against a wide 

variety of fungi such as: Saccharomyces cerevisiae, Cladosporium 

cladosporoides, Phaeococcomyces chersonesos , Ulocladium 

chartarum, Candida albicans và Penicillium citrinumby, …  

1.2. SILVER NANOPARTICLES 

Silver nanoparticles are of particular interest due to their 

optical and electrical properties. In addition, Silver nanoparticles 

exhibits good anti-corrosion properties, which can be more easily 

synthesized than other metals that tend to oxidize during synthesis. On 

the other hand, due to their antimicrobial activity, AgNPs act as 

antibacterial agents and are commonly used in applications ranging 

from household appliances to water treatment and medical device 

disinfection. Several methods have been successfully applied to 

synthesize silver nanoparticles, in which chemical reduction is the 

most popular method because of its convenience and simple 

equipment.  

1.3. SILICA NANOPARTICLES 

Silica attract the interest of many agronomists, especially 

amorphous silica nanoparticles have high activity and are easily 

absorbed by plants. Silica helps plants increase resistance to stress, 

thereby optimizing crop yield, increasing economic efficiency. Rice 

plants have quite a large demand for silica. Silica has major roles in 

rice such as: carbohydrate synthesis, grain yield enhancement, 

phenolic synthesis and plant cell wall protection.  
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1.4. CHITOSAN OLIGOSACCHARIDE  

The antibacterial activity of chitosan and its derivatives 

against a number of bacterial species has been recognized and  

considered to be one of the most important properties directly related 

to its biological applications. 

Besides that, COS has the ability to stimulate plant growth and 

reduce the bad effects of adverse conditions. On the other hand, COS 

is also a stimulant of the plant's defense mechanism, helping the plant 

to synthesize antibodies against invading microorganisms. 

1.5. RICE DISEASES 

Rice blast caused by fungi Magnaporthe oryzae is one of the 

most devastating diseases and result in severe impacts on either rice 

yield or grain quality. Some pesticides commonly used to prevent blast 

disease are: Kasugamycin, DithaneM45, Thiram, Topsin M, 

Thiabendazol, Tricyclazol, Isoprothiolane…  

Rice sheath blight caused by fungi Rhizoctonia solani  is one 

of the most common diseases in rice. To prevent sheath blight disease, 

farming methods are mainly applied, in addition some chemical drugs 

such as: Validasin, Rovral 50%WP, Monceren 25%WP, Validamycin 

5L, etc. are used. 

CHAPTER 2. METHOD OF RESEARCH 

2.1. MATERIAL CHARACTERIZATION METHODS 

- UV-Vis ultraviolet spectrum 

- X-Ray Diffraction (XRD)  

- Scanning Electron Microscopy (SEM) 

- Transmission Electron Microscopy (TEM)  

- High-Resolution Transmission Electron Microscopy 

(HRTEM) 

- Fourier Transform Infrared (FT-IR) 

- Energy-dispersive X-ray Spectroscopy (EDX) 
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- Gel Permeation Chromatography (GPC) 

- Hydro Nuclear Magnetic Resonance (1H-NMR) 

- Thermogravimetric analysis (TG-DSC) 

2.2. SOYBEAN SEED GERMINATION TEST METHODS 
2.3. EVALUATION OF ANTIFUNGAL ACTIVITY METHODS 
2.3.1. Evaluation of antifungal activity by molecular docking 
simulation methods   
2.3.2. Evaluation of antifungal activity by experiment methods 

- Invitro condition 
- Green house condition 

CHAPTER 3. RESULTS AND DISCUSSION 

3.1. EVALUATION OF RESISTANCE OF SILVER COMPLEX 

ON FUNGI CAUSING  RICE BLAST AND RICE SHEATH 

BLIGHT BY MOLECULAR DOCKING SIMULATION 

METHODS   

3.1.1. Inhibition of fungi causing rice sheath blight and rice blast 

diseases 

The inhibitory ability of the ligands on the 4G9M protein of 
the complex and Validamycin was evaluated through the values of 
root-mean-square deviation (RMSD), Docking score energy (DS) and 
the interactions of the ligands and the proteins. Table 3.1 show that: 
the inhibitory capacity onto protein 4G9M decreases in the following 
order: bis-Ag-C > bis-Ag-Si > validamycin > Ag-C  Ag-Si. 

Table 3.1. Docking simulation results: docking score energy (DS), root-

mean-square deviation (RMSD) and interactions with 4G9M amino acids of 

silver-tetrylene, bis-silver complexes (Ag-E and bis-Ag-E with E = C, Si), 

and validamycin 

Complex DS (kcal.mol-1) RMSD (Å) Hydrogen bonds 

Ag-C -9,6 0,80 2 

Ag-Si -11,9 1,19 3 

bis-Ag-C -13,7 1,14 4 

bis-Ag-Si -12,7 1,93 4 

Validamycin -12,3 1,06 6 

The inhibitory capacity onto protein 6JBR decreases in the 
following order: bis-Ag-C > bis-Ag-Si > tricyclazole  Ag-C  Ag-Si.  

Table 3.2. Docking simulation results: docking score energy (DS), root-

mean-square deviation (RMSD) and interactions with 6JBR amino acids of 
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silver-tetrylene, bis-silver complexes (Ag-E and bis-Ag-E with E = C, Si), 

and tricyclazole 

Complex DS (kcal∙mol-1) RMSD (Å) Hydrogen bonds 

Ag-C -12.9 1.52 3 

Ag-Si -13.4 1.30 4 

bis-Ag-C -16.3 1.69 7 

bis-Ag-Si -18.1 1.24 10 

Tricyclazole -10.7 1.77 4 

Docking simulation results indicate that the selected tetrylene 
complexes are active for inhibiting the proteins 4G9M and 6JBR of R. 
solani and M. oryzae, respectively. 

3.1.2. Inhibition of fungi causing foot rot and yellowing diseases 

on black pepper 

Ag-COS, Cu-COS, Ag-COS-Cu complexes inhibit quite well 

on both proteins 6KD3 and 1JFA. The inhibitory capacity onto protein 

6KD3 and 1JFA  decreases in the following order: Ag-COS-Cu > Cu-

COS > Ag-COS. 

Table 3.3. Docking simulation results: docking score energy (DS), root-

mean-square deviation (RMSD) and interactions with 6KD3 amino acids of 

COS-Ag, COS-Cu and Ag-COS-Cu complexes  

Complex DS (kcal.mol-1) RMSD (Å) Hydrogen bonds 

COS-Ag -12,6 1,15 4 

COS-Cu -14,3 1,85 4 

Ag-COS-Cu -15,9 1,67 7 

Table 3.4. Docking simulation results: docking score energy (DS), root-

mean-square deviation (RMSD) and interactions with 1JFA amino acids of 

COS-Ag, COS-Cu and Ag-COS-Cu complexes  

Complex DS (kcal.mol-1) RMSD (Å) Hydrogen bonds 

COS-Ag -12,6 1,1 3 

COS-Cu -13,1 1,08 3 

Ag-COS-Cu -14,4 1,22 5 
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3.2. PREPARATION OF CHITOSAN OLIGOSACCHARIDES  

3.2.1. Characterization of COS 

At 360 h, Mw of degraded chitosan was 4500 g/mol. 

Figure 3.1 and 3.2 show that the chemical structure of COS was 

efficiently preserved. 

 
Figure 3.1. GPC chromatography of chitosan and COS (4500 g/mol) 

 
Figure 3.2. FT-IR spectra of initial chitosan (A) and COS with 4500 g/mol 

(B) 
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Figure 3.3. 1H NMR spectra of chitosan and COS (4500 g/mol) 

3.2.2. Effect of COS on Soybean Seed Germination 

Results of GE and GP in Table 3.5 indicated that soybean 
seeds pre-soaking with COS resulted in a significant increase in GE 
and GP in comparison to the control. The concentration of COS 
(200 mg/L) was the best treatment reaching 91 and 93% for GE and 
GP, respectively. However, there was not a significant difference 
between the treatments of 100 and 200 mg/L COS in GE and GP 
values. Therefore, the treatment of 100 mg/L COS can be selected as  
the most suitable one for the enhancement of soybean seed 
germination. 

Table 3.5  Effect of COS pre-soaking on germination ability of 

soybean seeds 

COS (mg/L) GE (%) GP (%) 

0 (Control) 80.25 ± 3.10a 82.50 ± 2.38a 

50 85.25 ± 2.75ab 88.00 ± 4.32ab 

100 89.00 ± 3.83b 92.25 ± 3.30b 

200 91.00 ± 2.00b 93.00 ± 2.00b 

LSD0.05 5.22 5.71 
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3.3. PREPARATION OF SILICA NANOPARTICLES 

 
Figure 3.4. XRD pattern of silicaNPs 

 
Figure 3.5. The TEM image of silicaNPs 

 
Figure 3.6. a) The SEM image và b) EDX spectrum of silicaNPs 

The particle shape of the silicaNPs was nearly spherical with an 
average size of about 20 nm. 
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3.4. PREPARATION OF COPPER NANOPARTICLES  

3.4.1. Preparation of CuNPs 

 
Figure 3.7. XRD pattern of CuNPs 

 
Figure 3.8. The TEM image of CuNPs 

The XRD pattern was showed in Figure 3.7 confirming the 

crystalline metallic phase of CuNPs. Figure 3.8 indicates that the 

particle shape of CuNPs was  nearly spherical with an average size of 

about 20 nm. 

3.4.2. Preparation of Cu-silicaNPs 

3.4.2.1. Characterization of Cu-silicaNPs 

The XRD patterns of Cu-silica NPs in  Figure 3.9b confirmed 

the crystalline metallic phase CuNPs with face centered cubic (FCC) 
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structures. The diffraction pattern of the sample also showed a peak 

for an amorphous structure of silicaNPs. 

The TEM images of silicaNPs and Cu-silicaNPs/CMC 
nanoparticles were showed in Figure 3.10. The Figure 3.10 indicated 
that the silicaNPs and Cu-silicaNPs/CMC nanoparticles were fairly 
uniform in size. The shape of the silicaNPs and Cu-silicaNPs/CMC 
nanoparticles  is nearly spherical particles with average size of about 
19 nm. There is no significant change in morphology and particle size 
between the silicaNPs and Cu-silicaNPs/CMC nanoparticles.  

From Figure 3.11b, the d-spacing of the lattice spacing 
between adjacent planes of 0.21 nm was clearly observed, which may 
correspond to the (111) planes of the FCC copper crystalline phase.  

 
Figure 3.9. XRD patterns of the powder samples (a) silicaNPs and (b) Cu-

Silica NPs/CMC 
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Figure 3.10. The TEM image of: (a, b) silicaNPs and (c, d) Cu-

silicaNPs 

 
Figure 3.11. The HRTEM images of Cu-Silica NPs/CMC 

The FTIR spectrum of Cu-Silica NPs in Figure 3.12. also exhibit 

typical vibrations like the FTIR spectrum of silicaNPs (Figure 3.12a), 

however the peaks have been shifted to  the larger number of waves, such as 

peak of 3439,08 cm−1  to 3442,94 cm−1,  peak of 1388,75 cm−1 to 1402,25 

cm−1, peak of 964,41 cm−1 to 968,27 cm−1. The results indirectly confirmed 

that CuNPs was formed in the silica matrix. Furthermore, Figure 3.12 (c) 

showed no typical IR peaks for CuO at 400, 510 and 600 cm-1. 
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Figure 3.12. Infrared spectrum of: (a) silicaNPs, (b) CMC, (c) Cu-

silicaNPs and (d) Cu-silicaNPs/CMC 

 

Figure 3.13. EDX elemental mapping of  Cu-Silica NPs/CMC 

SEM-EDX image in Figure 3.1 (a) shows the presence of Si, 
Cu, O and C elements in the sample. The presence of silic (Figure 3.2 
(b)) and oxygen (Figure 3.3 (c)) is revealed for Si and O components 
of the spherical silica nanoparticles. Elemental mapping image of Cu 
(Figure 3.4 (d) shows that Cu element in the material are dispersed all 
over  the silica substrate. Similarly, elemental mapping image of C 
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(Figure 3.5 (e)) shows that C in CMC is evenly distributed and coated 
on Cu-silicaNPs. These results demonstrate the formation of the multi-
component Cu-silicaNPs/CMC.   

3.4.2.2. Antifungal Activity Tests on Phytophthora capsici causing 

foot rot disease on Black pepper 

Cu-silicaNPs were used for an antifungal effect test at six 

concentrations (0 ppm, 25 ppm, 50 ppm, 75 ppm, 100 ppm, 125 ppm). 

The results are shown in Table 3.6. In general, the inhibition effects 

increased after 24 h, 48 h and 72 h. After 72 h, with the Cu-silicaNPs 

concentrations of 75 ppm, 100 ppm and 125 ppm these samples 

completely inhibited P. capsici growth up to 93.30% while there was 

a slight reduction at the Cu-silicaNPs concentration of 50 ppm with 

73.37% of an inhibiting effect. The results indicated that the 

SiO2@Cu@CMC concentration of 75 ppm was the minimum 

inhibition concentration (MIC). 

Table 3.6. P. capsici inhibition by Cu-silicaNPs at different concentrations 

Cu-silicaNPs 

Concentration (ppm) 

P. capsici Inhibition  

24 h 48 h 72 h 

0 0.00g 0.00h 0.00h 

25 49.11b 54.78c 39.47c 

50 84.07a 80.05b 73.37b 

75 84.07a 92.34a 93.30a 

100 84.07a 92.34a 93.30a 

125 84.07a 92.34a 93.30a 

P0.05 <0.0001 <0.0001 <0.0001 
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3.5. PREPARATION OF SILVER NANOPARTICLES  

3.5.1. Preparation of AgNPs 

 

Figure 3.14. XRD pattern of AgNPs 

 

 

Figure 3.15. (a) The SEM image và (b) The TEM image of AgNPs 

The SEM and TEM image in Figure 3.15 showed that the 
AgNPs had a spherical shape with a fairly uniform size in the range of 
about 20–40 nm. 
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3.5.2. Preparation of Ag-silicaNPs 

 
Figure 3.16. XRD pattern of Ag-silica NPs 

Figure 3.16 showed the XRD pattern of Ag-silica NPs. 
Diffraction peaks indexed to (111), (200), (220) and (311), confirming 
to crystalline metallic phase Cu NPs with face centered cubic (FCC) 
structures. The diffraction data presented in Fugure 3.16 showed a 
broad peak at 2 theta = 10-30°, indexing to amorphous silica material. 

The IR spectrum of the obtained Ag-silicaNPs material (Figure 
3.17) also shows characteristic peaks like that of silica, but there are 
some shift in wavelength as well as transmittance of the peaks. 

 
Figure 3.17. Infrared spectra of: (a) silicaNPs và (b) Ag-silicaNPs 
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Figure 3.18. HRTEM imagine of Ag-silicaNPs 

 
Figure 3.19. SEM-EDX imagine and EDX spectrum of Ag-silicaNPs 

Figure 3.18 is a representative HRTEM image obtained for 
Ag-silicaNPs. From Figure 3.18, the Ag-silicaNPs exhibited uniform 
in size, the shape with their average size ~30 nm. From Figure 3.18, 
the d-spacing of the lattice spacing between adjacent planes of 0.23 
nm was clearly observed, which may corresponds to the (111) planes 
of  fcc silver crystalline phase. 

The EDX spectrum of Ag-silicaNPs in Figure 3.19 shows that 
the material contains O, Si and Ag elements. 
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3.6. PREPARATION OF Cu-Ag NANOPARTICLES 

 
Figure 3.20. XRD patterns of CuNPs, AgNPs và Cu-AgNPs 

Figure 3.20 shows the XRD patterns of AgNPs, Cu-AgNPs and 

CuNPs materials. In the XRD pattern of Cu-AgNPs materials (Figure 

3.20b), crystal peaks of both Cu and Ag appear simultaneously, in 

addition, no characteristic peaks of CuO, Cu2O or Cu(OH)2 appear, 

indicating that the material only includes Cu and Ag metals. Figure 

3.21 display the SEM and TEM images of the Cu-AgNPs. As can be 

seen, the Cu-AgNPs materials exhibit a spherical morphology with an 

average size of about 20 nm and quite uniform. 

 
Figure 3.21. SEM imagine (a) and TEM imagine (b) of Cu-AgNPs 
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Figure 3.22. (a) SEM-EDX imagine and (b) EDX spectrum of Cu-AgNPs 

The EDX spectrum in Figure 3.22 shows the presence of Cu 
and Ag elements in the sample. 

3.7. PREPARATION OF MULTIFUNCTIONAL 

NANOPARTICLES BASED ON CHITOSAN 

OLIGOSACCHARIDE  

 
Figure 3.23.  SEM imagine of Cu-AgNPs/silica/COS 

 
Figure 3.24. TEM imagine of Cu-AgNPs/silica/COS 

The TEM imagine in Figure 3.24 showed that the formed 

nanoparticles have spherical shape. The SEM-EDX image in Figure 

3.2 5(a) showed the presence of O, Si, Cu and Ag elements in the 

sample. The distributions of the two elements oxygen and silicon 

(Figures 3.25(b) and (c)) show that they are the Si and O components 

of the spherical silica nanoparticles. Figures 3.25 (d) and (e) clearly 
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showed that Cu and Ag elements are evenly distributed on the silica 

material. 

 
Figure 3.25. EDX elemental mapping of Cu-AgNPs/silica 

3.8. EVALUATION OF THE APPLICATION OF SYNTHETIC 

NANOMATERIALS IN RICE DISEASES MANAGEMENT 

3.8.1. Evaluation of the inhibitory effect of nanomaterials on 

Magnaporthe oryzae and Rhizoctonia solani causing rice blast and 

rice sheath blight in in vitro condition. 

Table 3.7. Antifungal effect of nanoparticles materials at different 

concentrations  

Nanoparticles 

materials  

Concentrations 

(ppm) 

mycelial disc 

diameters (mm) 

M. Oryzae 

inhibition (%) 

M. oryzae 
R. 

solani  
M. oryzae 

R. 

solani  

CuNPs 

50 73,83bc 34,5c 8,66 50,71 

70 69,5c 26,2cd 14,58 62,57 

100 57,33d 14,9d 28,48 78,71 

Cu-silica NPs 

50 53,833c 32,4c 40,0 53,71 

70 24,5d 23,5c 76,08 66,43 

100 22,33de 16,3f 79,05 76,71 

AgNPs 

50 58,16c 42,6c 30,07 39,14 

70 42,66d 35,4cd 51,26 49,43 

100 33,33e 31,5cd 64,01 55,00 

Ag-silica NPs 50 43,33c 31,4c 50,35 55,14 
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70 37,5d 11,2d 58,31 84,00 

100 22,667e 1,4f 78,59 98,00 

Cu-

AgNPs/silica/COS  

20 24,3c 31,3c 69,08 60,47 

50 3,2f 11,2d 95,93 85,85 

70 0f 5,2df 100 93,43 

100 0f 0f 100 100 

Control  80,16a 70,0a 0 0 

- The Cu-AgNPs/silica/COS  material exhibited the highest 

efficiency inhibition effect on Magnaporthe oryzae and 

Rhizoctonia solani at all tested concentrations. At a concentration 

of 100 ppm, it can completely inhibit the growth and development 

of all the fungi causing both rice blast and rice sheath blight. 

- The remaining of nanomaterials exhibited medium to good efficiency 

inhibition effect on the growth of Magnaporthe oryzae and 

Rhizoctonia solani. 

3.8.2. Evaluation of the inhibitory effect of some nanomaterials on 

the fungi causing the rice blast and rice sheath blight disease in 

greenhouse conditions 

Table 3.8. Effect of nanomaterials on the incidence and disease index 

of rice blast disease 

Nanomaterials 

Investigation date 

7 NSN 14 NSN 

TLB (%) CSB (%) TLB (%) CSB 
(%) 

CuNPs 25,54b 9,21b 17,03b 7,05b 
Cu-silica NPs 24,4b 9,12b 17,49b 7,84b 

AgNps 24,33b 8,16ab 16,48b 6,19b 

Ag-silica NPs 25,13b 9,23b 17,84b 7,94b 

Cu-
AgNPs/silica/COS 17,78a 5,62a 12,45a 3,48a 

Control 65,00c 38,02c 81,67c 54,20c 

Table 3.9. Effect of nanomaterials on the incidence and disease index 

of rice sheath blight 

Nanomaterials 

Investigation date 

7 NSN 14 NSN 

TLB (%) CSB (%) TLB (%) CSB (%) 

CuNPs 20,556b 5,741b 16,111b 4,691b 



22 

 

Cu-silica NPs 19,445b 5,741b 17,222b 4,012b 
AgNPs 20,00b 6,420b 15,556b 4,383b 
Ag-silica NPs 19,732b 5,893b 15,24b 4,395b 

Cu-AgNPs/silica/COS 18,889b 4,691b 12,778c 2,778c 
Control 40,555a 15,617a 57,222a 26,358a 

 All synthesized nanomaterials at concentration of 100 ppm are 
able to inhibit the rice blast and rice sheath blight well, in which 
multifunctional nanomaterials Cu-AgNPs/silica/COS exhibited good 
efficiency inhibition effect on both diseases in greenhouse conditions 
 Effects of experimental treatments on the growth of rice plants 

 The plant height 

Table 3.10. Evolution of plant height on experimental treatments 

Nanomaterials 

Plant height (cm) 
Investigation phase 

Tillering 
Panicle 

Initiation Flowering Maturity 

CuNPs 27,53a 63,87ab 77,07bc 83,67a 
Cu-silicaNPs 27,33a 63,60ab 82,47a 83,80a 
AgNPs 27,87a 64,27a 81,87ab 83,40a 
Ag-silicaNPs 26,80a 61,34ab 78,46ab 83,80a 
Cu-AgNPs/silica/COS 26,87a 61,53ab 75,20b 83,20a 
Control 27,47a 59,80b 73,93c 79,73b 

In all experimental treatments, rice plants grew relatively 
evenly. 

  Tillering ability 
Table 3.11 showed that, the experimental treatments using 

Cu-silicaNPs, CuNPs, Cu-AgNPs/silica/COS proved higher effective 
on tillering ability than the remaining nanoformulations and much 
higher than that of the control treatment. 

Table 3.11. Tillering ability of rice plants of experimental treatments  

Nanomaterials 
Investigative 

branch number  
Effective 

branch number  

Effective 
branch rate 

(%) 
CuNPs 3,33a 2,93abc 87,88 
Cu-silicaNPs 3,87a 3,40a 87,85 
AgNPs 3,53a 2,87bc 81,30 
Ag-silicaNPs 3,21a 2,52bc 78,50 
Cu-AgNPs/silica/COS 3,40a 3,00ab 88,15 
Control 3,27a 2,47c 75,43 

 Effects of experimental treatments on the rice yield 
The theoretical yields of the experimental treatments are quite 

high. However, there was no statistically significant difference 
between the experimental treatments. The theoretical yields of the 
experimental treatments was higher than that of the control formula. 
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 Table 3.12. Effects of experimental treatments on the rice yield 

Nanomaterials 
Number 
of seeds 
/ flower 

Number 
of flat 
seeds / 
flower 

Number of 
solid seeds 

/flower 

Number 
of 

flowers 
/m2 

Mass 
of 1000 
seeds 

(g) 

Theoretical 
yield 

(quintal 
/ha) 

CuNPs 80,40a 7,70ab 72,70a 314,81ab 14,47a 33,13a 
Cu-silicaNPs 77,30ab 6,83ab 70,30ab 344,44a 14,37b 34,97a 
AgNPs 75,93ab 7,57ab 68,37ab 351,85a 14,52a 36,22a 
Ag-silicaNPs 76,33ab 7,74ab 67,85ab 365,85a 14,24a 36,65a 
Cu-AgNPs 
/silica/COS 

76,50ab 7,67ab 68,23ab 407,41a 14,47a 38,86a 

Control 67,53b 6,23b 61,30b 225,93b 14,11c 21,82b 

 Toxicity of the experimental treatments to rice plants 
 There were no harmful or irritating effects to the rice plants in 
all of the experimental treatments.  

Table 3.13. Toxicity of the experimental treatments to rice plants 

Nanomaterials Rank Symptom 
CuNPs 1 No harmful 
Cu-silicaNPs 1 No harmful 
AgNPs 1 No harmful 
Ag-silicaNPs 1 No harmful 
Cu-AgNPs/silica/COS 1 No harmful 
CuNPs 1 No harmful 

CONCLUSION 

1. Docking simulation results indicate that the selected tetrylene 

complexes are active for inhibiting Rhizoctonia solani and 

Magnaporthe oryzae causing rice blast and rice sheath blight, with the 

higher ability to inhibit than chemically active substances validamycin 

and tricyclazole; COS-Cu, COS-Ag, Ag-COS-Cu complexes strongly 

inhibited both protein 6KD3 and 1JFA of Phytophthora capsici and 

Fusarium sporotrichioides causing foot rot and yellowing disease on 

black pepper.  

2. Investigated and built the process to prepare COS with an 

average molar mass in the range of 4500 g/mol and evaluated the 

ability to stimulate soybean seed germination of the prepared COS 

material. 

3. Investigated and built the process to prepare and characterized  

the nanomaterials by physicochemical methods: 

- Amorphous silica nanoparticles 
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- Copper nanoparticles (CuNPs) 

- Silica coated copper nanoparticles (Cu-silicaNPs) 

- Silver nanoparticles (AgNPs) 

- Silica coated silver (Ag-silicaNPs) 

- Bimetallic copper - silver nanoparticles (Cu-AgNPs)  

- Multifunctional nanoparticles based on chitosan 

oligosaccharide (MFNPs/COS) 

4. Evaluated the inhibitory effect of Cu-silicaNPs on Phytophthora 

capsici  causing foot rot disease on black pepper with the 

minimum inhibitory concentration at 75 ppm. 

5. Evaluated the inhibitory effect of nanomaterials on 

Magnaporthe oryzae and Rhizoctonia solani causing rice blast 

and rice sheath blight in in vitro condition, in which: the 

inhibition effectiveness of CuNPs; Cu-silicaNPs; AgNPs; Ag-

silicaNPs on the growth of Magnaporthe oryzae and Rhizoctonia 

solani were from medium to good. MFNPs/COS nanomaterials 

had a very good inhibitory activity – able to completely inhibit 

the growth of both fungi at the concentration of 100 ppm. 

6. Evaluated the inhibitory effect of nanomaterials on 

Magnaporthe oryzae and Rhizoctonia solani in greenhouse 

conditions:  

- All kinds of nanomaterials used in the experiment were 

able to limit blast disease caused by Magnaporthe 

oryzae and sheath blight caused by Rhizoctonia oryzae 

on rice under solani in greenhouse conditions, in which 

MFNPs/COS nanomaterials at concentration of 100 

ppm has the highest effectiveness against blast and 

sheath blight disease.  

- Nanomaterials did not have much effect on the growth 

of rice, however, it increases the number of solid seeds, 

thus increases the theoretical yield of rice. In which, the 

MFNPs/COS nanomaterial has the highest theoretical 

yield. 
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