
1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu chế tạo thuốc bảo vệ thực vật xử lý bệnh nấm hồng 
trên cây cao su ở Đồng Nai bằng công nghệ nano (nano bạc hoặc nano kẽm) 
2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Lạc Hồng 
3. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính: 
Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS Nguyễn Thị Phương Phong 
Cá nhân tham gia: ThS. Cao Văn Dư, ThS. Ngô Hoàng Minh, ThS. Võ Quốc Khương, 
HVCH. Quang Thị Ngọc Anh, ThS. Nguyễn Hoàng Ngọc Phương, HVCH. Nguyễn 
Xuân Chương, ThS. Nguyễn Minh Khang, ThS. Trương Văn Tuấn  
4. Mục tiêu của nhiệm vụ: 
Chế tạo thành công chế phẩm dung dịch nano kim loại (Zn, Ag) có kích thước dưới 
40nm, có độ đồng đều, độ ổn định cao, có hiệu lực kháng và diệt nấm  hồng trên 
đối tượng cây cao su tại tỉnh Đồng Nai  
5. Kết quả thực hiện: 
- Chế tạo thành công nano bạc, nano kẽm theo phương pháp khử hoá học với tác 
nhân muối oxalat. Dung dịch nano bạc có màu vàng đồng nhất, kích thước hạt 10-
40nm, có độ bền trong 5 tháng. Dung dịch nano kẽm không màu, có kích thước hạt 
10-40nm, có độ bền trong 8 tháng. 
- Các tính chất lý-hóa của dung dịch nano chế tạo được xác định qua các phương 
pháp phân tích UV-Vis, XRD, TEM. 
- Chế tạo thành công hệ dung dịch nano kẽm-bạc với tỉ lệ Zn:Ag (20:1), kích 
thước hạt 30nm, ổn định trong 5 tháng. Hệ dung dịch được kiểm nghiệm không 
độc, không gây kích ứng da (K = 0,2) và được sử dụng làm chế phẩm diệt bệnh 
nấm hồng cho cây cao su. 
- Đã khảo sát tình hình bệnh nấm hồng ở các nông trường thuộc Tổng Công ty 
Cao su Đồng Nai, đặc biệt tại vườn khai thác nông trường Ông Quế và đưa ra biện 
pháp xử lý phù hợp. 
- Chế phẩm dung dịch keo nano kẽm-bạc có hiệu lực kháng và diệt bệnh nấm 
hồng cao tại nồng độ khá thấp 33,3ppm, tương đương với hiệu lực kháng và diệt 
nấm của thuốc BVTV Validan 5SL. 
6. Thời gian bắt đầu và kết thúc: từ tháng 10/2013 đến tháng 4/2013 
7. Kinh phí thực hiện: 616.866.000 đồng 

 
 


