Tạp chí Khoa học 2004:1 32-41

Trường Đại học Cần Thơ

SỰ PHÂN HỦY VÀ CUNG CẤP DƯỠNG CHẤT
CỦA LÁ ĐƯỚC (RHIZOPHORA APICULATA)
Bùi Thị Nga 1, R. Roijackers2 và Đ.T. Tâm1

ABSTRACT
Mangrove litter represents a major source of nutrients and organic matter to coastal aquatic
systems. However, the dynamics of release of these substances from decomposing leaves has
been studied little at all. Here we analyzed the release of organic matter, nitrogen, and
phosphorus from decomposing Rhizophora apiculata leaves in the field and under laboratory
conditions. Both in the field and the laboratory the decomposition rate reached a maximum after
30 days of incubation. The decomposition rate and the release of organic matter were higher at
low salinity (5 ppt) than in freshwater (0 ppt) or at high salinities (15, 25 and 35 ppt).
There was no significant difference between the dry and wet season with respect to the release of
organic matter, phosphorus or nitrogen in the field, although phosphorus and nitrogen releases
tended to be higher in the wet season. The decomposition rate was always high when the leaves
were completely submersed in the ditches of the mangrove-shrimp systems than when placed on
land between the periodically flooded mangrove roots. Nitrogen and phosphorus concentrations
in the decomposing mangrove leaves reached a maximum after six months, suggesting an
increase in food quality over the first half year.
Key words: decomposition rate, nitrogen and phosphorus releases.
Title: Decomposition and nutrient releases of Rhizophora apiculata leaves

1 GIỚI THIỆU
Rừng ngập mặn là hệ sinh thái rất năng động, tầm quan trọng của hệ sinh thái này là cung
cấp năng lượng và vật chất cho hệ thống biển và ven biển từ sự phân hủy của vật rụng
(Mackey & Smail, 1996). Sự phân hủy vật rụng rừng ngập mặn, chủ yếu là lá rụng, đã
đóng góp lượng lớn dưỡng chất cho thủy vực và nền đáy lân cận (Benner et al., 1986;
Tam et al., 1990). Quá trình phân hủy cung cấp phần lớn chất hữu cơ dự trữ hữu dụng
cho chuỗi thực phẩm ven biển (Benner & Hodson 1985; Tam et al., 1990), và chỉ có một
tỉ lệ nhỏ lá phân hủy được sử dụng bởi động vật sống trên nền rừng (Lee et al., 1990). Sự
phân hủy gồm có 3 quá trình chính: đầu tiên là sự vỡ vụn của mảnh lá (do các nhân tố vô
sinh như nhiệt độ, lượng mưa…), sự thấm lọc (do sự phá vỡ cấu trúc hóa học), và sự phân
hủy do hoạt động của vi sinh vật (Stewart & Davies 1989; Robertson et al., 1992). Sự
phân hủy cùng với sự phóng thích dưỡng chất từ lá rụng là chức năng chủ yếu của rừng
ngập mặn (Holmer & Olsen, 2002). Qua quá trình phân hủy này, các dưỡng chất như
đạm và lân được đưa đến hệ sinh thái biển và ven biển. Tuy nhiên, thời gian phóng thích
năng lượng và vật chất phân hủy phụ thuộc vào tốc độ phân hủy của vật rụng, mà tốc độ
phân hủy lại phụ thuộc vào độ ngập của triều, hàm lượng oxy, nhiệt độ, loài cây ngập
mặn và hệ động vật tiêu thụ vật rụng trong rừng (Benner & Hodson, 1985; Twilley et al.,
1986; Steinke & Ward, 1987; Robertson, 1988; Chale 1993; Mackey & Smail, 1996).
Mặt khác độ mặn cũng đóng vai trò quan trọng có ảnh hưởng đến tốc độ phân hủy của vật
rụng (Steinke & Charles, 1986; Nga & Roijackers, 2002).
Nhiều nghiên cứu về sự phân hủy của vật rụng đã được tiến hành ở vùng cận nhiệt đới
(Lu & Lin 1990; Twilley et al., 1997; Tam et al., 1990, 1998). Những nghiên cứu gần
Bộ môn Môi Trường và Quản lý Tài nguyên Thiên nhiên, Đại Học Cần Thơ, Việt Nam.
Bộ môn Khoa học Môi Trường, Nhóm quản lý chất lượng nước và sinh thái thủy vực,
Đại học Wageningen, Hà Lan.
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đây cho thấy rằng mức độ phân hủy của lá có khác nhau giữa các loài (Mfilinge & cộng
sự, 2002). Tuy nhiên, số liệu về sự phóng thích dưỡng chất và sự cung cấp chất hữu cơ từ
lá phân hủy thì chưa được đề cập nhiều. Vì vậy, nghiên cứu này nhằm mục đích khảo sát
các yếu tố ảnh hưởng đến sự phân hủy cũng như sự phóng thích dinh dưỡng từ lá đước.
2 VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Bố trí thí nghiệm và phương pháp thu mẫu
Nghiên cứu sự phân hủy lá đước (Rhizophora apiculata) trong phòng thí nghiệm: lá đước
già (màu vàng) được thu từ cây rừng 7 năm tuổi. Lá này được đem về phòng thí nghiệm
trong vòng 12 giờ. Cân khoảng 30 gam lá đước ngâm trong chậu sứ 10 lít. Nước dùng để
ngâm lá đước được lấy từ rừng ngập mặn kết hợp nuôi tôm quảng canh, nước này được
pha loãng để đạt được các độ mặn khác nhau là 0‰, 5‰, 15‰, 25‰ và 35‰. Thí
nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên trong điều kiện có sục khí (cung cấp oxy) và
không có sục khí. Mỗi nghiệm thức lặp lại bốn lần. Mẫu lá phân hủy được thu ở các
thời điểm 0, 30, 90, 180, 270 và 360 ngày. Nhiệt độ và độ mặn được ghi nhận hằng
ngày. Các chậu thí nghiệm được cung cấp thêm nước mỗi ngày để đảm bảo độ mặn của
nước trong mỗi nghiệm thức.
Nghiên cứu sự phân hủy lá đước ở ngoài đồng được thực hiện trong suốt mùa khô và mùa
mưa (2001-2002) tại Lâm trường Kiến Vàng, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, Việt Nam.
Tỉnh Cà Mau (bán đảo Cà Mau) nằm ở vị trí Tây Nam của Đồng Bằng Sông Cửu Long và
có bờ biển dài. Khí hậu ở đây có 2 mùa rõ rệt: mùa mưa (từ tháng 5 đến tháng 11) với
lượng mưa nhiều và nhiệt độ khá cao (27,6oC); và mùa khô (từ tháng 12 đến tháng 4)
mưa rất ít và nhiệt độ thấp hơn (27,1oC). Rừng ngập mặn ở bán đảo Cà Mau là kết quả
của sự tái sinh tự nhiên và rừng được trồng với loài ưu thế là loài đước (Rhizophora
apiculata). Phần lớn diện tích rừng được sử dụng để nuôi tôm kết hợp. Nghiên cứu được
thực hiện ở khu rừng có diện tích khoảng 10,7ha trong đó khoảng 1,9ha là mương đào.
Các mương có độ sâu khác nhau (từ 1,2- 1,5 m); độ rộng trung bình khoảng 12 mét. Các
mương đào bao quanh các lô rừng đước. Nguồn nước trong hệ thống tôm rừng được trao
đổi 2 lần/ tháng, thông thường vào ngày 13- 17 và ngày 27- 3 âm lịch.
Thu lá đước già ở rừng 7 năm tuổi, cân 50 gam lá cho vào một túi vải mỏng (20cm x
27cm) có mắc lưới là 0,015mm. Những túi này được đặt trong rổ bằng nhựa, rổ nhựa
được bao kỹ bằng lưới nhựa với kích thước mắc lưới 0,4mm. Các rổ này được đặt ở gần
đáy mương và gần rể đước trong hệ thống tôm - rừng kết hợp. Mẫu lá phân hủy được thu
ở thời điểm 0, 30, 60, 90 và 150 ngày sau khi ngâm. Thí nghiệm được tiến hành với 3
lần lặp lại.
2.2 Phân tích mẫu
Các mảnh lá phân hủy trong chậu (phòng thí nghiệm) và trong túi vải (ngoài tự nhiên)
được thu cẩn thận, các lá này được rửa kỹ và nhẹ để làm sạch những vật chất bám trên bề
mặt lá. Lá sau khi rửa sạch, được chia làm hai phần bằng nhau; một phần được sấy ở
60oC cho đến khi trọng lượng không đổi (trong vòng 4 -5 ngày), sau đó đem nghiền mịn
để phân tích tổng đạm, tổng lân, natri, kali, canxi và magie theo phương pháp chuẩn hiện
hành; phần còn lại được sấy ở nhiệt độ 105oC liên tục trong 24 giờ để xác định lượng
chất khô, hàm lượng chất hữu cơ là sự chêch lệch trọng lượng trước và sau khi nung mẫu
ở nhiệt độ 550oC liên tục trong 3 giờ.
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2.3 Mô hình phân hủy và cách tính sự phóng thích dinh dưỡng
Hàm số mũ Wt = Wo x e –kt (Olson, 1963) được sử dụng để xác định tốc độ phân hủy.
Trong đó:
Wt là lượng chất khô của lá phân hủy ở ngày thứ t.
Wo là lượng chất khô ở thời điểm ban đầu.
k là tốc độ phân hủy (ngày -1)
t là thời gian ngâm ủ (ngày)
Lượng dưỡng chất phóng thích (mg.g-1.ngày -1) từ lá phân hủy được tính toán dựa vào
công thức: NUTRIENTt(released) = (DW0*NUTRIENT0)-(DWt*NUTRIENTt)
Trong đó:

DW0 là trọng lượng khô của mẫu ở thời điểm ban đầu
DWt là trọng lượng khô còn lại ở ngày thứ t
NUTRIENT0 là hàm lượng dưỡng chất ban đầu.
NUTRIENTt là hàm lượng dưỡng chất ở ngày thứ t.
t là thời gian ngâm ủ (ngày)

2.4 Phương pháp thống kê
Số liệu được xử lý và thống kê bằng chương trình SPSS 10.0; ANOVA được sử dụng để
so sánh sự khác biệt giữa các nghiệm thức. Trước khi kiểm định ANOVA, các số liệu đã
được kiểm tra phân bố chuẩn bằng kiểm định Tukey.
3 KẾT QUẢ
Động thái phân hủy của lá đước trong phòng thí nghiệm và ngoài đồng có cùng khuynh
hướng, mà ở đó tốc độ phân hủy cao nhất vào thời điểm 30 ngày ngâm ủ, sự phân hủy
giảm nhanh ở tháng kế tiếp và giảm dần dần vào những tháng sau đó (hình 1). Tốc độ
phân hủy đạt tối đa khi nước ngâm lá có độ mặn 5‰ ở điều kiện có sục khí và không sục
khí (hình 1a, 1b). Ở thời điểm cuối của quá trình phân hủy, tốc độ phân hủy không khác
biệt giữa mùa mưa và mùa khô. Tốc độ phân hủy khác biệt có ý nghĩa khi lá đước phân
hủy gần đáy ao so với lá đước phân hủy gần rễ đước, và sự phân hủy lá đước khá nhanh ở
vị trí gần đáy ao vào mùa mưa cũng như mùa khô (hình 1c).
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Hình 1: Tốc độ phân hủy lá đước theo độ mặn trong điều kiện có cung cấp oxy (a), không cung cấp
oxy (b) và sự phân hủy lá đước theo mùa và vị trí đặt lá (c)

Tốc độ phân hủy trung bình và cực đại đạt giá trị lớn hơn có ý nghĩa ở điều kiện độ mặn
thấp so với độ mặn cao (hình 2).
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Hình 2:Tốc độ phân hủy trung bình (a) và tốc độ phân hủy cực đại của lá đước (b) trong điều kiện độ
mặn khác nhau.

Sự phóng thích chất hữu cơ nhiều nhất ở độ mặn 5‰ có khác biệt so với các độ mặn còn
lại, tuy nhiên sự cung cấp đạm, và lân thì không khác biệt giữa các độ mặn (bảng 1).
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Bảng 1: Sự cung cấp dưỡng chất từ lá đước phân hủy trong phòng thí nghiệm
(mg.g-1.ngày-1).
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Trong điều kiện ngoài đồng sự phóng thích đạm và lân có khuynh hướng cao hơn vào
mùa mưa so với mùa khô (bảng 2).
Bảng 2: Sự phóng thích dưỡng chất từ lá đước phân hủy ngoài đồng
(mg.g-1.ngày-1).
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Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng hàm lượng lân trong lá đang phân hủy gia tăng có ý
nghĩa trong suốt thời kỳ phân hủy cả hai mùa. Khi lá phân hủy được 120 ngày hàm
lượng lân cao hơn có ý nghĩa vào mùa nắng so với mùa mưa (hình 3a). Hàm lượng đạm
trong lá đước phân hủy có khuynh hướng cao hơn trong mùa khô, và hàm lượng đạm cao
hơn có ý nghĩa vào giai đoạn cuối so với lúc mới bắt đầu phân hủy suốt mùa nắng và mưa
(hình 3b).
18

)
-1

16

M uìa khä

0.8

)
-1

0.7
0.6
0.5
0.4
0.3

M uìa mæa

0.2
0.1
0
0

30

60

90

120

150

H aìm læåü
ng Â aû
m (mg/ g)

H aìm læåü
ng Lán (mg/ g)

0.9

14
12
10
8
6
4
2
0
0

30

60

90

120

Thåìi gian uí(ngaìy )

Thåìi gian uí(ngaìy )

Hình 3: Hàm lượng lân (a) và đạm (b) trong lá đước phân hủy ở Cà Mau.

Dựa vào số liệu trung bình vật rụng của rừng ngập mặn là 2.21 g.m-2.ngày-1 (Nga et al.,
in prep). Sự cung cấp dưỡng chất từ rừng đước 7 năm tuổi ở Cà Mau vào mùa mưa cao
hơn mùa khô (bảng 3).
Bảng 3: Sự cung cấp dưỡng chất từ lá đước của rừng 7 năm tuổi ở Cà Mau, Việt Nam.
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4 THẢO LUẬN
Trong quá trình phân hủy rất nhiều sinh vật có tác động lẫn nhau, và quá trình phức tạp
này bị ảnh hưởng qua lại bởi các yếu tố lý hóa học như nhiệt độ, ẩm độ và độ mặn. Trên
thực tế, tốc độ phân hủy lá cây ngập mặn cao hơn ở những vùng có vĩ độ thấp hơn (bảng
4). Từ kết quả này cho thấy rằng tốc độ phân hủy phụ thuộc vào nhiệt độ, vì nhiệt độ ảnh
hưởng đến hoạt động của quần thể sinh vật phân hủy và động vật không xương sống có
vai trò cắt vụn. Ví dụ, ở vùng nhiệt đới thường có nhiệt độ cao hơn quanh năm, giúp làm
tăng hoạt động của các quần thể sinh vật được liên tục đưa đến kết quả làm gia tăng sự
phân hủy (Steinke & Charles, 1986).
Bảng 4: Tốc độ phân hủy của lá cây ngập mặn trên thế giới.

Quốc gia (mùa)

Vĩ độ

Loài cây ngập mặn

Tốc độ
Thời gian Tài liệu tham khảo
phân hủy phân hủy
(per day) t ½ (days)

Shenzhen, China
(summer)

22o31’ Aegiceras corniculatum 0.0146
Kandelia candel
0.0516

Saikeng, Hong Kong 22o05’ Aegiceras corniculatum 0.0065
(winter)
Avicennia marina
0.0126
Kandelia candel
0.0164
Fujian, China
Avicennia marina
0.1155
(summer)
Kandelia candel
0.0385
Avicennia marina
0.0277
Fujian, China (winter)
Kandelia candel
0.0124
Mai Po, Hong Kong
Kandelia candel
0.0114
(winter)
Queensland, Australia 19o17’ Rhizophora stylosa
0.0178
Avicennia marina
0.063
Ceriops tagal
0.0257
St. Lucia Estuary,
29o30’ Bruguiera gymnorrhira 0.0123
South Africa (warm)
Avicennia marina
0.0213

48
13

Tam et al., 1998

107
55
42
6
18
25
56
61

Tam et al., 1990

39
11
27
56
32

Robertson, 1988

St. Lucia Estuary,
South Africa (cold)
Victoria, Australia

29o30’ Bruguiera gymnorrhira 0.0077
Avicennia marina
0.012
38o20’ Avicennia marina
0.0087

90
58
80

Sydney, Australia

33o46’ Avicennia marina

0.0124

56

Kunduchi, Tanzania
Phuket Island,
Thailand
New Zealand
Florida, USA
Ca Mau Peninsula,
Viet Nam

Avicennia marina
7o49’ Rhizophora apiculata
Avicennia marina
36o18’ Avicennia marina
27o41’ Rhizophora mangal
8o31’ Rhizophora apiculata

0.0045
0.0173
0.0347
0.0188
0.0128
0.011

154
40
20
37
54
60

Lu and Lin, 1990

Lee, 1989

Steinke and Ward,
1987

Van der Valk and
Attiwill, 1984
Goulter and
Allaway, 1979
Chale, 1993
Boonruang, 1978
Albright, 1976
Fell et al., 1975
The present study

Mackey & Smail (1996) tìm thấy tốc độ phân hủy vào mùa hè cao hơn mùa đông ở khu
rừng đông nam Queensland. Nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng tốc độ phân hủy gần
đáy ao cao hơn có ý nghĩa vào mùa khô so với mùa mưa, điều này có thể do nhiệt độ vào
mùa nắng cao hơn mùa mưa. Hơn nữa, nồng độ oxy gần đáy ao cao hơn trong mùa khô,
và thông thường sự phân hủy lá cây ngập mặn xảy ra nhanh hơn trong điều kiện hiếu khí
(Mall et al., 1991; Mfilinge et al., 2002).
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Tốc độ phân hủy lá đước (gần rễ đước) cao hơn vào mùa mưa so với mùa khô. Kết quả
của chúng tôi phù hợp với những nghiên cứu trước đây cho thấy rằng mùa mưa điều kiện
ẩm độ thúc đẩy sự phân hủy lá đước (Twilley et al., 1986; Flores-Verdugo et al., 1987).
Nước có vai trò quan trọng đối với sự phân hủy cụ thể là tốc độ phân hủy cao hơn khi lá
được ngập trong nước hoàn toàn (gần đáy ao) so với gần rễ đước (lá chỉ ngập theo triều
hay khi mưa lớn). Môi trường ẩm ướt giúp gia tăng hoạt động của vi sinh vật phân hủy
và từ đó đưa đến tốc độ phân hủy cao (Cundell, 1979; Fell & Masters, 1980; Woitchik et
al., Dick et al., 2000). Điều này có thể do bởi vi khuẩn đóng vai trò chính trong sự phân
hủy chất hữu cơ, chúng thích hợp trong điều kiện môi trường thiếu oxy (Levinton, 2001).
Tốc độ phân hủy cao thường xảy ra trong mùa mưa có thể gia tăng sự hữu dụng của các
dưỡng chất trong thủy vực đối với thủy sinh vật. Trong thực tế, năng suất tôm cao hơn có
ý nghĩa vào mùa mưa so với mùa khô ở lâm trường Tam Giang 3 và 184 ở Cà Mau
(Johnston et al., 2000).
Các sinh vật bám

N,P

Lá đước

Vi khuẩn, nấm

Tảo

Động vật đáy

Lá phân hủy

Tôm
Hình 4: Chuỗi thức ăn trong hệ thống Tôm-Rừng ở Cà Mau, Việt Nam.

Độ mặn thấp là điều kiện thuận lợi cho sự phân hủy (Steinke & Charles, 1986; Mall et
al.,1991). Trong nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng sự phân hủy lá đước phụ thuộc
vào độ mặn. Tốc độ phân hủy cao khi độ mặn thấp, và đạt tối hảo trong điều kiện phân
hủy ở độ mặn 5‰. Thực ra cơ chế của quá trình phân hủy khá phức tạp, nhưng có lẽ là
do tính nhạy cảm của nấm đối với độ mặn, bởi vì nấm là tác nhân quan trọng trong tiến
trình phân hủy và chúng thường bám trên các vật thể chết (Townsend & cộng sự, 2000).
Có rất ít nghiên cứu về ảnh hưởng của độ mặn đối với hoạt động của nấm trong quá trình
phân hủy vật rụng rừng ngập mặn (Hyde & Lee, 1995). Tuy nhiên, Hyde (1992) kết luận
rằng sự phân bố và phát triển các loài nấm có thể bị hạn chế vào chu kỳ độ mặn cao và
khi độ mặn cao hơn có thể kìm hãm hoạt động của nấm. Tại Cà Mau, chúng tôi ghi nhận
được khoảng độ mặn trong mùa mưa là 4 - 9‰ và trong mùa khô là 17 -25‰. Vì thế,
trong mùa mưa sự phân hủy nhanh không chỉ do độ ẩm cao mà còn do độ mặn của nước
thấp.
Hàm lượng đạm và lân trong lá đước gia tăng trong suốt giai đoạn phân hủy. Dinh dưỡng
được phóng thích hoặc được hấp thu trong quá trình phân hủy là kết quả của sự khoáng
hóa, sự thu nhận và lấy đi dưỡng chất nhờ hoạt động của sinh vật, sự hoán chuyển của
nấm và các quá trình vô sinh khác (O’Connell, 1988). Chúng tôi tìm thấy hàm lượng đạm
đạt giá trị cao nhất ở thời điểm ngâm ủ 120 ngày và sau đó giảm dần. Nhiều nghiên cứu
trước đây cũng tìm thấy sự gia tăng và sau đó giảm hàm lượng đạm trong quá trình phân
hủy lá cây ngập mặn (Steinke et al., 1993; Lee, 1989; Tam et al., 1990). Sự gia tăng hàm
lượng đạm trong lá đước phân hủy có thể là do sự cố định đạm bởi các vi khuẩn bám trên
lá đước phân hủy, và do các hợp chất chứa nitơ khó phân hủy (Robertson 1988; Chale,
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1993). Đạm cố định bởi vi sinh vật cuối cùng được khoáng hóa và phóng thích vào môi
trường và đưa đến giảm lượng đạm. Việc gia tăng đạm và lân khi lá đước phân hủy có
thể gia tăng chất lượng thức ăn của lá đước, vì thế làm cho lá đước phân hủy trở nên hấp
dẫn hơn cho sinh vật thủy sinh. Kết quả này phù hợp với nghiên cứu về sự bám của động
vật đáy trên lá cây ngập mặn (Zhou, 2001), tác giả đã chỉ ra rằng sinh vật đáy bám vào lá
cây ngập mặn thay đổi theo thời điểm khác nhau của sự phân hủy: không có sự sống bám
của sinh vật trong giai đoạn 10 ngày đầu phân hủy, tiếp theo là thời kỳ chuyển tiếp 10 –
30 ngày, cuối cùng là thời kỳ bám cao nhất của sinh vật (30- 60 ngày). Những động vật
bám như vậy là nguồn thức ăn chủ yếu cho động vật thủy sinh trong hệ thống nuôi tômrừng, đặc biệt là tôm. Vì vậy, gia tăng hàm lượng đạm và lân trong suốt thời gian đầu của
sự phân hủy đóng vai trò quan trọng hình thành chuỗi thức ăn-phân hủy cho thủy vực và
cho tôm (hình 4). Thực tế, phân hủy là quá trình quan trọng. Thông qua quá trình này,
rừng ngập mặn cung cấp nguồn thức ăn dồi dào dưỡng chất cho thủy sinh vật và nhiều
loài thủy sản có giá trị thương phẩm (Tomlinson, 1986; Laegdsgaard & Johnson, 2001)
Dĩ nhiên, đạm và lân được phóng thích trong quá trình phân hủy cuối cùng sẽ được hấp
thu lại bởi cây đước (Steinke at al., 1993; Lu & Lin, 1990). Để có sự hiểu biết thấu đáo
về tính bền vững của hệ thống nuôi quảng canh tôm-rừng, điều quan trọng cần nghiên cứu
và làm sáng tỏ sự cân bằng về cacbon và dinh dưỡng.
CẢM TẠ
Nghiên cứu này là một phần của đề án MHO8 về quản lý tổng hợp nguồn tài nguyên ven
biển Đồng Bằng Sông Cửu Long. Đây là chương trình hợp tác giữa Trường Đại học
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