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ABSTRACT 

The objectives of this study were to determine the effects of rice straw 
compost incorporation on CH4, N2O emissions and rice yield in lysimeter. 
The greenhouse experiment including four treatments of (i) without rice 
straw incorporation (WRS), (ii) fresh rice straw incorporation (FRS), (iii) 
application of 3 tons per hectare of rice straw compost (RSC1) and (iv) 
application of 6 tons per hectare of rice straw compost (RSC2) was 
established in a randomized complete block design at College of 
Agriculture & Applied Biology, Can Tho University, with four 
replications. Results showed that the fresh rice straw incorporation 
increased CH4 emission and decreased N2O emission while the rice straw 
compost incorporation mitigated both CH4 and N2O emissions. In 
greenhouse condition, application of 6 tons per hectare of rice straw 
compost improved the number of panicle per m2, number of grain per 
panicle and filled grain percentage and, therefore, the grain yield of this 
treatment has been  increased (5.76 t/ha). 

TÓM TẮT 

Mục tiêu của nghiên cứu là xác định ảnh hưởng của biện pháp bón phân 
rơm hữu cơ lên phát thải khí CH4, N2O và năng suất lúa trong thẩm kế. 
Thí nghiệm nhà lưới được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên bao gồm 
4 nghiệm thức: i. lượng rơm rạ của vụ trước được lấy khỏi ruộng (WRS); 
ii. vùi rơm vào đất (FRS); iii. bón 3 tấn/ha rơm ủ với Trichoderma 
(RSC1); và iv. bón 6 tấn/ha rơm ủ với Trichoderma (RSC2). Thí nghiệm 
được thực hiện gồm bốn lần lặp lại trên thẩm kế của khu thực nghiệm Đại 
học Cần Thơ. Kết quả thí nghiệm cho thấy vùi rơm tươi làm gia tăng phát 
thải khí CH4 và giảm phát thải khí N2O trong khi bón phân rơm ủ với 
Trichoderma làm giảm phát thải cả khí CH4 và N2O. Trong điều kiện nhà 
lưới, bón phân rơm ủ với Trichoderma 6 tấn/ha đã làm tăng số bông/m2, 
số hạt/bông, tỷ lệ hạt chắc và do đó tăng năng suất lúa (5,76 tấn/ha). 

 

1 ĐẶT VẤN ĐỀ 

Theo Singh et al. (2005) có các biện pháp bón 
phân rơm hữu cơ trên ruộng lúa vùng nhiệt đới như 
để rơm lại ruộng lúa sau thu hoạch, vùi rơm vào 
đất, đốt rơm tại ruộng, ủ phân hữu cơ. Nguồn đạm 
hữu cơ từ phân ủ của dư thừa thực vật hay chất thải 
động vật có hiệu quả trong canh tác nông nghiệp 
bền vững (Berner et al., 1995; Hadas 1996; Maria 

1999 và Kaiser et al., 2000). Điều này góp phần 
giảm lượng phân bón vô cơ và cải thiện các đặc 
tính lý đất (Yoo et al., 1988; Watanabe et al., 
2009), hóa học đất (Kobayashi et al., 2008) và sinh 
học đất. Gần đây, việc xử lý rơm rạ bằng nấm 
Trichoderma và ủ với phân vi sinh cố định đạm ở 
ĐBSCL được ghi nhận đạt kết quả tốt trong bảo vệ 
môi trường, chống lại các nấm bệnh gây hại trong 
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đất, giảm lượng phân hóa học và giảm chi phí sản 
xuất lúa (Tran Thi Ngoc Son et al., 2008), tuy 
nhiên, nó có thể ảnh hưởng đến phát thải khí CH4 
và N2O. Đề tài được thực hiện nhằm mục tiêu xác 
định ảnh hưởng của biện bón phân rơm hữu cơ  
lên phát thải khí CH4, N2O và năng suất lúa trong 
thẩm kế. 

2 PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP 

2.1 Phương tiện 

Thí nghiệm được thực hiện trên thẩm kế 
(lysimeter) tại khu thực nghiệm Đại học Cần Thơ 
(Hình 1). Một số đặc tính vật lý, hóa học ban đầu 
của đất thí nghiệm trong thẩm kế được trình bày ở 
Bảng 1. 

Bảng 1: Đặc tính hóa học đất trong thẩm kế (0-20 và 20-50 cm) tại khu thực nghiệm Đại học Cần Thơ 

Độ sâu 
 (cm) 

Thành phần cấp hạt (%) 
pH 

EC 
(mS/cm) 

Cacbon hữu cơ 
(%) 

Đạm tổng số 
(%) Sét Thịt Cát 

0-20 61 38 1 5,1 0,26 2,80 0,13 
20-50 55 44 1 4,8 0,23 2,14 0,18 

Giống lúa được sử dụng là OM5451 có thời 
gian sinh trưởng 85 - 90 ngày. Phân được bón theo 
khuyến cáo 100N - 60P2O5 - 30K2O kg ha-1 và chia 

thành 3 lần bón vào các giai đoạn 10, 20 và 45 
ngày sau khi sạ (NSS). 

  
Hình 1: Thí nghiệm đo phát thải khí CH4 và N2O trên lúa trồng trên thẩm kế tại nông trại khu 2-

Trường Đại học Cần Thơ, diện tích mỗi lô thẩm kế là 2x2m2 

2.2 Phương pháp 

Thí nghiệm được bố trí theo khối hoàn toàn 

ngẫu nhiên bao gồm 4 nghiệm thức (Bảng 2) với 4 
lần lặp lại, được thực hiện từ tháng 2 đến tháng 5. 
Nghiệm thức thí nghiệm được mô tả như sau: 

Bảng 2: Các nghiệm thức thí nghiệm 

Nghiệm thức Mô tả 
Đối chứng (without rice straw incorporation: 
WRS) 

Chỉ sử dụng phân hóa học, lượng rơm rạ của vụ trước được 
lấy khỏi ruộng 

Rơm vùi (fresh rice straw incorporation: FRS) Vùi rơm vào đất 15 ngày trước khi sạ, lượng rơm 5 tấn/ha 
Rơm ủ 1 (rice straw compost 1:  RSC1) Bón rơm ủ với Trichoderma, lượng bón 3 tấn/ha 
Rơm ủ 2 (rice straw compost 2: RSC2) Bón rơm ủ với Trichoderma, lượng bón 6 tấn/ha 

Phương pháp thu mẫu: Mẫu khí bắt đầu thu 
từ 10 giờ sáng vào các thời điểm 0 phút (10 giờ 0 
phút), 10 phút (10 giờ 10 phút), 20 phút (10 giờ 20 
phút) và 30 phút (10 giờ 30 phút) thông qua buồng 
khép kín để thu khí phát thải CH4 và N2O, các 
nghiệm thức thí nghiệm được thu mẫu cùng một 
thời điểm. Trước khi thu mẫu CH4 và N2O, thùng 
lấy mẫu được đặt kính trên đế có chứa nước để 
tránh không khí bay ra vào thùng; trong thùng có 
gắn quạt để đảo khí, một nhiệt kế để xác định nhiệt 
độ và dùng ống tiêm rút khí và được trữ trong lọ 
cho phân tích CH4 và N2O. Trong đó, khí CH4 được 

phát hiện bằng đầu dò ion hóa ngọn lửa (FID) và 
N2O được phát hiện bằng đầu dò electron (ECD) 
của máy sắc ký khối phổ (GC-MS), với độ nhạy 
lên đến 10-13 g/s tại bộ môn Khoa học đất và vi 
sinh - Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long. 

Lượng phát thải CH4 và N2O (kg/ha/ngày) = 
Tốc độ phát thải CH4 và N2O (mg m-2 giờ-1) x 

24

1000
 

Lượng phát thải CH4 được qui đổi thành lượng 
phát thải CO2 và N2O như sau:  
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Lượng phát thải CO2
 (kg CO2 tương đương/ha) = 

Lượng phát thải CH4 (kg/ha) x 25 (Bảng 3) 

Lượng phát thải N2O (kg CO2 tương đương/ha) 
= Lượng phát thải N2O (kg/ha) x 298 (Bảng 3) 

Bảng 3: Tiềm năng nóng lên toàn cầu 

Tiềm năng nóng lên toàn cầu (CO2 eq) 
N2O 298 
CH4 25 
CO2 1 

Nguồn: IPPC, 2007 

Chỉ tiêu theo dõi   

 Xác định lượng phát thải CH4 và N2O được 
lấy 3 đợt bón phân vào giai đoạn 10, 20 và 45NSS 
(ở các ngày 1, 3, 5 và 7 ngày sau bón phân của  
mỗi đợt). 

 Xác định năng suất lúa thực tế vào thời 
điểm thu hoạch trên diện tích thu hoạch lúa là 1 m2 
và xác định thành phần năng suất lúa gồm: Số 
bông/m2, số hạt/bông, tỷ lệ hạt chắc, trọng lượng 
1000 hạt. 

Phương pháp xử lý số liệu: Sử dụng phần 
mềm SPSS phiên bản 16.0 so sánh khác biệt trung 

bình và phân tích phương sai bằng kiểm định 
Duncan. 

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1 Ảnh hưởng của biện pháp bón phân 
rơm hữu cơ lên phát thải khí CH4 trên đất phù 
sa trồng lúa 

 Tốc độ phát thải khí CH4 

Biện pháp bón vùi rơm tươi đưa đến phát thải 
CH4 cao nhất so với bón rơm ủ và không bổ sung 
rơm (Bảng 4).  

Ở đợt bón phân thứ nhất (từ 10-16 NSS) và thứ 
hai (từ 20-26 NSS), nghiệm thức FRS có lượng 
phát thải cao khác biệt ý nghĩa thống kê 1% so với 
ba nghiệm thức còn lại, trong đó không có khác 
biệt ý nghĩa thống kê 5% giữa các nghiệm thức 
WRS, RSC1 và RSC2. Tốc độ phát thải CH4 dao 
động 0,13 – 3,68 mg CH4 m-2 giờ-1.  

Ở đợt bón phân thứ 3 (từ 45-51 NSS), có sự 
khác biệt ý nghĩa thống kê 5% về sự phát thải CH4 
giữa bốn nghiệm thức. Cụ thể, nghiệm thức RSC1 
và RSC2 có lượng phát thải thấp nhất và cao nhất ở 
nghiệm thức FRS. Tốc độ phát thải CH4 ở giai 
đoạn này dao động 0,04 – 1,21 mg CH4 m-2 giờ-1. 

Bảng 4: Ảnh hưởng của biện pháp bón phân rơm hữu cơ lên phát thải khí CH4 trên đất phù sa trồng lúa 

  Tốc độ phát thải khí CH4 (mg CH4 m-2 giờ-1) 
      NSS 
NT          

10 12 14 16 20 22 24 26 45 47 49 51 

WRS 0,19b 0,34b 0,30b 0,52b 0,17b 0,21b 0,18b 0,63b 0,88b 0,90b 0,88b 0,20b 
FRS 3,68a 2,40a 3,63a 2,32a 2,45a 1,32a 2,06a 2,23a 1,21a 1,55a 1,14a 0,29a 
RSC1 0,24b 0,13b 0,34b 0,17b 0,18b 0,21b 0,34b 0,38c 0,04c 0,11c 0,15c 0,04c 
RSC2 0,22b 0,23b 0,32b 0,40b 0,15b 0,30b 0,44b 0,49bc 0,06c 0,13c 0,15c 0,06c 
F ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 
CV (%) 8,44 14,48 12,44 20,01 21,11 10,08 22,78 12,44 9,07 10,53 9,54 8,20 

Ghi chú: WRS: không vùi rơm 
FRS: Vùi rơm tươi 5 tấn/ha 
RSC1: bón rơm ủ với Trichoderma 3 tấn/ha 
RSC2: bón rơm ủ với Trichoderma 6 tấn/ha

Vùi rơm tăng phát thải CH4 (Yagi và Minami, 
1990; van der Gon et al., 1995) và tăng mạnh khi 
bón phân hữu cơ (Yagi et al., 1997). Tuy nhiên, 
bón phân hữu cơ kết hợp phân vô cơ giảm hai lần 
phát thải CH4 ở India (Nayak et al., 2007). Kết quả 
nghiên cứu cho thấy, bón rơm ủ với lượng 3 và 6 
tấn/ha giảm phát thải so với vùi rơm tươi (Bảng 4). 

 Ước lượng tổng lượng phát thải CH4 
được qui đổi thành lượng phát thải CO2 (kg CO2 

tương đương/3 đợt bón phân/ha) 

Tổng lượng phát thải CH4 qua 3 đợt bón phân ở 
nghiệm thức FRS (9,89 kg CH4) cao hơn nghiệm 
thức WRS (2,29 kg CH4), RSC1 (1,00 kg CH4) và 

RSC2 (1,31 kg CH4). Tuy nhiên, khi đánh giá 
lượng phát thải khí này lên tiềm năng nóng lên toàn 
cầu được chuyển đổi sang lượng phát thải CO2 
tương đương. Lượng phát thải CO2 được qui đổi 
dao động từ 25,06 – 247,14 kg CO2 tương đương. 
Kết quả Bảng 5 cho thấy, canh tác lúa có bổ sung 
phân rơm ủ góp phần làm giảm lượng CH4 bốc 
thoát từ 42 - 56%. Tuy nhiên, bón vùi rơm tươi 
tăng lượng phát thải CH4 bốc thoát lên đến 331%. 

Nhiều nghiên cứu cho thấy, kết hợp bón hữu cơ 
gia tăng đáng kể lượng CH4 (Bronson et al., 1997; 
Kanno et al., 1997; Lindau và Bollich, 1993). Cụ 
thể, bón rơm rạ (5 - 12 tấn/ha; C/N khoảng 60) làm 
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gia tăng bốc thoát CH4 từ 2 – 9 lần trên đất canh 
tác lúa tại Italy (Schütz et al., 1989), Texas (Sass et 
al., 1990), Nhật (Yagi và Minami, 1990) và 
Philippines (Wassmann et al., 1996). Lượng CH4 
bốc thoát này gia tăng tuyến tính với lượng (0 – 
3%) rơm rạ bón vào (Wang et al., 1992). Kết hợp 
bón hữu cơ dẫn đến phát thải CH4 ở mùa khô cao 
hơn mùa mưa vì sinh khối rơm lớn hơn ở mùa khô 
(Yagi và Minami, 1990). Khi bón rơm ủ với tỷ lệ 

C/N thấp, lượng CH4 bốc thoát ít hơn 2 lần. 

Bón rơm ủ gia tăng CH4 chỉ 23 – 30% so với 
khi bón rơm rạ tươi tăng 162 – 250% (Corton et 
al., 2000). Vì vậy, xử lý rơm rạ thời gian dài trước 
khi bắt đầu mùa vụ sẽ giảm lượng phát thải CH4 
(Yan et al., 2009). Tuy nhiên, sự phân hủy hiếu khí 
khi thêm chất hữu cơ có thể giảm đáng kể phát thải 
CH4 (Yagi et al., 1997), nhưng cùng thời điểm nó 
có thể dẫn đến tăng N2O từ sự nitrate hóa. 

Bảng 5: Tổng lượng phát thải CH4 được qui đổi thành lượng phát thải CO2 (kg CO2 tương đương) 
trên đất phù sa canh tác lúa 

Nghiệm 
thức 

Lượng phát thải khí CH4 
(kg CH4) 

Qui đổi thành lượng phát thải CO2 (kg 
CO2 tương đương) 

Lượng phát 
thải giảm so 

với đối chứng 
Đợt 1  Đợt 2 Đợt 3 Tổng Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Tổng % 

WRS 0,60 0,53 1,16 2,29 15,04 13,20 28,98 57,22 0 
FRS 4,89 3,28 1,72 9,89 122,30 81,90 42,94 247,14 +331,91 
RSC1 0,36 0,49 0,15 1,00 9,10 12,24 3,72 25,06 -56,20 
RSC2 0,51 0,62 0,18 1,31 12,76 15,56 4,46 32,78 -42,71 

Ghi chú: WRS: không vùi rơm 
FRS: Vùi rơm tươi 5 tấn/ha 
RSC1: bón rơm ủ với Trichoderma 3 tấn/ha 

RSC2: bón rơm ủ với Trichoderma 6 tấn/ha 

3.2 Ảnh hưởng của biện pháp bón phân 
rơm hữu cơ lên phát thải khí N2O trên đất phù 
sa trồng lúa 

 Tốc độ phát thải khí N2O 

Vào đợt bón phân thứ 1, tốc độ phát thải khí 
N2O ở giai đoạn này cao hơn so với hai đợt còn lại. 
Tốc độ phát thải khí N2O dao động 0,15 - 0,37 mg 
N2O m-2 giờ-1. Tuy nhiên, tốc độ phát thải khí N2O 
giữa các nghiệm thức không khác ý nghĩa thống kê 

5% vào 12 NSS (Bảng 6). 

Vào đợt bón phân thứ 2, tốc độ phát thải khí 
N2O dao động 0,06 - 0,25 mg N2O m-2 giờ-1. Tuy 
nhiên, tốc độ phát thải khí N2O giữa các nghiệm 
thức không khác ý nghĩa thống kê 5% vào 24NSS. 

Ở đợt bón phân thứ 3, tốc độ phát thải khí N2O 
không khác biệt ý nghĩa thống kê 5% giữa  
các nghiệm thức từ 45-49 NSS, nhưng có khác  
biệt từ 51 NSS với tốc độ dao động 0,05 - 0,21 mg 
N2O m-2 giờ-1.  

Bảng 6: Ảnh hưởng của biện pháp bón phân rơm hữu cơ lên phát thải khí N2O trên đất phù sa trồng lúa 

Tốc độ phát thải khí N2O (mg N2O m-2 giờ-1) 
NT 

NSS  
10 12 14 16 20 22 24 26 45 47 49 51 

WRS 0,20b 0,18 0,29a 0,21ab 0,20a 0,25a 0,10 0,18a 0,10 0,07 0,09 0,09b 
FRS 0,37a 0,15 0,24d 0,25a 0,11b 0,10b 0,13 0,17a 0,07 0,05 0,11 0,17a 
RSC1 0,36a 0,16 0,26c 0,20ab 0,11b 0,15b 0,07 0,06b 0,11 0,07 0,08 0,21a 
RSC2 0,25b 0,20 0,27b 0,17b 0,11b 0,09b 0,06 0,08b 0,11 0,08 0,09 0,16a 
F ** ns ** * * ** ns ** ns ns ns * 
CV (%) 13,89 12,70 11,67 11,69 24,27 20,22 12,98 28,44 20,23 19,28 20,14 21,56 

Ghi chú: WRS: không vùi rơm 
FRS: Vùi rơm tươi 5 tấn/ha 
RSC1: bón rơm ủ với Trichoderma 3 tấn/ha 
RSC2: bón rơm ủ với Trichoderma 6 tấn/ha. 

Dư thừa thực vật hoặc phân xanh có thể là 
nguồn quan trọng phóng thích N2O (Harrison et al., 
2002; Baggs et al., 2003) nhưng thông tin về “số 

phận” của N từ nguồn này bón vào đất còn hạn chế 
(Mosier và Kroeze, 1998). Ảnh hưởng của vùi rơm 
lên phát thải N2O trên đất lúa thì không tương quan 
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nghịch với lượng rơm bón vào (Jiang et al., 2003). 
Tuy nhiên, theo Lou et al., (2007), bón rơm rạ vào 
đất gia tăng phát thải N2O hơn so với đất không 
được trả lại rơm rạ. 

Phát thải N2O tăng khi bón chất hữu cơ (Terry 
et al., 1981; Duxbury et al., 1982) bởi vì gia tăng 
sự khử nitrate (Beauchamp et al., 1989; Abeliovich 
et al., 1992) và sự nitrate hóa của NH4

+ phóng 
thích trong môi trường hiếu khí hoặc hiếu khí một 
phần (Freney et al., 1992). 

 Ước lượng tổng lượng phát thải N2O 
được qui đổi thành lượng phát thải CO2 (kg CO2 

tương đương/3 đợt bón phân/ha) 

Tổng lượng phát thải N2O qua 3 đợt bón phân ở 
các nghiệm thức dao động 0,71 – 0,81 kg N2O. 
Lượng phát thải này được qui đổi thành lượng phát 
thải CO2 tương đương, với lượng phát thải của 
nghiệm thức WRS, FRS, RSC1 và RSC2 lần lượt 
là 242,57; 235,30; 218,37 và 210,51 kg CO2 tương 
đương (Bảng 7).  

Bảng 7: Tổng lượng phát thải khí N2O được qui đổi thành lượng phát thải CO2 (kg CO2 tương 
đương) trên đất phù sa canh tác lúa. 

Nghiệm 
thức 

Lượng phát thải khí N2O 
 (kg N2O) 

Qui đổi thành lượng phát thải 
CO2 (kg CO2 tương đương) 

Lượng phát thải giảm/ 
tăng so với đối chứng 

Đợt 1  Đợt 2 Đợt 3 Tổng Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Tổng % 
WRS 0,37 0,29 0,15 0,81 111,57 87,61 43,39 242,57 0 
FRS 0,39 0,22 0,18 0,79 117,29 65,56 52,45 235,30 -3,00 
RSC1 0,38 0,16 0,19 0,73 113,48 47,68 57,22 218,37 -9,98 
RSC2 0,37 0,14 0,20 0,71 109,43 41,00 60,08 210,51 -13,22 

Ghi chú: WRS: không vùi rơm 
FRS: Vùi rơm tươi 5 tấn/ha 
RSC1: bón rơm ủ với Trichoderma 3 tấn/ha 
RSC2: bón rơm ủ với Trichoderma 6 tấn/ha 

Kết quả nghiên cứu trước đây cho thấy, bón 
đạm hữu cơ cung cấp đạm cho cây trồng thấp hơn 
đạm từ urê, nhưng cũng làm giảm bốc thoát đạm 
bởi vì đạm được giữ trong đất nhiều hơn. Bón đạm 
hữu cơ liên tục trong thời gian dài làm tăng lượng 
đạm labile vì thế không tăng lượng N2O bốc thoát 
(Liangguo et al., 2004). Bởi vì chỉ bón phân hữu cơ 
trong một vụ nên có khác biệt với lượng rất nhỏ 
giữa các nghiệm thức. 

3.3 Ảnh hưởng của biện pháp bón phân 
rơm hữu cơ lên thành phần năng suất và năng 
suất lúa trên đất phù sa 

 Ảnh hưởng của biện pháp bón phân rơm 
hữu cơ lên thành phần năng suất  

Nghiệm thức bón rơm ủ với Trichoderma  
6 tấn/ha đã làm tăng các thành phần năng suất lúa 
(số bông/m2, số hạt/bông, tỷ lệ hạt chắc) so với các 
nghiệm thức còn lại (Bảng 8). Điều này góp phần 
làm gia tăng năng suất lúa ở nghiệm thức RSC2. 
Theo Trần Thị Ngọc Sơn và ctv., (2011), thành 
phần năng suất lúa gia tăng khi sử dụng phân rơm 
ủ và phân hữu cơ vi sinh. 

Bảng 8: Ảnh hưởng của biện pháp bón phân rơm hữu cơ lên thành phần năng suất lúa trên đất phù sa 

Nghiệm thức Số bông/m2 Số hạt/bông Tỷ lệ hạt chắc (%) Trọng lượng 1000 hạt (g) 
WRS 280b 70b 70,3c 26,4 
FRS 250b 72b 76b 27,1 
RSC1 364ab 85ab 81,3ab 28,0 
RSC2 425a 95a 86,7a 28,4 
F * * ** ns 
CV (%) 17,01 9,79 3,63 4,39 

Ghi chú: WRS: không vùi rơm 
FRS: Vùi rơm tươi 5 tấn/ha 
RSC1: bón rơm ủ với Trichoderma 3 tấn/ha 
RSC2: bón rơm ủ với Trichoderma 6 tấn/ha 

Trong cùng một cột, những số có chữ theo sau khác nhau thì có khác biệt ý nghĩa thống kê ở mức 1% (**) và 5% (*); ns: 
không có khác biệt ý nghĩa thống kê 
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 Ảnh hưởng của biện pháp bón phân rơm 
hữu cơ lên năng suất lúa 

Năng suất lúa giữa các nghiệm thức có khác 
biệt ý nghĩa thống kê ở mức 5%. Ở nghiệm thức 
RSC2 có năng suất cao nhất (5,76 tấn/ha) và có sự 
khác biệt ý nghĩa thống kê 5% so với nghiệm thức 
RSC1 (4,73 tấn/ha), nghiệm thức WRS (4,37 
tấn/ha) và nghiệm thức FRS (3,73 tấn/ha) (Hình 2). 

 
 

Hình 2: Ảnh hưởng của biện pháp bón phân 
rơm hữu cơ lên năng suất lúa trên đất phù sa. 

Khu thực nghiệm Đại học Cần Thơ, tháng 
5/2012 

Ghi chú: WRS: không vùi rơm 
FRS: Vùi rơm tươi 5 tấn/ha 
RSC1: bón rơm ủ với Trichoderma 3 tấn/ha 
RSC2: bón rơm ủ với Trichoderma 6 tấn/ha 

Kết quả nghiên cứu ở Đồng bằng sông Cửu 
Long cho thấy, sử dụng phân rơm ủ và phân hữu 
cơ vi sinh góp phần nâng cao năng suất lúa (Lưu 
Hồng Mẫn et al., 2006; Trần Thị Ngọc Sơn et al., 
2011). 

4 KẾT LUẬN  

Vùi rơm làm gia tăng phát thải khí CH4 và giảm 
phát thải khí N2O trong khi bón phân rơm ủ với 
Trichoderma làm giảm phát thải cả khí CH4 và 
N2O trên đất phù sa trong nhà lưới.  

Bón phân rơm ủ với Trichoderma 6 tấn/ha làm 
tăng số bông/m2, số hạt/bông, tỷ lệ hạt chắc mà dẫn 
đến tăng năng suất lúa. 
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