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Lương Hữu Thành1, Vũ Thuý Nga1, Đàm Trọng Anh1,  

Nguyễn Ngọc Quỳnh1, Nguyễn Thị Thu1, Đàm Thị Huyền1,  
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TÓM TẮT
Nghiên cứu khả năng sử dụng vi sinh vật phân hủy thuốc bảo vệ thực vật có chứa gốc lân hữu cơ đối với cây chè 

được thực hiện trong nhà lưới tại Viện Môi trường Nông nghiệp (giống LDP1) và thí nghiệm đồng ruộng tại Nghệ 
An (giống LDP1, PH8), trên chè kiến thiết và chè kinh doanh. Kết quả cho thấy, trong điều kiện nhà lưới với công 
thức sử dụng chế phẩm với liều lượng từ 10 - 150 g/m2 thì OP trong đất trồng chè giảm từ 38,85 - 76,35%, OP trên 
chè đạt từ 29,45 - 82,94%, bên cạnh đó còn làm tăng mật độ vi sinh vật tổng số trong đất đạt 107 CFU/g, tăng mật 
độ vi sinh vật phân giải lân hữu cơ và mật độ vi sinh vật kích thích sinh trưởng thực vật trong đất đạt 105 CFU/g cao 
hơn so với đối chứng. Thí nghiệm đồng ruộng cho thấy, chế phẩm vi sinh vật phân hủy OP tuy không ảnh hưởng 
đến chất lượng chè nhưng có thể giúp cây chè sinh trưởng tốt hơn, năng suất tăng cao hơn đối chứng (năng suất chè 
kinh doanh tăng 18,01%, chè kiến thiết tăng 36,78% khi sử dụng chế phẩm với liều lượng 25 - 150 g/m2).

Từ khóa: Cây chè, chế phẩm vi sinh, lân hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật

1 Viện Môi trường Nông nghiệp; 2 Viện Hoá học và các Hợp chất thiên nhiên
3 Bộ Tài nguyên và Môi trường

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Chè là một loại cây công nghiệp lâu năm cho giá 

trị kinh tế lâu dài, mau cho sản phẩm. Việt nam là 
nước sản xuất chè lớn thứ 7 và xuất khẩu chè lớn 
thứ 5 toàn cầu, với 130.000 ha diện tích trồng chè 
và hơn 500 cơ sở sản xuất, chế biến, công suất đạt 
trên 500.000 tấn chè khô/năm (VITIC, 2020). Ở Việt 
Nam, chè được quan tâm và phát triển mạnh ở vùng 
trung du và miền núi, trong đó có tỉnh Nghệ An. 

Trong phòng chống sâu bệnh cho cây chè, đa số 
người dân thường sử dụng các loại thuốc hóa học, 
đặc biệt là thuốc có nguồn gốc lân hữu cơ (OP). Việc 
lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật gốc OP có thể ảnh 
hưởng trực tiếp đến sức khoẻ người trồng chè và 
người sử dụng chè. Theo nhiều nghiên cứu, ngộ độc 
OP có thể gây tử vong nếu nhiễm độc ở nồng độ cao. 
“Nghiên cứu khả năng sử dụng vi sinh vật phân hủy 
thuốc bảo vệ thực vật có chứa lân hữu cơ đối với cây 
chè” được tiến hành nhằm cải thiện chất lượng môi 
trường và tạo được sản phẩm chè sạch cung cấp cho 
thị trường.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu nghiên cứu
- Chế phẩm vi sinh vật phân huỷ OP và kích thích 

sinh trưởng thực vật do Viện Hoá học các Hợp chất 
thiên nhiên cung cấp (thành phần gồm 04 chủng 
vi khuẩn Methylobacterium populi CNN2, Ensifer 
adhaerens CNN3, Bacillus megaterium INN4 và 

Bacillus subtilis INN6 với mật độ mỗi loại đạt 
1,0 ˟ 108 CFU/gram, tồn tại trong chất mang dưới 
dạng bột).

Đối tượng cây trồng: Giống chè LDP1 và PH 8. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Ảnh hưởng của liều lượng chế phẩm vi sinh 
vật đến khả năng phân hủy OP và vi sinh vật trong 
đất ở thí nghiệm nhà lưới

- Thí nghiệm được tiến hành trên giống chè LDP1 
(cây con 9 tháng tuổi trong vườn ươm, có chiều cao 
trung bình 22,5 cm, số lá từ 6 - 8 lá) ở điều kiện nhà 
lưới tại Viện Môi trường Nông nghiệp, bố trí theo 
khối ngẫu nhiên, với chậu đất chứa 30 kg đất/chậu, 
3 lần nhắc lại.

- Công thức thí nghiệm: CT1: Đối chứng (không 
bón OP, không chế phẩm); CT2: Bón CP 10 g/m2 

+ OP (200 mg/m2); CT3: Bón CP 25 g/m2 + OP 
(200 mg/m2); CT4: Bón CP 50 g/m2 + OP (200 mg/m2);
CT5: Bón CP 100 g/m2 + OP (200 mg/m2); CT6: Bón 
CP 150 g/m2 + OP (200 mg/m2).

- Nồng độ OP thử nghiệm là 200 mg: 150 ml dịch 
anboom/m2.

- Chỉ tiêu theo dõi: Dư lượng OP trong đất và 
trong chè; vi sinh vật phân giải OP, kích thích sinh 
trưởng thực vật trong đất, khả năng sinh trưởng và 
phát triển của chè.
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2.2.2. Đánh giá hiệu quả của chế phẩm vi sinh vật 
phân huỷ OP và kích thích sinh trưởng thực vật đối 
với cây chè trong thí nghiệm đồng ruộng

 Thí nghiệm được thực hiện trên chè kiến thiết 3 
năm tuổi (giống PH 8), chè kinh doanh 19 năm tuổi 
(giống LDP1).  

- Công thức thí nghiệm: Công thức đối chứng 
(ĐC) - không bón chế phẩm; CT1- chế phẩm bón 
25g/m2; CT2 - chế phẩm bón 50 g/m2; CT3 - chế 
phẩm bón 100 g/m2; CT4 - chế phẩm bón 150 g/m2.

- Phương pháp bố trí thí nghiệm: Theo khối ngẫu 
nhiên hoàn toàn (RBCD), nhắc lại 03 lần. Diện tích 
ô thí nghiệm: 100 m2/ô. Tổng diện tích các ô thí 
nghiệm là 1200 m2.

- Chỉ tiêu theo dõi: Chiều cao cây, rộng tán, số 
búp/cây, khối lượng búp, chiều dài búp, và năng suất 
thực thu; hàm lượng tanin, cafein, chất tro và dư 
lượng thuốc bảo vệ thực vật gốc OP. Trong đó, hàm 
lượng tannin được phân tích theo AOAC Official 
Method 952.03, cafein được phân tích theo TCVN 
9744:2013, chất tro được phân tích theo TCVN 
5611:2007, OP được phân tích theo EN 15662:2008.

2.2.4. Phương pháp xử lí số liệu thống kê
Số liệu được xử lý trên phần mềm Excel và 

IRRISTAT 5.0.

2.3. Thời gian và địa điểm nghiên cứu
- Thí nghiệm ảnh hưởng của liều lượng chế phẩm 

vi sinh vật đến khả năng phân hủy OP và vi sinh vật 
trong đất được thực hiện trong nhà lưới tại Viện Môi 
trường Nông nghiệp từ tháng 6 - tháng 9/2019.

- Thí nghiệm đánh giá hiệu của của chế phẩm 
vi sinh vật phân hủy OP và kích thích sinh trưởng 
thực vật đối với cây chè được thực hiện từ 10/2019 
- 02/2020 tại xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh 
Nghệ An.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Ảnh hưởng của liều lượng chế phẩm vi sinh 
vật đến khả năng phân hủy OP và vi sinh vật trong 
đất ở thí nghiệm nhà lưới

Phân tích hàm lượng OP trong đất, chè và vi sinh 
vật trong đất ở các công thức thí nghiệm, số liệu 
được trình bày trong bảng 1.

Bảng 1. Ảnh hưởng của liều lượng chế phẩm đến khả năng phân hủy OP và vi sinh vật trong đất

Công thức
OP 

trong đất 
(mg/kg)

Hiệu quả 
xử lý (%)

OP
 trong chè 
(mg/kg)

Hiệu quả 
xử lý (%)

VSV 
tổng số 

(CFU/g)

VSV phân 
giải OP 
(CFU/g)

VSV 
KTSTTV 
(CFU/g)

CT1 (ĐC)  3,68 - 1,46 - 3,6 ˟  106 5,9 ˟  103 3,4 ˟  103

CT2  2,25 38,85 1,03 29,45 1,6 ˟  107 2,3 ˟  105 1,6 ˟  105

CT3 1,87 49,2 0,324 77,8 9,4 ˟  107 8,5 ˟  105 9,4 ˟  105

CT4  1,7 53,8 0,309 78,83 1,4 ˟  107 8,5 ˟  105 1,4 ˟  105

CT5  1,15 68,75 0,284 80,54 5,5 ˟  107 8,3 ˟  105 5,5 ˟  105

CT6  0,87 76,35 0,249 82,94 1,5 ˟  107 1,7 ˟  105 1,5 ˟  105

CV (%) 5,9 6,6
LSD0,05 0,63 0,391

Sử dụng chế phẩm vi sinh vật góp phần giảm 
lượng OP tồn dư trong đất và trong chè. Bón chế 
phẩm từ 10 - 150 g/m2 khả năng xử lý lượng OP 
trong đất đạt tương ứng 38,85 - 76,35%; khả năng 
xử lý OP trong chè đạt tương ứng từ 29,45 - 82,94% 
(Bảng 1). 

Việc sử dụng chế phẩm giúp tăng mật độ vi sinh 
vật trong đất trồng chè. Mật độ vi sinh vật tổng số 
trong đất đạt 107 CFU/g cao hơn nhiều so với đối 
chứng 3,6 ˟  106 CFU/g. Mật độ vi sinh vật phân giải 
lân hữu cơ và vi sinh vật kích thích sinh trưởng thực 
vật đạt 105 CFU/g cao hơn nhiều so với đối chứng 
103 CFU/g.

Số liệu trong bảng 1 cũng cho thấy, hiệu quả xử 
lý OP của chế phẩm tốt nhất ở công thức số 6 (xử lý 

OP trong đất đạt 76,35% và trong chè đạt 82,94%). 
So sánh với công thức 6 cho thấy, hiệu quả xử lý OP 
ở các công thức 3, 4, 5 cũng tương đương. Vì vậy, 
nhóm nghiên cứu tiến hành sử dụng lượng bón chế 
phẩm ở công thức 3; 4 ;5 và công thức 6 (tương đương 
liều lượng chế phẩm là 25 - 50 - 100 - 150 g/m2)
thí nghiệm trên quy mô đồng ruộng để làm rõ hiệu 
quả xử lý OP của chế phẩm vi sinh vật.

3.2. Ảnh hưởng của chế phẩm vi sinh vật phân 
hủy OP và kích thích sinh trưởng thực vật đến 
chất lượng chè trong thí nghiệm đồng ruộng tại 
Nghệ An

Số liệu phân tích thành phần hoạt chất trong 
chè ở các công thức thí nghiệm được thể hiện trong 
bảng 2.
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Bảng 2. Ảnh hưởng của chế phẩm vi sinh vật phân hủy OP 
và kích thích sinh trưởng thực vật đến chất lượng chè tại Nghệ An

Loại chè Chỉ tiêu 
phân tích Đơn vị

Kết quả phân tích
ĐC CT1 CT2 CT3 CT4

Chè kinh doanh 
(LDP1)

Hàm lượng tro % 6,54 6,52 6,53 6,53 6,54
Cafein % 2,26 2,26 2,25 2,26 2,25
Tanin % 22,2 22,9 22,7 22,7 22,8
Hàm lượng OP 
(Chlorpyrifos) mg/kg KPH KPH KPH KPH KPH

Chè kiến thiết 
(PH8)

Hàm lượng tro % 6,51 6,49 6,50 6,49 6,47
Cafein % 2,17 2,19 2,19 2,17 2,18
Tanin % 22,7 23,1 22,9 22,9 23,0
Hàm lượng OP 
(Chlorpyrifos) mg/kg KPH KPH KPH KPH KPH

Ghi chú: KPH: không phát hiện. 

Chế phẩm vi sinh vật không ảnh hưởng đến chất 
lượng chè kinh doanh. Dữ liệu trong bảng 2 cho thấy, 
các chỉ tiêu hàm lượng tro, cafein, tanin ở các công 
thức thí nghiệm và cả trước thí nghiệm là không sai 
khác nhau.

Phân tích hàm lượng OP trong lá chè cho thấy 
không có có sự hiện diện của gốc lân hữu trong cả 
chè kinh doanh và chè kiến thiết. 

Số liệu bảng 3 cho thấy, ngay khi bón chế phẩm 
theo liều lượng 25 g/m2 (ở công thức 1) của cả 2 loại 

chè thì tất cả các chỉ tiêu đều tăng ở mức có ý nghĩa 
so với công thức đối chứng. Tuy nhiên, khi theo dõi 
chỉ tiêu năng suất ở các công thức sử dụng chế phẩm 
thì cho thấy kết quả là như nhau, cụ thể trên chè 
kinh doanh, năng suất đạt 3,21 tấn/ha (tăng 18,01% 
so với đối chứng); trên chè kiến thiết năng suất đạt 
1,19 tấn/ha (tăng 36,78% so với đối chứng). Điều đó 
cho thấy, sử dụng chế phẩm vi sinh vật có khả năng 
kích thích sinh trưởng trên cây chè. 

Bảng 3. Ảnh hưởng của chế phẩm vi sinh vật phân hủy OP 
và kích thích sinh trưởng thực vật đến sinh trưởng và năng suất chè

Loại chè Công thức Chiều cao 
cây (cm)

Rộng tán 
(cm)

Chiều dài 
búp (cm)

Khối lượng 
búp (gam)

Mật độ búp 
(búp/m2)

NS thực thu 
(tấn/ha)

Chè kinh 
doanh LDP1

ĐC 102,97 100,13 5,21 0,55 494,53 2,72
CT1 106,33* 106,78* 6,11* 0,63* 509,87* 3,21*
CT2 107,34* 106,91* 6,13* 0,63* 509,79* 3,21*
CT3 107,26* 107,29* 6,12* 0,63* 509,24* 3,21*
CT4 108,01* 108,12* 6,13* 0,63* 509,82* 3,21*
LSD0,05 3,31 5,11 0,87 0,06 14,42 0,41
CV (%) 11,2 11,8 10,9 11,2 12,7 10,3

Chè kiến 
thiết PH8

ĐC 61,87 80,43 3,72 0,34 255,33 0,87
CT1 72,23* 101,82* 5,10* 0,40* 296,93* 1,19*
CT2 72,41* 101,81* 5,12 0,40* 297,14* 1,19*
CT3 72,29* 101,85* 5,12 0,40* 296,98* 1,19*
CT4 72,40* 102,01* 5,11 0,40* 297,02* 1,19*
LSD0,05 9,89 19,28 1,29 0,05 38,99 0,30
CV (%) 12,1 11,9 13,7 14,1 13,8 12,5

Ghi chú: *: Biểu thị sai khác có ý nghĩa ở mức 0,05 so với công thức đối chứng. 
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3.3. Ảnh hưởng của chế phẩm đến khả năng phân 
giải OP trong đất trồng chè tại Nghệ An

Phân tích hàm lượng OP trong đất trồng chè ở 
các công thức bón chế phẩm tại Nghệ An, số liệu thu 
được trong bảng 4.

Số liệu bảng 4 cho thấy dư lượng OP (gốc 
Chlorpyrifos) chỉ phát hiện trong đất trồng chè kinh 

doanh, không phát hiện thấy ở chè kiến thiết, có 
thể do ở chè kinh doanh, các nông hộ phun nhiều 
thuốc BVTV hơn để diệt sâu bệnh. Phân tích OP gốc 
Chlorpyrifos trong đất trồng chè kinh doanh sau bón 
chế phẩm 3 tháng, kết quả cho thấy hàm lượng OP 
giảm dần tương ứng với các công thức thí nghiệm. 
Cụ thể, hàm lượng Chlorpyrifos ở công thức 3 chỉ 
còn 0,030 mg/kg (giảm 28,6% so với đối chứng). 

Bảng 4. Kết quả phân tích chỉ tiêu OP trong đất trồng

Mẫu
Đất kinh doanh Đất kiến thiết

CT ĐC CT 1 CT 2 CT 3 CT4 CT ĐC CT1 CT2 CT3 CT4
Kết quả 
(mg/kg) 0,042 0,032 0,031 0,031 0,030 KPH KPH KPH KPH KPH

IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

4.1. Kết luận
Chế phẩm vi sinh vật phân huỷ OP có một số ưu 

điểm: i) Xử lý chế phẩm với liều lượng từ 10 - 150 g/m2

thì OP trong đất trồng chè giảm từ 38,85 - 76,35%, 
OP trên chè đạt từ 29,45 - 82,94% (thí nghiệm nhà 
lưới); ii) Cải thiện hệ vi sinh vật có ích trong đất, mật 
độ vi sinh vật tổng số ở các công thức thí nghiệm đạt 
107 CFU/g cao hơn so với đối chứng. Mật độ vi sinh 
vật phân giải lân hữu cơ và vi sinh vật kích thích 
sinh trưởng thực vật ở các công thức thí nghiệm đạt 
105 CFU/g cao hơn so với đối chứng; iii) Chất lượng 
chè trong các công thức sử dụng chế phẩm không 
khác biệt so với công thức đối chứng (tương đương); 
iv) Sử dụng chế phẩm từ 25 - 150 g/m2 giúp cây chè 
sinh trưởng tốt hơn, năng suất tăng cao hơn đối 
chứng (năng suất chè kinh doanh tăng 18,01%, chè 
kiến thiết tăng 36,78%).

4.2. Đề nghị
Khuyến cáo không sử dụng thuốc trừ sâu có 

nguồn gốc lân hữu cơ cho cây chè. 

LỜI CẢM ƠN
Công trình được tài trợ bởi đề tài “Nghiên cứu 

sản xuất và ứng dụng chế phẩm vi sinh vật phân hủy 
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Study on the possibility of using microorganic preparation
 to decompose pesticide containing organic phosphorus for tea

Luong Huu Thanh, Vu Thuy Nga, Dam Trong Anh, 
 Nguyen Ngoc Quynh, Dam Thi Huyen, Nguyen Thi Thu,  

Hua Thi Son, Vu Tien Đuc, Tran Thi Nhu Hang, Nguyen Thanh Lam
Abstract
Study on the possibility of using microorganisms to decompose pesticide containing organic phosphorus for tea 
variety LDP1 was conducted in a net house at the Institute for Agricultural Environment (tea variety LDP1) and 
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field experiments in Nghe An province for tea varieties LDP1 and PH8 on constructive and commercial stages. 
Research results showed that in the net house experiment, the formula of using microorganic preparation with 
dosage from 10-150 g/m2 was capable of treating 38.85 - 76.35% of the OP in the soil and 29.45 - 82.94% OP in 
tea. Besides, it also increased the total microbial density in the soil environment to 107CFU/g and increased the 
density of microorganisms that decompose organic phosphorus and the density of microorganisms that stimulate 
plant growth in the population to 105CFU/g, higher than the control experiment. In the field experiment, organic 
phosphorus decomposition preparation did not affect tea quality but could help tea plants growing and developing 
better, productivity was higher than in the control experiment (the productivity of commercial tea increased 18.01%, 
constructive tea increased 36.78% when using preparation with dosage of 25 - 150 g/m2).
Keywords: Tea, microorganic preparation, organic phosphorus, pesticide
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Người phản biện: PGS. TS. Lê Như Kiểu
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NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN HỮU CƠ TỪ BÙN 
SAU HỆ THỐNG BIOGAS ĐẾN ĐẤT TRỒNG RAU TẠI ĐẮK LẮK

Lương Hữu Thành1, Vũ Thuý Nga1, Đàm Trọng Anh1,  
Nguyễn Ngọc Quỳnh1, Nguyễn Thị Thu1, Đàm Thị Huyền1,  

Hứa Thị Sơn1, Vũ Tiến Đức1, Nguyễn Tuấn Minh2, Đỗ Văn Mạnh2

TÓM TẮT
Thí nghiệm về ảnh hưởng của phân hữu cơ từ bùn sau hệ thống biogas đến hệ vi sinh vật có ích trong đất trồng 

rau được thực hiện trên rau cải bắp, su hào và dưa leo tại phường Khánh Xuân, TP. Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk. Kết 
quả nghiên cứu cho thấy, sử dụng phân hữu cơ từ bùn sau hệ thống biogas tuy không tăng được năng suất và yếu 
tố cấu thành năng suất của cây rau nhưng chất lượng rau được cải thiện đáng kể. Bên cạnh nâng cao mật độ vi sinh 
vật tổng số, vi khuẩn cố định nitơ, nấm phân giải xenlulo và xạ khuẩn phân giải xenlulo trong đất trồng rau, việc sử 
dụng phân hữu cơ từ bùn sau hệ thống biogas với lượng 10 - 15 tấn/ha có xu hướng làm tăng hàm lượng chất hữu 
cơ và dinh dưỡng vi lượng trong đất trồng rau. 

Từ khóa: Phân bón hữu cơ, bùn sau hệ thống biogas, cây rau

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Hiện nay, cả nước có hơn 350 cơ sở sản xuất bia 

với lượng bùn thải bia tương đương 6 triệu tấn/năm 
(Bộ Công thương, 2009). Thực trạng đa số bùn thải 
bia đều chưa được xử lý một cách hiệu quả. Việc tận 
dụng các nguồn chất thải là biện pháp hiệu quả và 
kinh tế trong giải quyết ô nhiễm chất thải hữu cơ. 
Trong các giải pháp được đặt ra thì làm phân bón 
hữu cơ là giải pháp đơn giản, hiệu quả và mang lại 
nhiều thuận lợi nhất (Thambirajah, 1993). Theo 
nghiên cứu của Mark, V.H. (1995) bón 10 tấn phân 
hữu cơ trên 1 ha đất với độ sâu 10 cm lớp đất mặt có 
1% chất hữu cơ sẽ làm tăng lượng chất hữu cơ trong 
đất lên khoảng 25%.

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân hữu cơ từ bùn 
sau hệ thống biogas đến đất trồng rau tại Đắk Lắk 
nhằm đánh giá hiệu quả của phân hữu cơ sản xuất 

từ bùn sau hệ thống biogas đến năng suất, chất lượng 
một số cây rau và chất lượng đất trồng rau.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu nghiên cứu
- Phân hữu cơ được sản xuất từ bùn sau hệ thống 

biogas của công ty CP bia Sài Gòn miền Trung ở 
số 01 đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân An, 
TP. Buôn Ma thuột, Đăk Lăk. Phân hữu cơ có hàm 
lượng chất hữu cơ đạt 25,35%, axit humic đạt 3,1%, 
fulvic đạt 1,7%, không phát hiện thấy kim loại nặng 
(Arsen, thuỷ ngân, chì, Cadimi) và vi sinh vật gây 
bệnh (E. coli, Salmonella).

- Giống rau bắp cải Hàn Quốc JS 342, su hào Hàn 
Quốc B52, dưa leo Hunter 01- nhập khẩu Thái Lan.


