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ABSTRACT
The study was conducted in laboratory to determine the effect of different
levels of soil moisture, inorganic N fertilizer and organic compost
amendment on the emission of CO2 and N2O from rambutan orchard soil.
Soil samples were taken from the 22 years rambutan orchard in Phu
Phung village, Cho Lach district (Ben Tre province). The randomized
complete design with eigth treatments and three replicates was used in the
study. The results showed that CO2 emission was higher under the soil
moisture content of 60% than under the soil moisture content of 40%. CO2
emission in the treatment of inorganic N fertilizer plus sugarcane filter
cake compost was higher significantly (p < 0.05) compared to treatments
of inorganic N fertilizer. Available N in soil was found high in all
treatments applied inorganic N fertilizer plus sugarcane filter cake, and it
had significant differences (p < 0.05) compared with treatments applied
only inorganic N. However, the N2O emissions in the treatments with
sugarcane filter cake compost amendment were less than inorganic N
fertilizer application (p < 0.05). In addition, the N2O emission in soil at 40
% moisture was higher than at 60% moisture.
TÓM TẮT

Đề tài được thực hiện trong phòng thí nghiệm nhằm khảo sát sự phát
thải khí CO2 và N2O do ảnh hưởng của ẩm độ đất, sử dụng phân vô cơ và
phân hữu cơ trên đất vườn trồng chôm chôm. Thí nghiệm được bố trí hoàn
toàn ngẫu nhiên với 8 nghiệm thức, 3 lặp lại. Mẫu đất được thu trên vườn
chôm chôm 22 năm tuổi tại xã Phú Phụng, Chợ Lách, Bến Tre. Kết quả
cho thấy lượng CO2 phát thải ở ẩm độ đất 60% cao hơn, có ý nghĩa so với
ẩm độ đất 40%. CO2 phát thải ở các nghiệm thức có bổ sung bã bùn mía
cao hơn, có ý nghĩa so với các nghiệm thức chỉ bón N vô cơ ở cả hai ẩm
độ đất 40% và 60%. Hàm lượng đạm hữu dụng (NH4+, NO3-) đạt cao nhất
ở nghiệm thức bón 140 mg N kết hợp với bã bùn mía so với các nghiệm
thức còn lại ở cả hai ẩm độ đất 40% và 60%. Tuy nhiên, sự phát thải khí
N2O ở các nghiệm thức bón N vô cơ cao hơn, có ý nghĩa so với các nghiệm
thức có bổ sung bã bùn mía. Khí N2O phát thải ở ẩm độ đất 40% cao hơn
có ý nghĩa so với ẩm độ đất 60%.
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nhận gần đây cho thấy năng suất chôm chôm ở các
vườn trồng lâu năm có khuynh hướng giảm thấp và
phẩm chất trái kém. Kết quả nghiên cứu cho thấy
các vườn trồng chôm chôm được canh tác theo kỹ
thuật bón phân của nông dân, sử dụng phân N vô
cơ ở lượng cao thì sự phát thải khí N2O luôn tăng
cao (Võ Văn Bình và ctv., 2012). Vấn đề được đặt
ra là ẩm độ đất và lượng phân N bón vào đất có
ảnh hưởng thế nào đến sự phát thải khí CO2, N2O.
Thí nghiệm được thực hiện trong phòng nhằm
bước đầu tìm hiểu ảnh hưởng của ẩm độ đất và
phân N đến sự phát thải khí CO2, N2O góp phần
giải thích kết quả nghiên cứu thực tế về sự
phát thải khí trên vườn chôm chôm tại Chợ Lách,
Bến Tre.

1 MỞ ĐẦU
Sản xuất nông nghiệp gây phát thải đáng kể khí
CO2, CH4 và N2O vào bầu không khí (IPCC, 2001;
Paustian et al., 2004). Khí CO2 được phát thải chủ
yếu từ phân hủy vi sinh vật, đốt thải thực vật và
phân hủy chất hữu cơ đất (Janzen and Christensen,
2004). Đất bị mất carbon do thâm canh và sử dụng
nhiều phân bón hóa học (Smith et al., 2000). Tăng
cường carbon trong đất qua canh tác cây trồng, dẫn
đến tăng phát thải CO2 nhưng giúp giảm lượng khí
thải N2O, khí có ảnh hưởng gây hiệu ứng nhà kính
gấp 310 lần so với CO2 (IPCC, 2001). Khoảng
70% khí N2O phát thải vào sinh quyển có nguồn
gốc từ đất (Mosier et al., 2000). Nguyên nhân có
thể là bón phân đạm (N) cao trong canh tác nông
nghiệp đưa đến tăng phát thải khí N2O (Chantigny
et al., 1998). Theo nghiên cứu của Hou et al.
(2000) và Dittert et al. (2005) thì khí N2O được
phát thải vào không khí chủ yếu từ việc bón phân
N, trong khi đó CO2 phát thải từ phân hữu cơ chưa
qua chế biến (Gregorich et al., 2005). Do đó, để
giảm khí thải N2O, việc phân bón vô cơ và hữu cơ
cho cây trồng cần được tính toán hợp lý (Galloway
et al., 2003). Theo Akiyama et al. (2004), khi bón
phân urê vào đất ở ẩm độ từ 40- 80% thì tổng
lượng N2O và NO phát thải ghi nhận là cao nhất.
Tương tự, nghiên cứu của Silva et al. (2008) cũng
cho thấy bón phân urê vào đất ở ẩm độ 40-60% thì
lượng phát thải N2O tăng cao so với không bón ở
cùng ẩm độ. Các nghiên cứu trước đây cho thấy sự
phát thải khí N2O thì có liên quan đến hoạt động
của vi sinh vật đất thông qua tiến trình phân hủy
chất hữu cơ vùng rễ và sự chuyển hóa N, vốn chịu
sự chi phối của ẩm độ đất (Carter et al., 2011).

2 PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP
2.1 Bố trí thí nghiệm
Thí nghiệm được thực hiện trong phòng theo
phương pháp của Silva et al. (2008). Mẫu đất được
thu từ vườn trồng chôm chôm có tuổi liếp 26 năm
và tuổi cây là 22 năm. Mẫu đất được phơi khô tự
nhiên trong không khí và được nghiền qua rây 2
mm. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên
với 8 nghiệm thức và 3 lặp lại. Mẫu đối chứng
không chứa vật liệu được bố trí trong thí nghiệm để
xác định lượng khí CO2 và N2O trong không khí
bên ngoài vào bình.
Một số đặc tính đất trước khi bố trí thí nghiệm
có pH đất 4,2; chất hữu cơ 6,08%, Nts 0,86 mg.kg-1
đất, P hữu dụng 333,5 mg.kg-1 đất. Tên đất (Endo
Protho Thionic Gleysol) thuộc nhóm đất phèn tiềm
tàng. Hàm lượng dinh dưỡng của vật liệu hữu cơ bã
bùn mía: 1,9% N; 2,5% P; 0,35% Ca; 0,27% Mg và
27,9% C).

Trong canh tác cây ăn trái ở Đồng bằng sông
Cửu Long, nông dân thường sử dụng chủ yếu phân
hóa học với lượng đạm và lân cao nhưng ít chú
trọng bón kali và phân hữu cơ. Điều này, có thể
làm đất mất cân đối dinh dưỡng, bị bạc màu, nghèo
kiệt dưỡng chất, và nguy cơ nén dẽ (Võ Thị Gương
và ctv., 2010; Pham Van Quang et al., 2012). Ghi

Phương pháp tính ra CO2-eq tương đương
(IPCC, 2007)
Hàm lượng CO2 * 1 = CO2-eq
Hàm lượng CH4 * 25 = CO2-eq
Hàm lượng N2O * 298 = CO2-eq

Bảng 1: Mô tả các nghiệm thức trong thí nghiệm
Nghiệm thức
NT 1
NT 2
NT 3
NT 4
NT 5
NT 6
NT 7
NT 8

Ẩm độ đất
(% thủy dung)
40%
60%
40%
60%
40%
60%
40%
60%

Lượng Urea-N bổ sung
(mgN/kg)
140
140
200
200
140
140
200
200
143

Bã bùn mía
(g/kg đất)
0
0
0
0
0,8
0,8
0,8
0,8
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Hình 1: Bố trí thí nghiệm ủ trong phòng
2.2 Phương pháp ủ đất

ECD là Hayesep-N. Nhiệt độ của buồng cột là 60C
và nhiệt độ đầu dò FID là 300C.
2.4 Xử lý số liệu

Xác định ẩm độ đất với lượng nước cần thiết
để đạt ẩm độ đất theo nghiệm thức thí nghiệm. Cân
20 g đất khô cho vào bình tam giác 250 ml, cho
8 ml và 12 ml nước cất vào để đạt ẩm độ đất 40%
và 60%. Các bình chứa mẫu đất đã tạo ẩm độ 40 và
60% được để sau 24 giờ, sau đó thêm 0,61 mg
urê cho nghiệm thức 140 mg N và 0,87 mg urê cho
200 mg N. Các nghiệm thức có bổ sung phân hữu
cơ được thêm vào 16 mg bã bùn mía tương đương
0,8 g bã bùn/kg đất khô. Mỗi nghiệm thức được bố
trí 12 bình cho 4 lần thu mẫu là 1, 2, 4 và 7 ngày
sau ủ đất. Tổng cộng 96 bình chứa mẫu và 12 bình
không chứa mẫu để kiểm tra mức độ nhiễm không
khí từ bên ngoài. Các bình chứa mẫu được bơm khí
He vào rồi đậy nút cao su lại thật kín. Sau 1 ngày
kể từ lúc đậy nút cao su lấy ra 3 bình từ mỗi
nghiệm thức, dùng ống kim xuyên thẳng qua nút
cao su rút ra 30 ml khí và nén vào chai pi có thể
tích 20 ml để mang đi phân tích. Các bình sau khi
thu mẫu phần đất trong bình được lấy ra để khô tự
nhiên. Tiếp tục thu mẫu vào ngày thứ 2, 4, và 7.
Sau khi thu mẫu khí xong phần đất trong bình được
để khô tự nhiên và nghiền qua rây 0,5 mm để phân
tích các chỉ tiêu: N-NH4, N-NO3, pH. Các mẫu khí
sau khi thu được phân tích các chỉ tiêu CO2, N2O.
2.3 Phương pháp đo mẫu khí

Sử dụng phần mềm Minitab 16 để xử lý thống
kê và phân tích sự sai biệt giữa các trung bình
nghiệm thức.
3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1 Ảnh hưởng của ẩm độ và phân đạm vô
cơ đến sự phát thải khí CO2
Kết quả trình bày ở Hình 2A cho thấy, trên đất
không có phân hữu cơ, hàm lượng CO2 phát thải
tăng dần đến 4 ngày sau ủ đất, cao nhất ở nghiệm
thức có 200 mg N ở ẩm độ đất 60% có khác biệt ý
nghĩa (p < 0,05) so với nghiệm thức bón 200 mg N
ở ẩm độ đất 40%. So sánh ở lượng 140 mg N cho
thấy, lượng CO2 phát thải tăng cao ở ngày thứ 2 ở
ẩm độ đất 60% và sau đó giảm dần đến ngày thứ 7.
Kết quả này cũng phù hợp với kết quả nghiên cứu
thực tế đồng ruộng, khi bón phân hữu cơ với lượng
18 kg.cây-1 kết hợp với lượng vô cơ theo khuyến
cáo thì sự phóng thích khí CO2 từ đất cao hơn chỉ
sử dụng phân vô cơ. Hoạt động của vi sinh vật
được gia tăng khi cung cấp thêm phân đạm vô cơ
(Mendoza et al., 2006). Hàm lượng nước trong đất
ảnh hưởng đến sự khuếch tán O2 trong đất và hoạt
động của vi sinh vật đất. Sự phát thải khí CO2 cao ở
ẩm độ đất 60% so với 40% kết quả này phù hợp
với các nghiên cứu trước đây (Silva et al., 2008).
Sự phát thải khí CO2 cao do sự phân hủy chất hữu
cơ ở ẩm độ đất 55- 60% (Gulledge and Schimel,
1998).

Các mẫu khí thu vào chai, đậy kín nắp gửi đến
Viện NC Lúa đồng bằng sông Cửu Long để đo khí
CO2, CH4 bằng máy sắc ký khí (Model SRI
8610C). Khí CO2 và CH4 được phát hiện bởi đầu
dò ion hóa ngọn lửa (FID). Khí N2O dùng đầu dò
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Hình 2: Ảnh hưởng của ẩm độ và phân đạm vô cơ đến sự phát thải khí CO2 từ đất vườn chôm chôm
(A): đất không bón phân hữu cơ; (B): đất được bổ sung phân hữu cơ
bón phân hữu cơ, lượng N2O phát thải tăng cao ở
ẩm độ đất 40% so với 60%. Ở thời điểm thu mẫu 1
ngày, lượng N2O phát thải cao nhất ở nghiệm thức
bón 140 mg N vô cơ ở ẩm độ đất 40% có khác biệt
ý nghĩa (p < 0,05) so với nghiệm thức bón 140 mg
N vô cơ ở ẩm độ đất 60%. Đến thời điểm thu mẫu
2, 4 và 7 ngày, lượng N2O phát thải có sự gia tăng
và cao nhất vẫn là nghiệm thức bón 140 mg N vô
cơ ở ẩm độ đất 40% có khác biệt ý nghĩa (p < 0,05)
so với các nghiệm thức bón 140 mg N vô cơ ở ẩm
độ đất 60%. So với kết quả nghiên cứu của Robert
et al. (2009), sự phát thải khí N2O cao ở ẩm độ đất
40 - 60%. Kết quả nghiên cứu của Silva et al.
(2008), thì không có sự khác biệt giữa hai ẩm độ
đất 40% và 60%, khí N2O chỉ giảm thấp khi ẩm độ
bão hòa cao 80-100%. So sánh giữa hai lượng N bổ
sung vào đất, cho thấy 140 mg N được bón vào đất
đưa đến sự phát thải khí N2O cao khác biệt có ý
nghĩa so với lượng 200 mg N. Có thể lượng đạm
bón vào đất cao gây sự ức chế hoạt động của vi
sinh vật chuyển hóa N trong đất dẫn đến giảm
lượng khí thải N2O. Đồng thời, sự oxy hóa NH4+ để
hình thành khí N2O thì hàm lượng oxy đóng góp
nhiều nhất với mức phát thải N2O từ đất (Wrage et
al., 2001). Theo Silva et al. (2008), hàm lượng
nước trong đất ảnh hưởng đến sự khuếch tán
oxygen (O2) trong đất và hoạt động của vi sinh vật
đất và sự phát thải khí N2O phụ thuộc vào hàm
lượng oxy trong điều kiện ở ẩm độ đất cao. Kết quả
này phù hợp với điều kiện của thí nghiệm, ở ẩm độ
đất 60% làm hạn chế nồng độ oxy trong bình dẫn
đến sự oxy hóa NH4+ bị ức chế và làm giảm sự
phóng thích khí N2O so với ẩm độ đất 40%.

Khi bổ sung phân hữu cơ, hàm lượng CO2 phát
thải tăng cao do tăng cường hàm lượng hữu cơ
trong đất giúp tăng mật số vi sinh vật, tiến trình
phân hủy chất hữu cơ xảy ra nhanh, lượng CO2
được phóng thích cao hơn (Hình 2B). Kết quả này
phù hợp với nghiên cứu của Abbas và Fares
(2009), là sự phóng thích CO2 có liên quan đến
hàm lượng và thành phần chất hữu cơ trong đất.
Theo nghiên cứu của Smith et al. (2007), khi bổ
sung phân hữu cơ kết hợp với đạm vô cơ giúp vi
sinh vật trong đất hoạt động phân hủy chất hữu cơ
nhanh hơn, dẫn đến phát thải CO2 thông qua quá
trình hô hấp của chúng, nhưng lượng CO2 này được
cây trồng tái hấp thu trở lại thông quá trình quang
hợp và hiệu quả mang lại từ việc sử phân hữu cơ là
rất lớn trong việc cải thiện các tính chất hóa, lý và
sinh học đất, giúp phục hồi những vùng đất bị suy
thoái, chống xói mòn đất. Tương tự như các
nghiệm thức không bón phân hữu cơ, ở ẩm độ đất
60%, CO2 phát thải cao khác biệt ý nghĩa so với ẩm
độ đất 40% (Hình 2A). Kết quả này cho thấy, dù
chỉ bón phân vô cơ nhưng ở ẩm độ thích hợp cũng
tạo điều kiện cho vi sinh đất hoạt động vẫn phát
thải khí CO2. Do đó, dù bón phân hữu cơ hàm
lượng CO2 phóng thích có cao hơn chỉ bón phân vô
cơ, nhưng hiệu quả mang lại từ việc tận dụng
những phụ phẩm không sử dụng được trong nông
nghiệp làm phân hữu cơ giúp giảm thiểu ô nhiễm
môi trường là rất quan trọng.
3.2 Ảnh hưởng của ẩm độ và phân đạm vô
cơ đến sự phát thải khí N2O
Kết quả trình bày ở Hình 3A cho thấy, không
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Hình 3: Ảnh hưởng của ẩm độ và phân đạm vô cơ đến phát thải khí N2O từ đất vườn chôm chôm
(A): đất không bón phân hữu cơ; (B): đất được bổ sung phân hữu cơ
(Hình 4). Điều này cho thấy ẩm độ đất có ảnh
hưởng đến sự phát thải khí N2O khi bón cùng
lượng đạm và điều quan trọng của thí nghiệm trong
phòng cũng như kết quả thực tế đồng ruộng là khi
bón phân vô cơ có kết hợp với phân hữu cơ sẽ làm
giảm được sự phát thải khí N2O ở cả hai điều kiện
ẩm độ đất 40 - 60%. Kết quả này có thể là do lượng
N khi bón vào đất được sử dụng bởi vi sinh vật đất
để tăng mật số phân hủy chất hữu cơ do đó hàm
lượng khí N2O phóng thích vào khí quyển thấp.
Mặt khác, Theo Mosier et al. (1991), cho rằng, sự
phóng thích N2O từ đất có liên quan đến ẩm độ đất
và lượng nước mưa. Tuy nhiên, theo Clayton et al.
(1997) thì phóng thích N2O từ đất có liên quan đến
ẩm độ trong phân khi bón vào đất và theo Dobbie
and Smith (2001) nhiệt độ là yếu tố quan trọng đến
sự phóng thích N2O.

N2O (mg.kg-1)

Trong các nghiệm thức có bón phân hữu cơ
Hình 3B cho thấy, sự phát thải khí N2O giảm rất
thấp ở cả hai điều kiện ẩm độ đất 40% và 60% so
với chỉ bón phân đạm vô cơ (p < 0,05). Kết quả
này phù hợp với nghiên cứu của Fageria (2012);
Võ Văn Bình và ctv. (2012), bón phân hữu cơ kết
hợp phân vô cơ làm giảm phát thải khí N2O. Đánh
giá sự phát thải khí N2O trên đất vườn chôm chôm
ở hai nghiệm thức 60% ẩm độ đất, sự phát thải khí
N2O cao hơn so với ẩm độ đất 40%. Kết quả này
phù hợp với kết quả thực tế đồng ruộng của Võ
Văn Bình và ctv. (2012), khi ẩm độ đất cao dẫn đến
hàm lượng khí N2O phóng thích từ đất cao và có hệ
số tương quan rất chặt. Nhưng đối với thí nghiệm
trong phòng đối với nghiệm thức không bón hữu
cơ ở nhiệt độ ổn định 25oC thì ở ẩm độ đất 40% thì
sự phóng thích khí N2O cao hơn so với ẩm độ 60%
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Hình 4: Ảnh hưởng của ẩm độ đất đến sự phát thải khí N2O từ đất vườn chôm chôm khi bón 140 mg N
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cáo giúp cải thiện được hàm lượng đạm hữu dụng
cao trong đất, nhưng hàm lượng khí N2O phóng
thích từ đất thấp hơn so với nghiệm thức chỉ sử
dụng phân vô cơ.

3.3 Hàm lượng đạm hữu dụng trong đất
liên quan đến sự phát thải khí N2O

NH4+_N và NO3-_N (mgN.kg-1)

Kết quả xác định hàm lượng đạm hữu dụng
trong đất ở Hình 5 cho thấy, đạm hữu dụng còn lại
trong đất sau khi thu mẫu khí cao ở các nghiệm
thức 140 và 200 mg N vô cơ có bổ sung 0,8 g hữu
cơ bã bùn mía ở ẩm độ đất 60% có khác biệt ý
nghĩa (p < 0,05) so với nghiệm thức bón 140 và
200 mg N vô cơ. Điều này có thể do lượng phát
thải khí N2O ở các nghiệm thức có bổ sung phân
hữu cơ bã bùn mía thấp hơn các nghiệm thức bón
140 và 200 mg N vô cơ, do đó hàm lượng đạm hữu
dụng trong đất còn lại cao do khả năng duy trì đạm
của chất hữu cơ. Kết quả này cũng phù hợp với kết
quả nghiên cứu thực tế đồng ruộng Võ Văn Bình
và ctv. (2012), khi bón phân hữu cơ với lượng
18 kg.cây-1 kết hợp với lượng vô cơ theo khuyến

Kết quả này cũng phù hợp với kết quả của
Bradley et al. (2011), khi bổ sung đạm thì hoạt
động của vi sinh vật đất tăng dẫn đến hàm lượng
đạm hữu dụng trong đất ở giai đoạn đầu giảm, là
do chỉ số C/N trong phân hữu cơ quyết định đến
quá trình nitrate hóa hoặc khử nitơ trong đất và dẫn
đến kiểm soát sự phát thải N2O. Kết quả này cũng
phù hợp với kết quả của Chantigny et al. (2001),
hàm lượng N-NH4 và N-NO3 trong đất cao có thể
là được duy trì bởi nguồn đạm hữu cơ, đồng thời
hàm lượng N-NH4 bị kiểm soát bởi chất hữu cơ
bón vào đất dẫn đến phát thải khí N2O thấp.
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Hình 5: Hàm lượng đạm hữu dụng còn lại trong đất sau khi thu mẫu khí
nghiệm thức có bón phân vô cơ (2,54 g CO2-eq.kg-1
đất khô) cao hơn so với các nghiệm thức bón phân
vô cơ kết hợp với 0,8 g hữu cơ bã bùn mía (0,82 g
CO2-eq.kg-1 đất khô). Kết quả này phù hợp với
nghiên cứu của Follett (2001) thì cải thiện carbon
trong đất có thể dẫn đến lưu trữ carbon trong đất
tăng, nhưng cũng có thể làm tăng CO2 thông qua
hô hấp của vi sinh vật đất. Theo nghiên cứu của
Alvarez (2005) bổ sung cân đối các chất dinh
dưỡng hữu cơ và vô cơ cho cây trồng giúp tăng
phân huỷ carbon trong đất. Mặt khác, phân hữu cơ
được tích lũy trong đất, quá trình khoáng hóa được
tiếp tục nên hàm lượng CO2 phóng thích tiếp tục
gia tăng. Kết quả của thí nghiệm cũng phù hợp với
nhiều nghiên cứu của (Smith et al., 2007), sự tích
lũy carbon trong đất đưa đến tăng sự hấp thụ CO2
của cây trồng và tăng phát thải CO2 do phân hủy
carbon trong đất.

Tóm lại, các yếu tố ảnh hưởng đến sự phóng
thích khí từ đất như ẩm độ đất, hàm lượng phân
đạm vô cơ. Bón phân hữu cơ mặc dù CO2 phóng
thích từ đất cao nhưng làm giảm được sự phát thải
khí N2O là loại khí gây hiệu ứng nhà kính gấp 310
lần so với khí CO2. Mặt khác, dù CO2 phóng thích
từ việc bón phân hữu cơ cao nhưng lượng CO2 này
được cây trồng tái hấp thu trở lại thông qua quá
trình quang hợp.
3.4 Tổng hàm lượng khí CO2 và N2O sau
thời gian ủ đất
Tổng lượng khí thải theo thời gian được ước
tính trên cơ sở sự phát thải đo được để tính xuyên
suốt thời gian từ lần thu mẫu đầu tiên đến kết thúc
thí nghiệm là 7 ngày, theo phương pháp tính của
Petersen et al. (2010). Kết quả trình bày ở Bảng 4.6
cho thấy tổng lượng khí CO2-eq phát thải ở những
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Bảng 2: Tổng hàm lượng khí CO2-eq phát thải sau 7 ngày
Các nghiệm thức bón hữu
cơ
Ẩm độ đất 40% bón 140 mg
N.kg-1 đất
Ẩm độ đất 60% bón 140 mg
N.kg-1 đất
Ẩm độ đất 40% bón 200 mg
N.kg-1 đất
Ẩm độ đất 60% bón 200 mg
N.kg-1 đất
CV(%)
LSD(0,05)
Tổng

g CO2-eq.kg-1
đất khô
1,34a
0,28c
0,69b
0,23d

Các nghiệm thức không bón
hữu cơ
Ẩm độ đất 40% bón 140 mg N.kg1
đất và 0,8 g bã bùn mía
Ẩm độ đất 60% bón 140 mg N.kg1
đất và 0,8 g bã bùn mía
Ẩm độ đất 40% bón 200 mg N.kg1
đất và 0,8 g bã bùn mía
Ẩm độ đất 60% bón 200 mg N và
0,8 g hữu cơ bã bùn mía

3,2
0,002
2,54

g CO2-eq.kg-1
đất khô
0,17d
0,26a
0,18c
0,21b
6,5
0,002
0,82

Ghi chú: a, b, c, d là thể hiện mức độ khác biệt có ý nghĩa theo cột

Tổng lượng khí N2O và CO2 tính trong suốt
thời gian 7 ngày chuyển sang lượng CO2 tương
đương, cao nhất ở các nghiệm thức bón phân N vô
cơ cao hơn 209,8% so với các nghiệm thức bón
0,8 g hữu cơ bã bùn mía kết hợp với cùng lượng N
vô cơ.
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