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ABSTRACT
The aim of this study was to evaluate the effect of organic and inorganic
fertilizers on the improvement of soil fertility in terms of chemical and biological
soil properties of coconut-cacao intercrop orchard. Treatments were arranged in
randomized complete block design: (1) High dose of inorganic fertilizer as
farmers’ practice (628- 327-64 g/plant/year); (2) Recommended inorganic
fertilizer (200-200-150 g/plant/year); (3) Balanced inorganic fertilizer (200-70300 g/plant/year); (4) Organic fertilizer 24 kg/plant + 50% balanced inorganic
fertilizer; (5) Organic fertilizer 24 kg/plant + 75% balanced inorganic fertilizer.
The results indicated that organic amendment in combinination with lower dose
of balanced inorganic fertilizers led to increase of soil organic matter, labile soil
organic C, labile organic nitrogen and available phosphorus in soil, significant
difference compared to high dose of inorganic fertilizers in farmers’ practice.
Similarly, soil biological properties as the total number of fungi and total number
of microbial density, activities of phosphatase and catalase enzyme in the soil
were increased significantly at 30 days and 90 days after organic amended.
Therefore, reducing from 50%-70% level of fertilizer application from farmers,
adding organic fertilizer with 12 tons /ha resulted in improving of soil nutrients
and enhancing soil microbial activities in coconut-cacao intercrop orchard.

TÓM TẮT
Đề tài được thực hiện nhằm mục đích đánh giá hiệu quả của việc sử dụng phân
bón hữu cơ và vô cơ hợp lý đến việc cải thiện độ phì nhiêu đất về mặt hóa học và
sinh học đất. Thí nghiệm có 5 nghiệm thức so sánh giữa phân bón vô cơ theo các
liều lượng khác nhau với nghiệm thức sử dụng phân bón hữu cơ kết hợp vô cơ
lượng thấp. NT (1) Bón phân vô cơ theo công thức nông dân (628– 327–64/cây);
NT (2) Khuyến cáo (200-200 -150 g/cây/năm); NT (3) Phân cân đối (200-70-300
g/cây/năm); NT(4) PHC + 50% phân cân đối 2; NT (5): PHC+ 75% phân cân
đối. Kết quả thí nghiệm cho thấy bón PHC và vô cơ cân đối giúp gia tăng hàm
lượng chất hữu cơ trong đất, hàm lượng Carbon dễ phân hủy, N hữu cơ dễ phân
hủy và hàm lượng lân hữu dụng trong đất, khác biệt có ý nghĩa so với chỉ bón
phân vô cơ với lượng rất cao và mất cân đối theo nông dân. Về mặt sinh học đất,
tổng mật số nấm và tổng mật số vi khuẩn, hoạt động của enzyme phosphatase,
enzyme catalase trong đất đạt cao nhất và khác biệt có ý nghĩa thống kê ở
nghiệm thức bón PHC và giảm lượng vô cơ vào cả hai thời điểm quan sát 30 và
90 ngày SKBP. Do đó, giảm 50- 70% lượng phân vô cơ theo nông dân, bón 12
tấn/ha PHC giúp cải thiện có ý nghĩa độ phì nhiêu đất và hoạt động vi sinh vật
đất trên đất vườn cacao trồng xen trong vườn dừa.

63

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ

Số chuyên đề: Nông nghiệp (2014)(3): 63-71

lần lặp lại. Các nghiệm thức được bố trí như sau:
(1) Phân vô cơ theo lượng của nông dân (628 g N –
327 g P2O5 – 64 g K2O/cây); (2) Phân theo khuyến
cáo của Trung Tâm khuyến nông BT (200gN +
200gP2O5-150gK2O /cây/năm); (3) Bón phân cân
đối (200gN + 70gP2O5 + 300g K2O/cây/năm); (4)
PHC 24kg/cây + 50% phân vô cơ cân đối; (5) PHC
24kg/cây + 75% phân vô cơ cân đối. Mỗi nghiệm
thức gồm bốn cây với bốn lần lặp lại. Phân bón
được bón theo tán cây, diện tích đất theo tán lá của
cây là khoảng 12 m2, phân bón được bón cách gốc
khoảng 0,5 m. Tất cả các nghiệm thức được bón
nền 2 kg vôi/cây và toàn bộ lượng PHC được bón
một lần vào đầu vụ. Phân hữu cơ với lượng tương
đương 12 tấn/ha. Thành phần gồm hỗn hợp của
20% phân cút + 20% bã bùn mía + 60% bã mía ủ
với nấm Trichoderma. pH (trích bão hòa) của phân
này đạt 6,8 (Bảng 1).

1 MỞ ĐẦU
Trong những năm gần đây, sự phát triển cacao
trồng xen trong vườn dừa và một số cây ăn trái
khác góp phần gia tăng thu nhập cho người trồng
dừa rất đáng kể ở tỉnh Bến Tre. Cacao thích hợp
với bóng râm khi trồng xen trong vườn dừa trên
một số vùng sinh thái của tỉnh. Cacao trồng ở Bến
Tre có khả năng thích ứng rộng, kể cả những vùng
đất nhiễm mặn nhẹ trong thời gian ngắn. Hạt cacao
Bến Tre được thị trường quốc tế công nhận đạt
chất lượng tốt. Tuy nhiên, kết quả khảo sát cho
thấy năng suất trái cacao vẫn còn rất thấp, chỉ đạt
khoảng 10 tấn trái tươi/ha (Sở Nông nghiệp và
PTNT Bến Tre, 2011). Có thể một trong những trở
ngại đối với sự sinh trưởng của cacao xen dừa ở
Bến Tre là sự bạc màu đất trên đất liếp vườn dừa
được thành lập lâu năm, tuổi liếp vườn dừa trên 30
năm chiếm tỉ lệ rất cao. Suy giảm độ phì nhiêu hóa
lý sinh học đất, giảm khả năng cung cấp dinh
dưỡng từ đất vườn cacao đã được nghiên cứu (Tất
Anh Thư và ctv., 2013) Mặt khác, nông dân sử
dụng phân bón chưa hợp lý, lượng N và P rất cao
so với khuyến cáo, và rất ít bón phân hữu cơ
(PHC). Vì thế nghiên cứu cải thiện độ phì nhiêu đất
vườn cacao là cơ sở cho việc khuyến cáo bón phân
hợp lý, góp phần tăng năng suất cacao là rất cần
thiết được thực hiện. Mục tiêu nghiên cứu của đề
tài là đánh giá hiệu quả của phân hữu cơ và vô cơ
cân đối trong cải thiện một số đặc tính về độ phì
nhiêu đất và sinh học đất vườn dừa trồng xen
cacao, cơ sở cho nghiên cứu cải thiện năng suất trái
cacao theo hướng bền vững.

Bảng 1: Hàm lượng dinh dưỡng trong phân hữu
cơ (theo trọng lượng khô)
STT
1
2
3
4
5
6
7
8

Hàm lượng
Chất hữu cơ (%)
Đạm tổng số (%)
Lân tổng số (%P2O5)
Đạm hữu dụng (mg
NH4+_N+NO3-_N/kg)
Lân hữu dụng (mgP/kg)
CaO (%)
MgO (%)
K2O (%)

Kết quả
55,6
1,24
2,52
161,84
19,27
5,0
0,1
0,75

Mẫu đất được thu ở độ sâu 0 – 20 cm trong khu
vực thuộc phạm vi tán cây và vùng tập trung rễ hấp
thu dinh dưỡng của cây cacao vào hai thời điểm:
30 ngày và 90 ngày sau khi bón phân (SKBP). Các
chỉ tiêu phân tích đất gồm pH, chất hữu cơ, carbon
hữu cơ dễ phân hủy, lân hữu dụng, mật số nấm,
mật số vi khuẩn, hoạt độ enzyme Catalase,
Phosphatase. Một số đặc tính hóa học đất đầu vụ
được trình bày qua Bảng 2.

2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Bố trí thí nghiệm

Đề tài được thực hiện ở xã Sơn Phú, huyện
Giồng Trôm, trên vườn trồng cacao xen trong vườn
dừa với tuổi liếp vườn trên 40 năm tuổi và tuổi cây
cacao khoảng 6 năm tuổi. Thí nghiệm được bố trí
khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 5 nghiệm thức và 4
Bảng 2: Một số đặc tính hóa học đất trước khi bố trí thí nghiệm
STT
1
2
3
4
5

Chỉ tiêu phân tích
pHH2O (1: 2,5)
EC (mS/cm)
Chất hữu cơ (% )
CLabile (%)
P hữu dụng (mg/kg)

Kết quả phân tích
4,64 ± 0,02
0,32 ± 0,03
2,24 ± 0,06
0,23 ± 0,07
8,33 ± 1,81

Đánh giá
Chua mạnh
Không giới hạn năng suất
Nghèo
Thấp
Thấp

Giá trị trung bình ± sai số chuẩn, với n = 4

(CHC) xác định theo phương pháp WallkleyBlack. Hàm lượng carbon hữu cơ dễ phân hủy
được thủy phân trong môi trường HCl 6N (Sollin

2.2 Phương pháp phân tích đất
Chỉ tiêu hóa học đất: pH đất được đo bằng dung
dịch ly trích đất:nước theo tỷ lệ 1:2,5. Chất hữu cơ
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chất nền p - nitrophenyl phosphate disodium
(PNPP 0,115 M).
2.3 Xử lý số liệu

và ctv., 1999; Silveira và ctv., 2008). Đạm hữu cơ
dễ phân hủy được thủy phân trong dung dịch KCl
2M ở nhiệt độ 100oC trong 4 giờ và hàm lượng NNH4+ được xác định theo phương pháp so màu.
Đạm hữư cơ dễ phân huỷ chính là hiệu của đạm
NH4+-N đun nóng trừ đi đạm NH4+-N trích bằng
KCl 2N. Lân dễ tiêu được xác định theo phương
pháp Olsen, trích đất với 0,5 M NaHCO3, pH 8,5 tỷ
lệ đất /nước: 1:20.

Tất cả các số liệu thu thập được xử lý và tính
toán bằng chương trình Excel và phần mềm thống
kê SPSS, MSTATC, phân tích phương sai
ANOVA. Đánh giá sự khác biệt giữa các nghiệm
thức qua so sánh LSD 5%.
3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1 Ảnh hưởng của PHC đến một số đặc
tính phì nhiêu đất

Chỉ tiêu sinh học đất: Mật số vi sinh vật (VSV)
được xác định bằng phương pháp đếm số lượng
khuẩn lạc mọc trên môi trường thạch. Môi trường
TSA (Trypton Soya Agar) được dùng để xác định
tổng VSV trong đất (Subba Rao, 1984; Scot và
ctv., 1987 và Ulrich và ctv., 2008). Môi trường cảm
ứng TSM (Trichoderma selective medium) được
dùng để nuôi cấy và đếm mật số nấm (Joshi và ctv.,
2010). Enzyme catalase trong đất được xác định
theo phương pháp chuẩn độ Drăgan - Bularda
(2000); Samuel Alina Dora và ctv. (2012),
Enzyme Phosphatase (Acid phosphatase và
Alkaline phosphatse) được xác định bằng phương
pháp so màu của Alef và Nannipieri (1995) với

pH đất: Kết quả phân tích thống kê cho thấy
không có sự khác biệt về pH đất ở tất cả nghiệm
thức tại hai thời điểm quan sát (30 và 90 ngày
SKBP) (Hình 1). Kết quả này phù hợp với nghiên
cứu của Võ Thị Gương (2010) cho thấy sử dụng
PHC sau một năm thử nghiệm pH vẫn chưa được
cải thiện. Nhìn chung, đất có pH thấp. Theo
Landon (1991) đất có pHH2O < 5,5 được đánh giá
là thấp. Theo Nakayama và ctv. (1988); Cabala –
Rosand và ctv. (1989) pH đất thấp góp phần giảm
năng suất cacao.

Hình 1: Sự biến động pH đất theo thời gian thu mẫu.
Đối chứng (theo nông dân) 628-327-64 g/cây. (2) Khuyến cáo (200-200-150 g/cây). (3) phân cân đối (200-70-300
g/cây). (4) PHC + 50% phân đơn vô cơ. (5) PHC + 75% phân đơn vô cơ

như nông dân (Bảng 3). Theo Carmen Rivero và
ctv. (2004) và Mando và ctv. (2005) hàm lượng
CHC thấp trong đất được xem là một trong các yếu
tố liên quan đến sự suy giảm độ phì nhiêu đất.
Theo Romulo và ctv. (2007) đất thích hợp trồng
cacao cần có hàm lượng CHC ở lớp đất mặt 0-15
cm khoảng 3,5%C.

Hàm lượng chất hữu cơ trong đất: Hàm lượng
chất hữu cơ (CHC) trong đất giai đoạn 30 và 90
ngày SKBP, được xem là thấp theo thang đánh giá
của Landon (1991). Kết quả thống kê cho thấy, bón
phân hữu cơ giúp tăng ý nghĩa hàm lượng CHC ở 2
giai đoạn khảo sát so với bón lượng phân vô cơ cao
65

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ

Số chuyên đề: Nông nghiệp (2014)(3): 63-71

Bảng 3: Hiệu quả của phân hữu cơ được ủ từ phân cút, bã bùn mía, bã mía ủ với nấm Trichoderma .
đến sự thay đổi hàm lượng chất hữu cơ (%) trong đất
Ngày sau bón phân
30 ngày
2,01b
2,06ab
2,03b
2,12ab
2,18a
3,72
0,12

Nghiệm thức
Đối chứng (theo nông dân) 628-327-64 g/cây
Khuyến cáo (200-200-150 g/cây)
Phân cân đối (200-70-300 g/cây)
PHC + 50% Phân cân đối
PHC + 75% Phân cân đối
CV (%)
LSD 0,05

90 ngày
2,06b
2,18ab
2,06b
2,23a
2,27a
4,63
0,15

Ghi chú: Giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn); với n=4). Các trung bình có cùng chữ theo sau thì khác biệt không ý nghĩa
qua kiểm định LSD ở mức ý nghĩa 5%

Hàm lượng carbon hữu cơ dễ phân hủy: Đất có
hàm lượng carbon hữu cơ dễ phân hủy cao có khả
năng khoáng hóa chất hữu cơ cao, tăng dinh dưỡng
cho cây trồng. Kết quả phân tích (Hình 2) cho thấy
nghiệm thức bón phân vô cơ, hàm lượng carbon dễ

phân hủy thấp hơn có ý nghĩa so với các nghiệm
thức bón phân hữu cơ. Do đó, cung cấp phân hữu
cơ ủ hoai giúp tăng tiến trình khoáng hóa CHC do
có hàm lượng hàm lượng carbon dễ phân hủy cao,
tăng cung cấp dinh dưỡng vào đất.

Hình 2: Hiệu quả của phân hữu cơ trong cải thiện hàm lượng carbon hữu cơ dễ phân hủy trong đất
Ghi chú: (1) Đối chứng (theo nông dân) 628-327-64 g/cây. (2) Khuyến cáo (200-200-150 g/cây). (3) Phân cân đối (20070-300 g/cây). (4) PHC + 50% Phân cân đối (5) PHC + 75% Phân cân đối

Hàm lượng đạm hữu cơ dễ phân hủy: Đạm hữu
cơ dễ phân hủy (NLabile) được xác định nhằm
đánh giá chất lượng CHC và tiềm năng khoáng hóa
đạm. Thành phần này giúp đáp ứng nhanh nguồn
cung cấp N hữu dụng trong đất (Deurer và ctv.,
2008). Kết quả phân tích thống kê (Hình 3) cho
thấy hàm lượng NLabile ở nghiệm thức bón PHC

kết hợp vô cơ đạt cao khác biệt có ý nghĩa so với
các nghiệm thức bón vô cơ theo nông dân, rõ nhất
vào giai đoạn 90 SKBP. Dù có tăng cao hơn, hàm
lượng đạm hữu cơ dễ phân hủy trong đất vẫn thấp
hơn so với ngưỡng khuyến cáo của Okuneye và
ctv. (2003) và Hartemink (2003), Hartemink và ctv.
(2008).
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Hình 3: Hiệu quả của phân hữu cơ trong cải thiện hàm lượng N hữu cơ dễ phân hủy trong đất
Ghi chú: (1) Đối chứng (theo nông dân) 628-327-64 g/cây. (2) Khuyến cáo (200-200-150 g/cây). (3) Phân cân đối (20070-300 g/cây). (4) PHC + 50% Phân cân đối (5) PHC + 75% Phân cân đối

Hàm lượng lân hữu dụng trong đất: Kết quả
phân tích (Hình 4) cho thấy hàm lượng lân hữu
dụng trong đất có khuynh hướng tăng theo thời
gian và theo nghiệm thức bón phân hữu cơ. Lân
hữu dụng đạt cao có ý nghĩa khi bón PHC kết hợp
vô cơ cân đối, dù nghiệm thức này được bón
phân P rất thấp so với đối chứng của nông dân.
Theo khuyến cáo của Ahenkorah (1981); AnimKwapong và Frimpong (2004) cacao phát triển tốt

khi lân hữu dụng trong đất cao hơn 20 mgP/kg.
Như vậy, bón phân hữu cơ, phân vô cơ cân đối
giúp cung cấp đủ lượng P theo khuyến cáo này.
Nhìn chung, thí nghiệm chỉ thực hiện qua một vụ,
hiệu quả của PHC cần có thời gian dài hơn. Theo
Anne và ctv. (2006) và Stefano và ctv. (2008), hiệu
quả của PHC dài hạn thể hiện qua sự cải thiện
dần chất lượng đất và sau đó là cải thiện năng suất
cây trồng.

Hình 4: Hiệu quả của phân hữu cơ trong cải thiện hàm lượng lân hữu dụng trong đất
Ghi chú: (1) Đối chứng (theo nông dân) 628-327-64 g/cây. (2) Khuyến cáo (200-200-150 g/cây). (3) Phân cân đối (20070-300 g/cây). (4) PHC + 50% Phân cân đối (5) PHC + 75% Phân cân đối

phân vô cơ, khác biệt có ý nghĩa so với đối chứng.
Kết quả thể hiện ở cả 30 ngày và 90 ngày sau bón
phân hữu cơ. Bón PHC vào đất giúp cải thiện chất
lượng môi trường đất, tạo điều kiện tốt cho hoạt
động của vi sinh vật đất, nhất là tăng khả năng
cạnh tranh, giảm phát triển của các dòng nấm gây
bệnh hại cho cây trồng (Bibhuti và Dkhar, 2011).

3.2 Ảnh hưởng của PHC đến mật số VSV đất

Mật số nấm: Mật số nấm trong đất thấp hơn so
với vi khuẩn, nhưng một số loài nấm có vai trò rất
quan trọng trong phân hủy chất hữu cơ và kiểm
soát bệnh hại từ đất. Kết quả trình bày ở Bảng 4
cho thấy mật số nấm trong đất cao nhất ở nghiệm
thức có bón phân hữu cơ và giảm 25-50% lượng
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Bảng 4: Hiệu quả của phân hữu cơ được từ ủ nguồn nguyên liệu phân cút, bã bùn mía và bã mía ủ với
nấm Trichoderma đến sự thay đổi mật số nấm trong đất
Mật số nấm trong đất
(x102CFU/g đất khô)
30 NSKBP
90 NSKBP
b
8,13
6,67b
b
8,33
7,71ab
b
8,44
8,33ab
ab
9,69
9,27a
10,84a
9,58a
14,73
14,85
2,01
1,86

Nghiệm thức
Đối chứng (theo nông dân) 628-327-64 g/cây
Khuyến cáo (200-200-150 g/cây)
Phân cân đối (200-70-300 g/cây)
PHC + 50% Phân cân đối
PHC + 75% Phân cân đối
CV (%)
LSD 0,05

Ghi chú: Giá trị trung bình ± ± độ lệch chuẩn; với n=4. Các trung bình có cùng chữ theo sau thì khác biệt không ý
nghĩa qua kiểm định LSD ở mức ý nghĩa 5%

cứu của Krishnakumar và ctv. (2005) là mật số
Mật số vi khuẩn: Kết quả trình bày ở Bảng 5
VSV
đất như vi khuẩn, nấm và xạ khuẩn tăng có ý
cho thấy ở cả hai thời điểm thu mẫu, mật số vi
nghĩa
khi bón PHC. Sự gia tăng mật số nấm và vi
khuẩn đạt cao nhất ở nghiệm thức bón PHC kết
khuẩn trong đất giúp các hạt đất liên kết với nhau
hợp giảm 25% phân vô cơ khuyến cáo, khác biệt
tốt hơn, tăng độ bền cấu trúc đất, gia tăng độ hữu
có ý nghĩa so với các nghiệm thức chỉ bón phân vô
dụng N và P (Tisdall, 1994).
cơ với lượng cao. Kết quả này phù hợp với nghiên
Bảng 5: Hiệu quả của của phân hữu cơ được từ ủ nguồn nguyên liệu phân cút, bã bùn mía và bã mía ủ
với nấm Trichoderma đến sự thay đổi mật số vi khuẩn trong đất
Mật số vi khuẩn trong đất
(x102CFU/g đất khô)
30 NSKBP
90 NSKBP
c
27,50
31,25c
29,17c
31,77c
29,69bc
32,19bc
33,75ab
34,58ab
a
34,58
35,42a
9,22
5,17
4,30
2,57

Nghiệm thức
Đối chứng (theo nông dân) 628-327-64 g/cây
Khuyến cáo (200-200-150 g/cây)
Phân cân đối (200-70-300 g/cây)
PHC + 50% Phân cân đối
PHC + 75% Phân cân đối
CV (%)
LSD 0,05

Ghi chú: Giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn; với n=4. Các trung bình có cùng chữ theo sau thì khác biệt không ý nghĩa
qua kiểm định LSD ở mức ý nghĩa 5%

3.3 Ảnh hưởng của phân hữu cơ được từ ủ
nguồn nguyên liệu phân cút, bã bùn mía và bã
mía ủ với nấm Trichoderma đến độ hoạt động
của enzyme trong đất

là tăng chất hữu cơ trong đất giúp gia tăng hoạt độ
các enzymes trong đất do tăng hoạt động của VSV
đất (Kizilkaya và Bayraki, 2005; Pascual và ctv.,
1998).

Enzyme Phosphatase: Enzyme phosphatase
được vi sinh vật tiết ra, giúp hòa tan các hợp chất
lân khó hòa tan thành dạng hữu dụng cho cây
trồng. Enzyme này giúp đánh giá khả năng khoáng
hóa lân của đất (Oberson và ctv., 2001; Huang và
ctv., 2011). Hoạt độ enzyme phosphatase tăng có ý
nghĩa ở các nghiệm thức bón PHC kết hợp với
giảm 25-50% lượng phân vô cơ và nghiệm thức
bón phân vô cơ cân đối so với bón phân vô cơ
lượng cao theo nông dân và theo khuyến cáo (Bảng
6). Kết quả này phù hợp với nghiên cứu trước đây

Enzyme catalase: Hoạt độ của enzyme catalase
giúp đánh giá sự thoáng khí và khả năng khoáng
hóa chất hữu cơ trong đất (Jin và ctv., 2009; Lili và
ctv., 2009). Tương tự như enzyme phosphatase,
hoạt độ của enzyme catalase tăng có ý nghĩa khi
bón PHC kết hợp 50% hoặc 75% lượng phân vô cơ
cân đối (Bảng 7). Có thể bón PHC kết hợp phân vô
cơ lượng thấp giúp tăng sự tơi xốp, thoáng khí
trong đất, tăng hàm lượng C hữu cơ, tăng mật số
VSV, giúp tăng hoạt độ của enzyme catalase.

68

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ

Số chuyên đề: Nông nghiệp (2014)(3): 63-71

Bảng 6: Sự thay đổi độ hoạt động enzyme phosphatase trong đất ở các nghiệm thức theo thời gian
thí nghiệm
Hoạt động Enzyme phosphatase
(mg p- nitrophenol /1gđấtkhô/1giờ)
30 NSKBP
90 NSKBP
27,03c
24,48c
26,60c
27,78b
30,24b
36,37a
a
34,58
38,28a
a
34,75
39,04a
4,11
5,87
1,90
2,93

Nghiệm thức
Đối chứng (theo nông dân) 628-327-64 g/cây
Khuyến cáo (200-200-150 g/cây)
Phân cân đối (200-70-300 g/cây)
PHC + 50% Phân cân đối
PHC + 75% Phân cân đối
CV (%)
LSD 0,05

Ghi chú: Giá trị trung bình ± ± độ lệch chuẩn; với n=4. Các trung bình có cùng chữ theo sau thì khác biệt không ý
nghĩa qua kiểm định LSD ở mức ý nghĩa 5%

Bảng 7: Ảnh hưởng của phân hữu cơ được từ ủ nguồn nguyên liệu phân cút, bã bùn mía và bã mía ủ
với nấm Trichoderma đến độ hoạt động enzyme catalase trong đất
Hoạt động Enzyme Catalase
(mg H2O2/1 gđấtkhô/1 giờ)
30 NSKBP
90 NSKBP
11,45 c
13,75 d
11,65 bc
13,38 d
12,44 ab
17,39 c
a
12,93
18,24 b
a
13,30
22,21 a
4,57
2,20
0,87
0,58

Nghiệm thức
Đối chứng (theo nông dân) 628-327-64 g/cây
Khuyến cáo (200-200-150 g/cây)
Phân cân đối (200-70-300 g/cây)
PHC + 50% Phân cân đối
PHC + 75% Phân cân đối
CV (%)
LSD 0,05

Ghi chú: Giá trị trung bình ± ± độ lệch chuẩn; với n=4. Các trung bình có cùng chữ theo sau thì khác biệt không ý
nghĩa qua kiểm định LSD ở mức ý nghĩa 5%

4 KẾT LUẬN
Qua kết quả phân tích sự thay đổi đặc tính hóa
học và sinh học đất vườn dừa trồng xen cacao cho
thấy bón PHC qua một vụ và giảm 25 -50 % lượng
phân vô cơ cân đối giúp gia tăng hàm lượng CHC
trong đất, tăng hàm lượng carbon hữu cơ dễ phân
hủy, N hữu cơ dễ phân hủy, tăng hàm lượng lân
hữu dụng so với bón phân vô cơ với lượng cao,
mất cân đối như nông dân. Về mặt sinh học đất,
hiệu quả thể hiện rõ qua tăng quần thể VSV đất
thông như tăng mật số nấm, mật số vi khuẩn và
hoạt độ enzyme Catalase, Phosphatase. Do đó có
thể khuyến cáo nông dân giảm lượng phân N, P,
tăng K, lượng 200-70-300g/cây/năm (có thể giảm
từ 50-70% phân vô cơ) và kết hợp bón 12T/ha
phân hữu cơ nhằm cải thiện độ phì nhiêu về hóa
học và sinh học đất trên liếp vườn trồng cacao xe
trong vườn dừa tại Bến Tre.
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