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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).
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SAU HỆ THỐNG BIOGAS ĐẾN ĐẤT TRỒNG RAU TẠI ĐẮK LẮK
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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.
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2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Phương pháp thí nghiệm đánh giá ảnh hưởng 
của phân hữu cơ đến cây rau ngoài đồng ruộng

- Thí nghiệm được bố trí theo khối hoàn toàn 
ngẫu nhiên với 3 công thức và lặp lại 3 lần, diện tích 
ô thí nghiệm 25 m2. Các công thức thí nghiệm gồm: 

+ Công thức 1 (Đối chứng): Bón phân hữu cơ 
của dân 10 tấn/ha (phân dê ủ hoai mục có hàm 
lượng hữu cơ 27%, độ ẩm 29,8%, N 3%, P2O5 1% và 
K2O 2%).

+ Công thức 2: Bón phân hữu cơ từ bùn sau 
biogas (10 tấn/ha).

+ Công thức 3: Bón phân hữu cơ từ bùn sau 
biogas (15 tấn/ha).

- Bắp cải (giống Hàn Quốc JS 342) được trồng 
hàng cách hàng 60 cm, cây cách cây 50 cm, kích 
thước luống 1,4 ˟ 20 m; Su hào (giống Hàn Quốc 
B52) trồng hàng ˟  hàng 40 cm, cây cách cây 30 cm, 
kích thước luống 1,8 ˟  25 m; Dưa leo (giống Hunter 
01) trồng hàng các hàng 80 cm, cây cách cây 30 cm, 
kích thước luống: cao 20 - 25 cm, rộng 1.200 cm, 
rãnh 80 cm để chứa nước tưới, dài 45 m.

- Phân bón:
+ Bón lót: Toàn bộ phân hữu cơ từ bùn sau biogas, 

phân hữu cơ từ phân dê.
+ Bón thúc: 
Bắp cải: Phân NPK 20-10-10 + TE, phân nhập 

từ Nga 80 kg/ha, chia làm 3 lần bón thúc: lần 1 
sau trồng 10 - 15 ngày (20 kg/ha); lần 2 sau trồng 
20 - 30 ngày (30 kg/ha) và lần 3 sau trồng 40 - 50 ngày 
(30 kg/ha).

Dưa leo: Phân NPK 20-10-10 + TE, 120 kg/ha, 
bón thúc 03 lần: lần 1 sau trồng 10 - 15 ngày; lần 2 
sau trồng 20 - 30 ngày, lần 3 chuẩn bị ra hoa, kết trái 
(mỗi lần 40 kg/ha).

Su hào: Phân NPK 20-10-10 + TE, phân nhập 
từ Nga 70 kg/ha, bón thúc 02 lần. lần 1 sau trồng 
10 - 15 ngày (40 kg/ha); lần 2 sau trồng 20 - 30 ngày
 (40 kg/ha).

2.2.2. Các chỉ tiêu theo dõi 
Mỗi ô thí nghiệm theo dõi 10 cây để đánh giá 

các chỉ tiêu sinh trưởng. Thời gian thu hoạch (ngày) 
được tính từ gieo trồng đến thu hoạch.

- Chỉ tiêu sinh trưởng phát triển của cây rau, bao 
gồm: Chiều cao cây (cm), đường kính bắp; đường 
kính củ, quả; chiều dài quả.

- Chỉ tiêu về đất gồm các chỉ tiêu hàm lượng chất 
hữu cơ, pH, Nts, P2O5, K2O, Bo, Molipden, kẽm; trong 
đó, hàm lượng chất hữu cơ phân tích theo TCVN 
6642:2000, pH phân tích theo TCVN 5979:2007, 
Nts phân tích theo TCVN 10791:2015, P2O5 phân tích 
theo TCVN 8661:2011, K2O phân tích theo TCVN 
8662:2011, Bo phân tích theo TCVN 10680:2020, 
Molipden phân tích theo TCVN 9283:2018, kẽm 
phân tích theo TCVN 6496:2009, phương pháp lấy 
mẫu đất theo TCVN 7538-2:2005.

- Chỉ tiêu vi sinh vật: Mật độ tế bào vi sinh vật 
tổng số, vi khuẩn cố định Nitơ, vi khuẩn phân giải 
lân, nấm phân giải xenlulo và xạ khuẩn phân giải 
xenlulo; trong đó mật độ vi sinh vật tổng số phân 
tích theo TCVN 4884-1:2015, vi khuẩn cố định Nitơ 
phân tích theo TCVN 6166:2002, vi khuẩn phân giải 
lân phân tích theo TCVN 6167:1996, nấm phân giải 
xenlulo và xạ khuẩn phân giải xenlulo phân tích theo 
TCVN 6168:2002.

- Đánh giá cảm quan: Độ giòn, độ đắng và độ 
ngọt của rau theo phương pháp cho điểm như sau: 
1 điểm: dai, 2 điểm: giòn; 1 điểm: đắng; 2 điểm: 
không đắng; 1 điểm: ít ngọt; 2 điểm: ngọt; 3 điểm: 
rất ngọt.

2.2.3. 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
- Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 01 đến tháng 

3/2020.
- Địa điểm nghiên cứu: Khối 15, P. Khánh Xuân, 

TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Ảnh hưởng phân bón hữu cơ từ bùn sau hệ 
thống biogas đến sinh trưởng và năng suất cây trồng

Đánh giá ảnh hưởng của phân hữu cơ từ bùn sau 
biogas trên Bắp cải Hàn Quốc JS 342, su hào Hàn 
Quốc B52, dưa leo Hunter 01 tại phường Khánh 
Xuân, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk. Số liệu thu 
được thể hiện trong bảng 1.
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Bảng 1. Ảnh hưởng phân bón hữu cơ sản xuất từ bùn 
sau hệ thống biogas đến sinh trưởng và năng suất cây trồng 

Cây trồng Chỉ tiêu Đơn vị tính
Công thức

CV (%) LSD0,05CT1 (ĐC) CT2 CT3

Bắp cải

Tuổi cây giống ngày tuổi 18 18 18 -
Chiều cao cây cm 16,7a 17,1a 17,5a 10,5 1,532
Đường kính bắp cm 45,4a 45,5a 45,2a 11,3 0,521
Trọng lượng bắp kg/bắp 1,92a 1,96a 2,01a 10,9 0,354
Năng suất lý thuyết tấn/ha 50,3a 50,5a 50,5a 12,7 1,125
Năng suất thực thu tấn/ha 37,9a 38,4a 38,6a 10,8 0,626

Su hào

Đường kính củ cm 38,4a 38,6a 38,5a 13,2 2,341
Trọng lượng củ gam/củ 45,9a 46,1a 46,0a 11,6 3,139
Năng suất lý thuyết tấn/ha 30,5a 30,6a 30,6a 12,7 0,326
Năng suất thực thu tấn/ha 24,5a 24,6a 24,6a 11,8 0,354

Dưa leo

Tuổi cây giống ngày tuổi 15 15 15 -
Đường kính quả cm 2,85a 3,17a 3,06a 12,5 0,391
Chiều dài quả cm 16,8a 17,2a 17,0a 12,7 3,362
Trọng lượng quả gram 45,9a 46,1a 46,0a 12,1 1,224
Năng suất lý thuyết tấn/ha 50,13a 50,28a 50,29a 12,8 0,434
Năng suất thực thu tấn/ha 40,56a 40,65a 40,67a 13,3 0,241

Ghi chú: Các chữ cái khác nhau trên cùng một dòng và trong cùng một vụ thể hiện sự sai khác có ý nghĩa ở mức P < 0,05.

Bảng 2. Bảng đánh giá cảm quan chất lượng bắp cải, su hào và dưa leo  
ở các công thức thí nghiệm

Chỉ tiêu
Bắp cải Su hào Dưa leo

CT1 (ĐC) CT2 CT3 CT1 (ĐC) CT2 CT3 CT1 (ĐC) CT2 CT3
Độ giòn 1 2 2 1 2 2 1 2 2
Độ đắng 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Độ ngọt 2 3 3 2 2 3 2 3 3

Kết quả bảng 1 và bảng 2 cho thấy:
Thí nghiệm trên cây bắp cải cho thấy không có 

sự sai khác có ý nghĩa đối với năng suất và yếu tố 
cấu thành năng suất của bắp cải, cụ thể năng suất cải 
bắp ở công thức bón phân hữu cơ từ bùn sau biogas 
đạt từ 38,4 - 38,6 tấn/ha (tương ứng với lượng bón 
phân từ 10 - 15 tấn/ha) không có sự sai khác ý nghĩa 
so với đối chứng (37,9 tấn/ha). Tuy nhiên, về cảm 
quan nhận thấy ở các công thức bón phân hữu cơ từ 
bùn sau biogas cây bắp cải bên ngoài màu xanh, bên 
trong trắng nõn, cuốn bắp chặt, ăn ngon và ngọt hơn 
so với đối chứng (Bảng 2). 

Tương tự với thí nghiệm trên bắp cải, thí nghiệm 
trên cây su hào cho thấy không có sự sai khác có ý 
nghĩa đối với năng suất và yếu tố cấu thành năng 
suất của su hào. Nhưng về cảm quan nhận thấy ở 
các công thức bón phân hữu cơ từ bùn sau biogas củ 

su hào giòn, không xơ, vỏ mỏng, củ ít rạn nứt, thịt 
mềm, ngọt hơn so với đối chứng.

Thí nghiệm trên cây dưa leo cũng cho thấy không 
có sự sai khác có ý nghĩa đối với năng suất và yếu 
tố cấu thành năng suất của dưa leo. Nhưng về cảm 
quan nhận thấy ở các công thức bón phân hữu cơ từ 
bùn sau biogas trái dưa leo có màu xanh đẹp, chất 
lượng ăn ngon, ngọt hơn so với đối chứng.

3.2. Ảnh hưởng phân bón hữu cơ từ bùn sau hệ 
thống biogas đến hệ vi sinh vật có ích trong đất trồng

Kiểm tra nhóm vi sinh vật có ích trong đất trồng 
bắp cải, su hào, dưa leo của các công thức thí nghiệm, 
số liệu thu được ghi lại trong bảng 3.

Số liệu bảng 3 cho thấy khi sử dụng phân hữu 
cơ cho bắp cải, su hào và dưa leo thì mật độ vi sinh 
vật tổng số, vi khuẩn cố định nitơ, nấm phân giải 
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xenlulo và xạ khuẩn phân giải xenlulo ở các công 
thức thí nghiệm đều cao hơn 1 số mũ so với công 
thức đối chứng và cao hơn nhiều so với thời điểm 
trước thí nghiệm. Điều đó cho thấy phân hữu cơ khi 

được bón vào đất đã có ảnh hưởng đến hệ vi sinh vật 
trong đất trồng cây, giúp cho nhóm vi sinh vật có lợi 
phát triển.

Bảng 3. Ảnh hưởng phân bón hữu cơ đến mật độ vi sinh vật có ích trong đất trồng

Cây 
rau Chỉ tiêu vi sinh vật Trước 

thí nghiệm
Công thức

CT1 (ĐC) CT2 CT3

Bắp cải

Vi sinh vật tổng số (CFU/g) (4,3 ± 0,1) ˟  105 (1 ± 0,2) ˟  107 (1,3 ± 0,1) ˟  108 (1,3 ± 0,2) ˟  108

Vi khuẩn cố định nitơ (CFU/g) (1,9 ± 0,3) ˟  102 (5 ± 0,3) ˟  104 (3 ± 0,2) ˟  105 (5,8 ± 0,4) ˟  105

Vi khuẩn phân giải lân (CFU/g) (2,3 ± 0,2) ˟  103 (2,5 ± 0,1) ˟  106 (2,8 ± 0,3) ˟  106 (2,1 ± 0,3) ˟  106

Nấm phân giải xenlulo (CFU/g) (6,8 ± 0,4) ˟  102 (2 ± 0,2) ˟  104 (3 ± 0,1) ˟  105 (2,5 ± 0,1) ˟  105

Xạ khuẩn phân giải xenlulo 
(CFU/g) (1,2 ± 0,4) ˟  104 (1,5 ± 0,1) ˟  106 (2,3 ± 0,2) ˟  107 (5,9 ± 0,2) ˟  107

Su hào

Vi sinh vật tổng số (CFU/g) (4,7 ± 0,2) ˟  103 (3,5 ± 0,4) ˟  106 (9,8 ± 0,3) ˟  106 (9 ± 0,1) ˟  106

Vi khuẩn cố định nitơ (CFU/g) (6,2 ± 0,4) ˟  103 (5,8 ± 0,2) ˟  105 (1,3 ± 0,1) ˟  106 (3,5 ± 0,3) ˟  106

Vi khuẩn phân giải lân (CFU/g) (2,9 ± 0,2) ˟  102 (1 ± 0,3) ˟  104 (3 ± 0,2) ˟  105 (1 ± 0,4) ˟  105

Nấm phân giải xenlulo (CFU/g) (4,3 ± 0,3) ˟  102 (5,5 ± 0,1) ˟  104 (4 ± 0,3) ˟  105 (1,4 ± 0,2) ˟  105

Xạ khuẩn phân giải xenlulo 
(CFU/g) (1,9 ± 0,2) ˟  104 (4 ± 0,2) ˟  106 (5,9 ± 0,1) ˟  107 (3,9) ± 0,4 ˟  107

Dưa 
leo

Vi sinh vật tổng số (CFU/g) (3,7 ± 0,1) ˟  104 (9,0 ± 0,3) ˟  106 (1,3 ± 0,2) ˟  107 (1,3 ± 0,3) ˟  108

Vi khuẩn cố định nitơ (CFU/g) (5,1 ± 0,3) ˟  102 (5 ± 0,1) ˟  104 (5 ± 0,4) ˟  105 (1,3 ± 0,2) ˟  106

Vi khuẩn phân giải lân (CFU/g) (4,0 ± 0,4 ) ˟  103 (3 ± 0,3) ˟  105 (2,2 ± 0,2) ˟  106 (4,5 ± 0,1) ˟  106

Nấm phân giải xenlulo (CFU/g) (5,7 ± 0,3) ˟  102 (1,0 ± 0,4) ˟  104 (1,4 ± 0,3) ˟  105 (3 ± 0,1) ˟  105

Xạ khuẩn phân giải xenlulo 
(CFU/g) (2,0 ± 0,2) ˟  104 (4,3 ± 0,2) ˟  106 (7,1 ± 0,1) ˟  107 (6,6 ± 0,2) ˟  107

3.3. Ảnh hưởng của phân hữu cơ từ bùn sau biogas 
đến chất lượng đất trồng rau tại Đắk Lắk

Phân tích các yếu tố dinh dưỡng trong đất trồng 
rau khi sử dụng phân hữu cơ từ bùn sau biogas 

cho cây rau (bắp cải, su hào và dưa leo) tại phường 
Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Kết quả 
số liệu được tổng hợp và ghi lại trong bảng 4.

Bảng 4. Tác dụng của phân hữu cơ đến các yếu tố dinh dưỡng trong đất trồng 

Chỉ tiêu 
Bắp cải Su hào Dưa leo

CT1 
(ĐC) CT2 CT3 CT1 

(ĐC) CT2 CT3 CT1 
(ĐC) CT2 CT3

OM (%) 4,91 a 7,45 b 7,63 b 4,21 a 7,99 b 8,48 b 4,59 a 7,97 a 8,36 b
pH 6,9 a 7,7 b 7,8 b 6,4 a 7,5 b 7,6 b 6,6 a 7,7 b 7,7 b
Nts (%) 0,176 a 0,189 b 0,194 b 0,18 a 0,97 b 1,02 b 0,173 a 0,185 b 0,198 b
P2O5 (mg/kg) 1.428 a 2.432 b 3.430 c 1.617 a 2.670 b 2.830 b 1.321 a 2.790 b 3.230 c
K2O (mg/kg) 542 a 660 b 766 c 517 a 682 b 769 c 528,12a 689,76 b 823,35 c
Bo (mg/kg) 1,37 a 4,79 b 5,01 c 1,55 a 4,74 b 5,67 c 1,29 a 4,16 b 4,89 b
Mo (mg/kg) 0,13 a 0,43 b 0,44 b 0,12 a 0,29 b 0,39 c 0,18 a 0,38 b 0,41 b
Kẽm (mg/kg) 69,20 a 117,15b 121,42 c 72,24 a 111,29 b 126,8c 79,1 a 114,91 b 128,74 c

Ghi chú: Các chữ cái khác nhau trên cùng một dòng và trong cùng một chỉ tiêu phân tích thể hiện sự sai khác có ý 
nghĩa ở mức P < 0,05.
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Số liệu phân tích các chỉ tiêu dinh dưỡng trong 
đất trồng các loại cây rau cải bắp su hào và dưa leo 
ở bảng 4 cho thấy: khi bón phân hữu cơ từ bùn 
sau biogas cho cây rau tại Đắk Lắk chất lượng đất 
được cải thiện đáng kể. Các chỉ tiêu phân tích đất 
ở công thức bón phân hữu cơ từ bùn sau biogas 
đều có xu hướng tăng và cao hơn so với công thức 
đối chứng Khi sử dụng phân bón hữu cơ từ bùn 
sau hệ thống biogas với lượng 10 -15 tấn/ha có 
thể làm tăng hàm lượng chất hữu cơ trong đất từ 
2,54 - 4,27 % so với đối chứng. Ngoài ra, sử dụng 
phân bón hữu cơ từ bùn sau hệ thống biogas còn 
cải thiện đáng kể các nguyên tố vi lượng trong đất 
so với đối chứng (Bo tăng từ 204,38 - 279,07 mg/kg; 
Molipden tăng từ 111,11 - 238,46 mg/kg; kẽm tăng 
từ 45,27 - 75,53 mg/kg). Kết quả nghiên cứu này 
hoàn toàn phù hợp vì phân hữu cơ từ bùn sau biogas 
của nhà máy bia rất giàu dinh dưỡng, đặc biệt là các 
nguyên tố vi lượng có ích cho cây trồng.

IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

4.1. Kết luận
- Sử dụng phân hữu cơ từ bùn sau hệ thống 

biogas trên cây rau cải bắp, su hào dưa leo giúp cây 
rau sinh trưởng phát triển tốt, năng suất thực thu 
tương đương so với công thức đối chứng (bón phân 
hữu cơ từ phân dê hoai mục).

- Khi sử dụng phân hữu cơ từ bùn sau hệ thống 
biogas thì mật độ vi sinh vật tổng số, vi khuẩn cố 
định nitơ, nấm phân giải xenlulo và xạ khuẩn phân 
giải xenlulo cao hơn so với công thức đối chứng. 
Điều đó cho thấy phân hữu cơ khi được bón vào đất 
đã có ảnh hưởng tích cực đến hệ vi sinh vật trong đất 
trồng cây, giúp cho hệ vi sinh vật có ích phát triển.

- Bón phân hữu cơ từ bùn sau hệ thống biogas với 
lượng 10 - 15 tấn/ha có thể cải thiện hàm lượng chất 
hữu cơ và nguyên tố vi lượng trong đất (OM tăng 
từ 2,54 - 4,27%; Bo tăng từ 204,38 - 279,07 mg/kg; 
Molipden tăng từ 111,11 - 238,46 mg/kg; kẽm tăng 
từ 45,27 - 75,53 mg/kg so với công thức đối chứng).

4.2. Đề nghị
Khuyến cáo người dân tăng cường sử dụng phân 

bón hữu cơ từ bùn sau hệ thống biogas của nhà máy 
bia để nâng cao chất lượng, năng suất nông sản và 
cải thiện chất lượng đất trồng.
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Study on the effects of organic fertilizers from sludge 
after biogas system on vegetable soil in Daklak province

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

Hua Thi Son, Vu Tien Duc, Nguyen Tuan Minh, Do Van Manh
Abstract
Effects of organic fertilizers from sludge after biogas system on beneficial microorganisms in vegetable soil were tested 
on cabbage, kohlrabi, and cucumber in Khanh Xuan, Buon Ma Thuat District, Daklak province. Research results 
showed that the organic fertilizers from sludge after biogas system did not increase productivity and other parts of 
vegetables’ yield, the quality of vegetables was improved by observation. In addition, it also improved the density of 
total microorganisms, nitrogen-fixing bacteria, cellulose-degrading fungi, and cellulose-degrading actinomycetes in 
the soil. Besides, the use of organic fertilizer from the sludge after the biogas system with the amount of 10 - 15 tons/ha
could increase the organic matter content and micronutrients in the vegetable soil.
Keywords: Organic fertilizers, sludge after biogas system, vegetable
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NGHIÊN CỨU QUY LUẬT PHÁT SINH, PHÁT TRIỂN VÀ BIỆN PHÁP
 QUẢN LÝ SÂU NĂN HẠI LÚA TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Vũ Quỳnh1, Nguyễn Thị Thanh Thùy1, Đỗ Tấn Trung1, 
Phạm Thị Kim Vàng1, Trần Lộc Thụy1, Trần Thị Mộng Quyên1, 

Trần Thị Bé Hồng1, Nguyễn Thị Vàng1, Nguyễn Thị Thủy2, 
Lê Quốc Cường3, Nguyễn Thị Phong Lan1, Phạm Hồng Hiển4

TÓM TẮT 
Kết quả nghiên cứu nghiên cứu quy luật phát sinh, phát triển và biện pháp quản lý tổng hợp sâu năn hại lúa tại 

Đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian 2018 - 2020 cho thấy, sâu năn gây hại nặng trên vùng trồng lúa 3 vụ. 
Vòng đời của sâu năn từ 20 - 30 ngày, ký chủ phụ gồm lúa hoang, lúa cỏ, cỏ san nước, cỏ lồng vực. Sự xuất hiện của 
thành trùng sâu năn trên ruộng có thể được dự báo sớm bằng bẫy đèn và bẫy màu. Mật độ thành trùng sâu năn trên 
ruộng từ 10 - 20 con/m2 có thể gây hại từ 40% đến trên 80% . Các giống lúa đang trồng phổ biến ở ĐBSCL chưa có 
giống kháng với sâu năn, môt số giống có khả năng chống chịu như OM9582, OM3673, OM11735, và OM10424. Kết 
hợp mô hình sinh thái (ruộng lúa, bờ hoa) và sử dụng chế phẩm sinh học 3M chứa 3 chủng nấm xanh Metarhizium 
flavoviride, M. anisopliae và M. minus (1,1 x 109 bào tử/g) mang lại hiệu quả phòng trừ sâu năn cao và thân thiện 
môi trường. Mô hình quản lý tổng hợp sâu năn triển khai tại 3 tỉnh Đồng Tháp, Cần Thơ và Kiên Giang trong 2 vụ 
Thu Đông 2019 và Đông Xuân 2019 - 2010 với tổng diện tích hơn 20 ha, đã giảm 85% tỷ lệ sâu năn gây hại so với đối 
chứng. Thay thế việc phun thuốc trừ sâu hóa học bằng chế phẩm sinh học 3M , giảm 1 - 3 đợt phun thuốc hóa học 
trên vụ, tỷ lệ sâu năn bị nấm ký sinh đạt từ 65 - 87%, lợi nhuận ghi nhận được 10 - 29 triệu đồng/ha, tăng hiệu quả 
kinh tế so với Đối chứng từ 18,02 - 29,41%, kết quả này cho thấy có thể nhân rộng mô hình quản lý sâu năn theo 
hướng an toàn sinh thái ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Từ khóa: Lúa, mô hình sinh thái, sâu năn (Orseolia oryzae), phòng trừ sinh học, quản lý tổng hợp

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Sâu năn Orseolia oryzae (Wood -Mason) là phổ 

biến trên một số cây trồng, là một trong các loài dịch 
hại rất quan trọng trên lúa ở châu Á và châu Phi từ 

những năm 1960 khi các giống lúa cải tiến được phát 
triển và trồng trên diện rộng (Pasalu and Rajamani, 
1996). Sự phân bố và gây hại của sâu năn trải rộng 
ở nhiều quốc gia châu Á như Bangladesh, Ấn Độ, 


