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ABSTRACT 

The aim of this study was to assess the effect of organic fertilizer and plastic 
cover on some selected soil biological properties such as total 
microorganisms and enzyme activities in mangosteen orchard. The 
experiment was investigated through soil analysis of five treatments: (1) 
farmer practice of inorganic fertilizer application without plastic cover; (2) 
Recommended inorganic fertilizer combined with compost and without 
plastic cover; (3) Compost and without plastic cover; (4) Farmers’ practice 
with plastic cover; (5) Recommended inorganic fertilizer, compost and 
plastic cover. The results showed that compost amendment, balanced 
inorganic fertilizer and platic cover in early rainy season resulted in highest 
total microbial density, microorganisms decomposing cellulose and 
Trichoderma sp. in soil. In addition, catalase, phosphatase enzyme activity 
were enhanced significantly in comparison to farmers’ practice without 
plastic cover. There was no sinificant difference in β-glucosidase enzyme 
activity among five treatments. In general, organic amendment, lower level 
and balanced inorganic fertilizers with plastic cover content in rainy season 
resulted in enhance microbial activities in soil of mangosteen orchard. 

TÓM TẮT 

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm đánh giá hiệu quả của bón phân hữu 
cơ và che bạt đến một số đặc tính sinh học đất như vi sinh vật đất, hoạt độ 
enzyme trong đất vườn trồng măng cụt. Nghiên cứu được thực hiện qua thu 
mẫu đất phân tích trên  5 nghiệm thức thí nghiệm (1) Sử dụng phân bón vô 
cơ theo nông dân và không che bạt; (2) Bón phân vô cơ theo khuyến cáo kết 
hợp phân hữu cơ (PHC) và không che bạt; (3) PHC không che bạt; (4) phân 
vô cơ kết hợp che bạt; (5) sử dụng phân vô cơ theo khuyến cáo, PHC và che 
bạt. Kết quả phân tích cho thấy tổng mật số vi sinh vật, mật số vi sinh vật có 
khả năng phân hủy cellulose và mật số nấm Trichoderma sp., hoạt động 
của enzyme catalase, phosphatase đạt cao nhất ở nghiệm thức bón phân 
hữu cơ và phân vô cơ cân đối, kết hợp che bạt vào đầu mùa mưa, khác biệt 
có ý nghĩa so với chỉ bón phân vô cơ và không che bạt như nông dân. Tuy 
nhiên chưa có hiệu quả trong tăng hoạt động enzyme β-Glucosidase trong 
đất. Do đó bón phân hữu cơ, vô cơ cân đối, giảm ẩm độ đất trong mùa mưa 
qua che phủ bạt giúp cải thiện đặc tính sinh học đất như tăng mật số vi sinh 
vật, tăng hoạt động của vi sinh vật có ý nghĩa trong đất liếp vườn trồng 
măng cụt. 
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1 GIỚI THIỆU 

Cây măng cụt là cây trồng có giá trị kinh tế rất 
cao so với các loại cây ăn trái khác. Trở ngại lớn 
nhất hiện nay đối với nông dân trồng măng cụt là 
trái măng cụt bị chảy nhựa vàng (Trần Viết Minh, 
2010). Nhiều nghiên cứu trước đây cho rằng 
nguyên nhân gây chảy nhựa trong trái măng cụt do 
thừa nước, mất cân bằng dinh dưỡng (Osman và 
Milan, 2006). Theo Sdoodee và ctv. (2002) dư thừa 
nước không phải là nguyên nhân chính gây chảy 
nhựa trái mà nguyên nhân chính là do nước trong 
đất và trong cây thay đổi đột ngột. Nghiên cứu của 
Pechkeo và ctv. (2007) cho rằng chảy nhựa ở trái 
măng cụt có liên quan đến sự cân bằng dưỡng chất. 
Kết quả nghiên cứu của Hồ Văn Thiệt và ctv. 
(2012) cho thấy tỷ lệ chảy nhựa trái măng cụt giảm 
trên 40% ở các nghiệm thức bón phân vô cơ và hữu 
cơ cân đối đồng thời kết hợp che bạt vào đầu mùa 
mưa. Sự phát triển và hoạt động của vi sinh vật đất 
ảnh hưởng lớn đến chất lượng đất như sự khoáng 
hóa chất hữu cơ, sự phát triển của bộ rễ cây, tính 
kháng bệnh và năng suất cây trồng (Angus và ctv., 
1994; Fahime và ctv., 2011). Theo Sinsabaugh 
(2010); Das và Varma (2011) enzyme có vai trò rất 
quan trọng trong đất ảnh hưởng đến hoạt động vi 
sinh vật đất và mỗi một chu trình chuyển biến dinh 

dưỡng trong đất đều có liên quan đến hoạt độ 
enzyme như quá trình chuyển biến  nitrogen 
(ureases và  proteases), phosphorus (phosphatases) 
và carbon (β-glucosidase). Giả thuyết đặt ra là khi 
che phủ bạt, bón phân hữu cơ ảnh hưởng đến ẩm 
độ của đất ảnh hưởng đến đặc tính sinh học đất 
theo chiều hướng thuận lợi cho sinh trưởng cây 
trồng. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm đánh 
giá ảnh hưởng của phân hữu cơ và che phủ bạt đến 
hoạt động vi sinh vật đất vườn trồng măng cụt.   

2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1 Bố trí thí nghiệm 

 Đề tài được thực hiện qua thu mẫu đất trên nền các 
nghiệm thức thí nghiệm về biện pháp cải thiện 
năng suất và sự chảy nhựa trái măng cụt (Garcinia 
mangostana Linn.) tại xã Long Thới, huyện Chợ 
Lách - Bến (Hồ Văn Thiệt và ctv., 2012). Vườn cây 
được chọn trong thí nghiệm tương đối đồng đều về 
mức độ sinh trưởng, tán lá. Khi bắt đầu mùa mưa, 
thời điểm trái có đường kính 2 cm, cây măng cụt 
được phủ kín gốc bằng bạt plastic trên nghiệm thức 
có che bạt. Kết quả phân tích đất đầu vụ trên vườn 
thí nghiệm tại Long Thới được trình bày trong 
Bảng 1. 

Bảng 1: Một số đặc tính hóa học đất đầu vụ trên đất trồng cây Măng Cụt ở xã Long Thới, huyện Chợ 
Lách, tỉnh Bến Tre 

Stt Chỉ tiêu hóa học đất Kết quả Đánh giá 
1 pHH2O (1:5)  4,20 Chua mạnh 
2 Chất hữu cơ (% CHC) 3,11 Trung bình 
3 Đạm hữu dụng (mg N-NH4

++ N-NO3
- /kg)  18,06 Thấp 

4 Lân dễ tiêu (Bray 2) (mgP/kg) 110,08 Giàu 
5 CEC (cmol/kg) 12,41 Trung bình khá 

Mẫu đất thí nghiệm được thu vào hai thời điểm: 
(1) Trước khi bố trí thí nghiệm; (2) Vào thời điểm 
sau khi che bạt sau khi che bạt được 3 tháng , 
tương ứng với thời gian 4 tháng sau khi bón phân 
hữu cơ. 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 măng cụt. Hoạt động của 
vi sinh vật đất được đánh giá qua xác định mật số 
vi sinh vật đất, vi sinh vật có khả năng phân hủy 
Cellulose, mật số nấm Trichoderma sp., vi sinh vật 
phân hủy cellulose và các hoạt độ enzyme trong đất 
như enzyme catalase, enzyme β - Glucosidase và 
enzyme Phosphatase. Mẫu đất được thu trên các 
nghiệm thức như sau: 

Nghiệm thức 1: Bón theo nông dân 0,4kgN + 
0,22kg P2O5 + 0,02kg K2O/cây để điều kiện mưa tự 
nhiên (đối chứng). 

Nghiệm thức 2: Bón phân vô cơ 1,5kgN + 1kg 
P2O5 + 2,2kg K2O và 32kg/cây phân hữu cơ và để 
mưa tự nhiên. 

Nghiệm thức 3: Chỉ bón 64 kg phân hữu cơ 
/cây và để mưa tự nhiên. 

Nghiệm thức 4: Bón theo nông dân 0,4kgN + 
0,22kg P2O5 + 0,02kg K2O/cây và che bạt ngay khi 
bắt đầu mưa. 

Nghiệm thức 5: Bón phân vô cơ 1,5kg N + 1kg 
P2O5 + 2,2kg K2O và 32 kg/cây phân hữu cơ và che 
bạt ngay khi bắt đầu mưa. 

2.2 Phương pháp phân tích các chỉ tiêu sinh 
học đất 

 Mật số vi sinh vật được xác định bằng 
phương pháp xác định đếm số lượng khuẩn lạc 
mọc trên môi trường thạch. Môi trường tổng hợp 
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TSA (Trypton Soya Agar) được dùng để xác định 
tổng vi sinh vật trong đất. Môi trường Hutchinsion  
- Clayton có bổ sung thêm 1% CMC (Carboxyl 
Methy Cellulose) dùng để nuôi cấy và xác định mật 
số vi sinh vật phân huỷ cellulose (Ulrich và ctv., 
2008). Môi trường môi trường cảm ứng TSM 
(Trichoderma selective medium) được dùng để 
nuôi cấy và đếm mật số nấm (Joshi và ctv., 2010; 
Sergio de los Santos-Villalobos và ctv., 2013).  

 Các hoạt độ enzyme đất như enzyme 
catalase trong đất được xác định theo phương  
pháp chuẩn độ của Drăgan-Bularda, (2000)  
(Samuel Alina Dora và ctv., 2012) với nguyên tắc 
chuẩn độ lượng dư của H2O2 bằng dung dịch 
KMnO4 0.1N; enzyme β – Glucosidase được xác 
định bằng phương pháp so màu của Eivazi và 
Tabatabai (1988) với chất nền p-nitrophenyl- β 
glucopyranoside (PNG 0,05 M) dựa trên nguyên 
tắc đo sự phóng thích p-nitrophenol của chất nền p-
nitrophenyl beta-D-glucopyranoside (PNG -25 
mM).  Enzyme Phosphatase (Acid phosphatase và 
Alkaline phosphatse) được xác định bằng phương 
pháp so màu của Alef và Nannipieri (1995) với 
chất nền p - nitrophenyl phosphate disodium 
(PNPP 0,115 M) dựa trên nguyên tắc đo sự phóng 
thích p-nitrophenol của chất nền p-nitrophenyl 
phosphate (pNPP 0.115M)   

Tất cả các số liệu thu thập được xử lý và tính 
toán bằng chương trình Excel và phần mềm thống 
kê Mstatc. 

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1 Mật số vi sinh vật trong đất vườn măng cụt  

 Tổng số vi sinh vật trong đất: Kết quả trình 
bày Hình 1 cho thấy tổng vi sinh vật đạt cao nhất ở 
nghiệm thức bón phân vô cơ cân đối, kết hợp bón 
32 kg phân hữu cơ và che bạt đầu mùa mưa, 4.802 
x 103 CFU/1g đất khô. Mật số vi sinh vật thấp nhất 
ở nghiệm thức bón 64 kg phân hữu cơ và để mưa 
tự nhiên, 1.431 x 103 CFU/1g đất. Điều này cho 
thấy chỉ sử dụng đơn thuần phân bón vô cơ hoặc 
hữu cơ cho đất không giúp gia tăng mật số vi sinh 
tối đa. Do trong quá trình sống và gia tăng mật số 
vi sinh vật ngoài nhu cầu nguồn dinh dưỡng N, P, 
K vi sinh vật còn cần các khoáng chất trung lượng 
và vi lượng như: Ca, Mg, S, Bo, Zn, Mo được cung 
cấp từ phân hữu cơ. Vì vậy, bón phân vô cơ và hữu 
cơ cân đối kết hợp với che bạt đã tạo điều kiện 
thuận lợi cho vi sinh đất phát triển tốt. Che bạt vào 
đầu mùa mưa giúp đất có ẩm độ thấp hơn và ổn 
định, trong tình trạng thoáng khí, đây có thể là 
nguyên nhân giúp mật số vi sinh vật gia tăng. Bón 
phân hữu cơ cung cấp nguồn C và dinh dưỡng giúp 

gia tăng mật số vi sinh vật trong đất đáng kể so với 
chỉ sử dụng phân hóa học đơn thuần (Naga 
Madhuri và ctv., 2012). Theo Hoitink và Boehm 
(1999); Cwalina và Bowszys (2009) cung cấp chất 
hữu cơ vào đất giúp vi sinh đất phát triển mạnh, 
tăng khả năng cạnh tranh sinh học, giảm vi sinh vật 
gây bệnh từ đất như mật số nấm đối kháng  
giúp cây trồng chống chịu được một số bệnh có 
nguồn gốc từ đất (De Weger và ctv., 1995; Mohd 
Rajik và ctv., 2011).  Tuy nhiên, nếu chỉ bón đơn 
thuần phân hữu cơ (nghiệm thức 3), sự cung cấp 
dưỡng chất hữu dụng kém, có thể có sự cạnh tranh 
dinh dưỡng, do đó sự phát triển của vi sinh vật 
trong đất thấp có ý nghĩa thống kê . 

 

Hình 1: Ảnh hưởng của phân hữu cơ và che bạt 
đến sự thay đổi mật số vi sinh vật trong đất 

Ghi chú: (1) Bón phân vô cơ theo nông dân và để điều 
kiện mưa tự nhiên (đối chứng). (2) Bón phân vô cơ cân 
đối và 32 kg phân hữu cơ, mưa tự nhiên. (3) Bón 64 kg 
phân hữu cơ và để mưa tự nhiên. (4) Bón theo nông dân, 
phủ nhựa từ đầu mùa mưa (5) Bón phân vô cơ cân đối, 
kết hợp 32 kg phân hữu cơ, và che bạt từ đầu mùa mưa 

Kết quả ghi nhận ẩm độ đất cho thấy ở các 
nghiệm thức có che bạt, ẩm độ đất đạt trong 
khoảng 24-25%, trong khi các nghiệm thức không 
che bạt ẩm độ đất cao hơn có ý nghĩa, 32%- 34%.   

 Mật số vi sinh vật có khả năng phân hủy 
celulose: Mật số vi sinh vật phân hủy Cellulose 
trong đất ở nghiệm thức bón phân vô cơ cân đối, 
kết hợp 32 kg phân hữu cơ, và che bạt từ đầu mùa 
mưa, đạt cao nhất (2.293 x 103 CFU/1g đất) khác 
biệt có ý nghĩa thống kê so với các nghiệm thức 
bón phân vô cơ theo nông dân, có che bạt và không 
che bạt; thấp nhất ở nghiệm thức 3 (bón 64 kg phân 
hữu cơ và để mưa tự nhiên) (Hình 2). Bón phân vô 
cơ cân đối, kết hợp 32 kg phân hữu cơ, có che bạt 
và không che bạt, mật số vi sinh có khả năng phân 
hủy cellulose trong đất không khác biệt có ý nghĩa. 
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Kết quả này cho thấy yếu tố bón phân vô cơ cân 
đối kết hợp 32 kg phân hữu cơ có ảnh hưởng quan 
trọng đến sự gia tăng mật số vi sinh vật có khả 
năng phân huỷ cellulose hơn là che bạt, giảm ẩm 
độ đất.  Trong điều kiện tự nhiên các vi sinh vật 
này rất đa dạng bao gồm nấm, vi khuẩn, xạ khuẩn 
có khả năng sống được trong môi trường yếm khí 
và hiếu khí. Do đó sự khoáng hóa cellulose, chất 
hữu cơ trong đất được nhanh hơn. Vì thế sự phát 
triển, tăng mật số của vi sinh vật phân huỷ 
cellulose có vai trò đặc biệt quan trọng trong chu 
trình carbon, giúp đánh giá tốt tiến trình phân huỷ 
thải thực vật và chất hữu cơ trong đất, cải tạo cấu 
trúc đất, tăng độ thoáng khí của đất, cung cấp các 
dưỡng chất hữu dụng cho cây trồng. Sự gia tăng 
mật số vi sinh vật phân hủy cellulose còn giúp cây 
trồng có khả năng chống lại một số mầm bệnh như 
bệnh thối mềm củ do nấm pythium Spp. (Manici và 
ctv., 2004 và Valérie Gravel và ctv., 2009). Một số 
loại nấm có khả năng phân hủy cellulose mạnh còn 
có khả năng tiết ra enzyme hay chất kích kháng 
giúp cây trồng chống lại một số nấm bệnh hại cây 
(Gomathi và Ambikapathy, 2011; Trần Thị Lệ và 
ctv., 2012) như nấm phytopathogens, Pythium 
debaryanum, Fusarium sp. đây là các loại nấm  
gây hại trên nhiều loại cây trồng và làm giảm suất 
cây đáng kể đặc biệt ở các vùng nhiệt đới và cận 
nhiệt đới. 

 Hình 2: Ảnh hưởng của phân hữu cơ và che bạt 
đến sự thay đổi mật số vi sinh vật có khả năng 

phân hủy cellulose trong đất 

Ghi chú:(1) Bón phân vô cơ theo nông dân và để điều 
kiện mưa tự nhiên (đối chứng). (2) Bón phân vô cơ cân 
đối và 32 kg phân hữu cơ, mưa tự nhiên. (3) Bón 64 kg 
phân hữu cơ và để mưa tự nhiên. (4) Bón theo nông dân, 
phủ nhựa từ đầu mùa mưa (5) Bón phân vô cơ cân đối, 
kết hợp 32 kg phân hữu cơ, và che bạt từ đầu mùa mưa 

 Mật số nấm Trichoderma sp. Kết quả 
trình bày ở Hình 3 cho thấy mật số nấm 

Trichoderma sp. cao nhất ở nghiệm thức 5 (Bón 
phân vô cơ cân đối, kết hợp 32 kg phân hữu cơ, và 
che bạt từ đầu mùa mưa), tương đương với nghiệm 
thức bón phân vô cơ cân đối và 32 kg phân hữu cơ, 
mưa tự nhiên). Mật số nấm Trichoderma sp. thấp 
nhất ở nghiệm thức chỉ bón 64 kg phân hữu cơ và 
để mưa tự nhiên, không khác biệt với nghiệm thức 
bón phân vô cơ theo nông dân và để điều kiện mưa 
tự nhiên. Như vậy, kết quả cho thấy ẩm độ đất cao 
hay thấp chưa ảnh hưởng rõ đến sự phát triển của 
nấm Trichoderma sp. Có thể do nấm Trichoderma 
sp là loại nấm phân bố rộng ở các điều kiện đất đai 
khác nhau với các giá trị pH đất, nhiệt độ, ẩm độ 
đất khác nhau. Kết quả nghiên cứu của Inam và 
ctv. (2009) cho rằng nấm Trichoderma sp. có khả 
năng phát triển được ở ba mức độ thế năng của 
nước là -0,03 MPa, -0.3 MPa và < -50 Mpa. 

 
Hình 3: Ảnh hưởng của phân hữu cơ và che bạt 

đến sự thay đổi mật số nấm trichoderma sp. 
trong đất 

Ghi chú: (1) Bón phân vô cơ theo nông dân và để điều 
kiện mưa tự nhiên (đối chứng). (2) Bón phân vô cơ cân 
đối và 32 kg phân hữu cơ, mưa tự nhiên. (3) Bón 64 kg 
phân hữu cơ và để mưa tự nhiên. (4) Bón theo nông dân, 
phủ nhựa từ đầu mùa mưa (5) Bón phân vô cơ cân đối, 
kết hợp 32 kg phân hữu cơ, và che bạt từ đầu mùa mưa 

Bón phân vô cơ cân đối và bón phân hữu cơ là 
yếu tố quan trọng giúp tăng mật số của nấm 
Trichoderma sp. Thiếu N ở nghiệm thức chỉ sử 
dụng phân bón hữu cơ hay chỉ bón phân vô cơ đưa 
đến sự phát triển của nấm kém, có thể tỉ lệ C/N 
chưa thích hợp cho sự phát triển của nấm. Nấm 
Trichoderma sp. là nhóm nấm được xem là có khả 
năng phân hủy cellulose cao và có khả năng ức chế 
một số tác nhân gây bệnh. Đây là loại nấm hoại 
sinh có khả năng ký sinh và đối kháng trên nhiều 
loại nấm bệnh cây trồng có tác dụng cải tạo đất 
giúp rễ cây phát triển mạnh (Harman và ctv., 
2004). Theo Jagtapa và ctv. (2012) Trichoderma là 
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loài nấm có vai trò quan trọng kiểm soát nấm bệnh 
hại cây trồng như Fusarium spp., Phytophthora 
spp., Pythium spp., Rhizoctonia solani, Sclerotium 
rolfsi, Sclerotina selerotiorum, và bệnh do vi khuẩn 
như Xanthomonas axonopodis pv. Malvacearum... 
đặc biệt các nấm bệnh phát sinh từ đất. Vì thế, bón 
phân vô cơ cân đối và bón phân hữu cơ góp phần 
tăng sự chuyển hóa chất hữu cơ trong đất và giảm 
bệnh hại từ đất. 

3.2 Đánh giá hoạt động các enzyme trong 
đất vườn măng cụt 

 Hoạt động enzyme catalase: Kết quả trình 
bày ở Hình 4 cho thấy có sự khác biệt có ý nghĩa 
thống kê về hoạt động enzyme catalase trong đất. 
Hàm lượng  enzyme catalase ở nghiệm thức bón 
phân vô cơ cân đối, kết hợp 32 kg phân hữu cơ, và 
che bạt từ đầu mùa mưa đạt cao nhất, khác biệt có 
ý nghĩa thống kê so với 4 nghiệm thức còn lại. 
Hoạt động enzyme catalase thấp nhất ở nghiệm 
thức 1 (Bón phân vô cơ theo nông dân và để điều 
kiện mưa tự nhiên (đối chứng) và nghiệm thức 2 
(bón phân vô cơ cân đối và 32 kg phân hữu cơ, 
mưa tự nhiên). Không có sự khác biệt thống kê về 
hoạt động enzyme catalase ở nghiệm thức 3 (bón 
64 kg phân hữu cơ và để mưa tự nhiên) và nghiệm 
thức 4 (bón theo nông dân, phủ nhựa từ đầu mùa 
mưa). Hoạt động enzyme catalase ở nghiệm thức 5 
tăng có lẽ là do các do các mối quan hệ enzyme-
chất nền mạnh hơn và đất thoáng khí hơn. Nghiên 
cứu của Lili và ctv. (2009) cũng có kết luận tương 
tự. Điều này cho thấy phân bón hữu cơ đã giúp gia 
tăng hoạt độ enzyme Catalase. Theo Nazan Uzun 
và Refik  Uyanöz, (2011) thì hàm lượng chất hữu 
cơ trong đất có tương quan thuận với hoạt độ 
enzyme catalase và hàm lượng đạm khoáng hóa 
trong đất thoáng khí.  Nhiều nghiên cứu cũng đã 
chứng minh hoạt động enzyme tăng cùng với sự 
gia tăng chất hữu cơ (Klose và ctv., 1999; Pascual 
và ctv., 1999). Chế độ bón phân và biện pháp canh 
tác có ảnh hưởng đến độ hoạt động của enzyme 
catalase trong đất. Việc che bạt có thể giúp đất 
thoáng khí hơn, không bị bão hòa nước vào mùa 
mưa, dẫn đến hoạt độ enzyme catalase đạt cao nhất 
ở nghiệm thức 5. 

Theo Hu và ctv. (1999) hoạt độ ezyme Catalase 
giảm mạnh khi môi trường đất quá ẩm. Theo Lili 
Zhang và ctv. (2009) Catalase là enymze nội bào 
có liên quan đến tiến trình oxy hóa khử của đất  
hoạt độ enzyme catalase biểu thị cho tiềm năng oxy 
hóa khử của đất (Gianfreda và ctv., 2005). Theo 

Glinski và ctv. (1986) có mối tương quan thuận 
giữa hoạt động Catalase với hàm lượng O2 khuyến 
tán trong môi trường đất. Theo Chen và ctv. (2004) 
có mối tương quan nghịch giữa catalase và 
Polyphenol oxidase. Vì vậy, có thể dựa vào hoạt độ 
enzyme catalase để ước đoán tình trạng thoáng khí 
của đất cũng như hàm lượng chất hữu cơ trong đất. 

 

Hình 4: Ảnh hưởng của phân hữu cơ và che bạt 
đến sự thay đổi hàm lượng enzyme Catalase 

trong đất 

Ghi chú: (1) Bón phân vô cơ theo nông dân và để điều 
kiện mưa tự nhiên (đối chứng). (2) Bón phân vô cơ cân 
đối và 32 kg phân hữu cơ, mưa tự nhiên. (3) Bón 64 kg 
phân hữu cơ và để mưa tự nhiên. (4) Bón theo nông dân, 
phủ nhựa từ đầu mùa mưa (5) Bón phân vô cơ cân đối, 
kết hợp 32 kg phân hữu cơ, và che bạt từ đầu mùa mưa 

 Hoạt độ enzyme β –glucosidase: Kết quả 
trình bày ở Hình 5 cho thấy hoạt độ enzyme β - 
Glucosidase ở tất cả 5 nghiệm thức không khác 
biệt ý nghĩa  Tuy pH đất ở các nghiệm thức trong 
thí nghiệm biến động từ 3,7- 5,3 (Hình 6), pH đất 
tăng khác biệt có ý nghĩa ở các nghiệm thức có bón 
phân hữu cơ, cao nhất là nghiệm thức bón phân vô 
cơ kết hợp với phân hữu cơ có che bạt, nhưng hoạt 
độ enzyme β – Glucosidase không thay đổi. Có thể 
khoảng pH đất này chưa thích hợp cho vi sinh vật 
tiết ra β – glucosidase. Theo Patricia và ctv. (2010) 
enzyme β-glucosidase được tiết vào đất nhiều nhất 
trong khoảng pH 5,8–6,1. Các nghiên cứu khác 
cũng cho rằng β-glucosidase là enzyme rất nhạy 
cảm với sự thay đổi của điều kiện môi trường và 
phụ thuộc nhiều vào số lượng, chất lượng chất hữu 
cơ, điều kiện pH đất (Seidle và Huber, 2005; Anna 
Piotrowska và Jan Koper, 2010). Kết quả nghiên 
cứu của Ma và ctv. (2010) khi đánh giá sự thay đổi 
hoạt độ enzyme β-glucosidase trong đất ở các kiểu 
sử dụng đất khác nhau cũng cho kết luận tương tự. 
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Hình 5: Ảnh hưởng của phân hữu cơ và che bạt 
đến sự thay đổi hàm lượng enzyme β -

glucosidase trong đất  

Ghi chú: (1) Bón phân vô cơ theo nông dân và để điều 
kiện mưa tự nhiên (đối chứng). (2) Bón phân vô cơ cân 
đối và 32 kg phân hữu cơ, mưa tự nhiên. (3) Bón 64 kg 
phân hữu cơ và để mưa tự nhiên. (4) Bón theo nông dân, 
phủ nhựa từ đầu mùa mưa (5) Bón phân vô cơ cân đối, 
kết hợp 32 kg phân hữu cơ, và che bạt từ đầu mùa mưa 

 

Hình 6: Ảnh hưởng của phân hữu cơ và che bạt 
đến pH đất 

Ghi chú: (1) Bón phân vô cơ theo nông dân và để điều 
kiện mưa tự nhiên (đối chứng). (2) Bón phân vô cơ cân 
đối và 32 kg phân hữu cơ, mưa tự nhiên. (3) Bón 64 kg 
phân hữu cơ và để mưa tự nhiên. (4) Bón theo nông dân, 
phủ nhựa từ đầu mùa mưa (5) Bón phân vô cơ cân đối, 
kết hợp 32 kg phân hữu cơ, và che bạt từ đầu mùa mưa 

 Hoạt động enzyme Phosphatase: Kết quả 
phân tích (Hình 7) cho thấy hàm lượng enzyme 
phosphatase đạt cao ở nghiệm thức bón phân vô cơ 
theo nông dân kết hợp biện pháp che bạt ngay khi 
bắt đầu mùa mưa và bón phân vô cơ cân đối kết 
hợp phân hữu cơ và che bạt vào đầu mùa mưa. 
Thấp nhất ở nghiệm thức bón phân hữu cơ và để 
mưa tự nhiên. Kết quả này cho thấy yếu tố bón 
phân hữu cơ và vô cơ cân đối quan trọng hơn yếu 

tố ẩm độ đất. Có thể trong điều kiện nghiên cứu 
trên vườn măng cụt, vi sinh vật tiết ra enzyme 
phosphatase có thể phát triển được trong khoảng 
rộng của ẩm độ đất khác nhau. Cung cấp dinh 
dưỡng cân đối, bón phân hữu cơ giúp tăng nguồn C 
và N, tăng hoạt động của vi sinh vật, tăng hoạt độ 
enzyme phosphatase trong đất. Các nghiên cứu của 
Khosro Mohammadi và ctv. (2012) cũng có kết 
luận hoạt enzyme phosphatase thấp nhất ở nghiệm 
thức bón phân hữu cơ. Vì vậy, việc bón phân hữu 
cơ kết hợp với việc cung cấp phân vô cơ cân đối đã 
giúp tăng hoạt động của vi sinh vật và tiết ra 
enzyme phosphatase, giúp gia tăng sự khoáng hóa 
lân. Khả năng sản sinh enzyme phosphatase trong 
đất phụ thuộc vào chủng loại vi sinh đất, pH đất, 
hàm lượng carbon trong đất, chất dinh dưỡng N, P 
(Anwesha Banerjee và ctv., 2012; Ratul Nath và 
Samanta, 2012). Enzyme phosphatase là enzyme 
ngoại bào do vi khuẩn, nấm rễ tiết ra nhằm xúc tác 
thủy phân các este phosphatase hữu cơ hoặc 
anhydrides của H3PO4 thành orthophosphate, 
chuyển biến lân hữu cơ thành nguồn lân vô cơ; là 
mối liên kết sinh học quan trọng giữa P không hữu 
dụng và nguồn lân khoáng (Aon và Colaneri, 2001; 
Basu và ctv., 2011).  

 

Hình 7: Ảnh hưởng của phân hữu cơ và che bạt 
đến sự thay đổi hàm lượng enzyme Phosphatase 

trong đất 

Ghi chú: (1) Bón phân vô cơ theo nông dân và để điều 
kiện mưa tự nhiên (đối chứng). (2) Bón phân vô cơ cân 
đối và 32 kg phân hữu cơ, mưa tự nhiên. (3) Bón 64 kg 
phân hữu cơ và để mưa tự nhiên. (4) Bón theo nông dân, 
phủ nhựa từ đầu mùa mưa (5) Bón phân vô cơ cân đối, 
kết hợp 32 kg phân hữu cơ, và che bạt từ đầu mùa mưa 

4 KẾT LUẬN 

Kết quả thí nghiệm cho thấy bón phân hữu cơ 
32 kg/cây, vô cơ cân đối 1,5kg N + 1kg P2O5 + 
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2,2kg K2O và che bạt giảm ẩm độ đất khi bắt đầu 
mùa mưa đạt hiệu quả cao nhất trong phát triển mật 
số vi sinh vật đất, tăng mật số nấm Trichoderma 
sp., tăng hoạt động sinh học đất qua tăng khả năng 
tiết enzyme catalase, phosphatase, tuy nhiên chưa 
có hiệu quả trong gia tăng hoạt độ enzyme β-
glucosidase trong đất. Chỉ bón phân hữu cơ, hoặc 
chỉ bón phân vô cơ, và để ẩm độ đất cao trong mùa 
mưa đưa đến giảm mật số và hoạt động của vi sinh 
vật đất trong đất vườn trồng măng cụt. 
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