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MỞ  ẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

 Việt  am l  n ớc xuất khẩu tinh bột sắn thứ 3 tr n thế giới, sau 

Indonesia v  Thái  an.  ăm 2016, cả n ớc ta có hơn 100 nh  má  

chế biến tinh bột sắn v  4.000 cơ sở chế biến tinh bột sắn, sản xuất từ 

1,8 đến 2,0 triệu tấn tinh bột sắn/năm, trong đó 70% đ ợc xuất khẩu 

v  30% ti u dùng nội địa.  ợi nhuận thu đ ợc rất cao, nh ng hầu hết 

các nh  má  đều gặp những vấn đề m i tr  ng phát sinh từ chất thải 

rắn v  n ớc thải sau chế biến do ch a có biện pháp quản lý hiệu quả 

v  kiểm soát l ợng chất thải thải ra trong quá trình sản xuất. 

 Theo tính toán của Bộ   ng th ơng, với một nh  má  c ng suất 

60 tấn tinh bột sắn/ng   thải ra khoảng 29,6 tấn chất thải rắn bao 

gồm vỏ gỗ, vỏ lụa và b  sắn. B  sắn th  ng đ ợc tái sử dụng l m 

thức ăn chăn nu i cho gia súc. Phần b  sắn kh ng sử dụng l m thức 

ăn chăn nu i cùng với chất thải sau khi sơ chế củ,  ớc tính khoảng        

15,0 tấn/ng  , chủ  ếu bị thải bỏ hoặc cho ng  i dân sử dụng trực 

tiếp bón cho câ . Khi nguồn phế thải n   kh ng đ ợc thu gom và xử 

lý kịp th i thì quá trình phân hủ  các chất hữu cơ sau 48 gi  sẽ tạo ra 

các khí H2S, NH3, CH4…gâ  mùi khó chịu,   nhiễm m i tr  ng và 

lãng phí tài nguyên. 

  hất thải rắn sau chế biến tinh bột sắn l  hợp chất hữu cơ gi u 

cacbon đ ợc đánh giá l  nguồn ngu  n liệu sản xuất phân bón hữu 

cơ sinh học rất tiềm năng . Việc nghi n cứu sử dụng vi sinh vật l m 

tác nhân sinh học để xử lý nguồn thải hữu cơ th nh phân bón hữu cơ 

chế biến nói chung v  phân hữu cơ sinh học nói ri ng đ  v  đang 

đ ợc các nh  khoa học quan tâm.  hiều c ng trình nghi n cứu ứng 

dụng vi sinh vật cũng nh  các chế phẩm vi sinh vật trong xử lý phế 

thải n ng nghiệp, c ng nghiệp chế biến n ng sản (chế biến mía 

đ  ng, dứa, c  ph ) ở Việt  am đ  đ ợc nghi n cứu v  triển khai áp 

dụng t ơng đ i rộng r i.  ến na  đ  có một s  c ng trình khoa học 

tiến h nh nghi n cứu ứng dụng VSV xử lý chất thải rắn sau chế biến 

tinh bột sắn v  đ  thu đ ợc kết quả rất khả quan, chất thải sau xử lý 

kh ng gâ    nhiễm m i tr  ng, có thể sử dụng l m nguồn cơ chất 

hữu cơ tái sử dụng cho trồng trọt. Tu  nghi n, các nghi n cứu tr n 

mới chỉ dừng lại ở qui m  phòng thí nghiệm, pilot v  phạm vi hẹp 
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m  ch a đ ợc nghi n cứu sâu v  ứng dụng rộng r i trong ng nh chế 

biến tinh bột sắn.   

 Hơn nữa, việc lạm dụng phân bón hóa học trong sản xuất n ng 

nghiệp đ  v  đang l m cho đất trồng nhanh bạc m u. Sử dụng phân 

hữu cơ chế biến trong canh tác n ng nghiệp đ ợc xem nh  một giải 

pháp mang tính bền vững, giảm l ợng sử dụng phân khoáng, tha  

thế phân hữ cơ tru ền th ng, m  vẫn đảm bảo năng suất câ  trồng v  

chất l ợng n ng sản.  

 Xuất phát từ   u cầu cấp thiết trong việc xử lý phế thải của nh  

má  chế biến tinh bột sắn qu  m  c ng nghiệp v  nhu cầu về phân 

bón hữu cơ sử dụng trong n ng nghiệp bền vững nhằm góp phần bảo 

v  m i tr  ng v  cải tạo đất, đề t i “Nghiên cứu sử dụng vi sinh vật 

xử lý phế thải rắn sau chế biến tinh bột sắn làm phân bón hữu cơ 

sinh học” đ ợc thực hiện. 

2. Mục tiêu nghiên cứu  

- Khai thác đ ợc khả năng ứng dụng một s  chủng vi sinh vật 

trong xử lý nhanh phế thải rắn sau chế biến tinh bột sắn quy mô 

c ng nghiệp l m phân bón hữu cơ sinh học. 

-  ánh giá đ ợc hiệu quả sử dụng phân bón hữu cơ sinh học từ 

phế thải rắn sau chế biến tinh bột sắn trong việc tha  thế phân 

chuồng, tiết kiệm phân khoáng đến năng suất câ  trồng v  cải 

thiện tính chất đất trồng. 

3. Luận điểm khoa học 

  ghi n cứu n   đ ợc thực hiện dựa tr n các luận điểm sau:  

 Vi sinh vật có vai trò v  cùng quan trọng trong hệ sinh thái. 

 húng l  mắt xích cu i cùng khép kín vòng tuần ho n vật chất. 

 húng vừa l  sinh vật ti u thụ vừa l  sinh vật phân hủ , có nhiệm vụ 

phân giải các chất hữu cơ trong xác b  động thực vật, chất thải để tạo 

th nh các chất dễ ti u, chất khoáng trả lại cho đất.  Việc sử dụng vi 

sinh vật cũng nh  chế phẩm vi sinh vật trong xử lý ngu  n liệu hữu 

cơ l m phân bón hữu cơ chế biến đ  đ ợc nghi n cứu v  ứng dụng 

rộng r i đ i với phế thải n ng nghiệp, c ng nghiệp chế biến (mía 

đ  ng, dứa, c  ph ). Tu  nhi n, những nghi n cứu v  c ng b  đ i 

với phế thải rắn sau chế biến tinh bột sắn qu  m  c ng nghiệp còn 

rất hạn chế. 

 Việc lựa chọn các chủng VSV cần dựa v o các ngu  n tắc: phải 

có hoạt tính sinh học mạnh; sinh tr ởng t t trong điều kiện của đ ng 
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ủ, có  u thế cạnh tranh đ ợc với VSV có sẵn trong đ ng ủ, có khả 

năng chịu nhiệt; kh ng độc với ng  i, động vật v  VSV hữu ích; 

nu i cấ  dễ d ng, sinh tr ởng t t tr n m i tr  ng tự nhi n, thuận tiện 

cho quá trình nhân gi ng thu sinh kh i. 

 Phế thải rắn sau chế biến tinh bột sắn, gồm vỏ sắn, đầu mẩu v  

b  sắn kh ng sử dụng l m thức ăn chăn nu i l  hợp chất hữu cơ gi u 

cacbon đ ợc đánh giá l  nguồn ngu  n liệu sản xuất phân bón hữu 

cơ sinh học rất tiềm năng. Với h m l ợng chất hữu cơ tr n 60% gồm 

chủ  ếu l  xenluloza v  tinh bột, phế thải rắn sau chế biến tinh bột 

sắn cần bổ sung th m các chủng VSV có hoạt tính mạnh phân giải 

xenluloza v  tinh bột để đẩ  nhanh quá trình phân giải các hợp chất 

phức tạp th nh các hợp chất đơn giản m  câ  trồng có thể sử dụng 

đ ợc. 

 B n cạnh đó, việc bón phân khoáng với tỷ lệ kh ng cân bằng 

giữa các loại phân cũng nh  kh ng phù hợp với tính chất của đất, 

nhu cầu của từng câ  trồng dẫn đến d  thừa l ợng phân khoáng, đặc 

biệt l  ph t pho.   ợng ph t pho kh ng đ ợc câ  trồng sử dụng, bị 

rửa tr i hoặc bị đất hấp thụ hoặc c  định th nh dạnh khó tan l m cho 

đất bị chai cứng, bạc m u ảnh h ởng đến năng suất câ  trồng v  m i 

tr  ng sinh thái. Hơn nữa, nhằm hạn chế thấp nhất l ợng đạm sử 

dụng trong n ng nghiệp, việc nghi n cứu bổ sung v o phân bón hữu 

cơ các chủng VSV c  định ni tơ tự do cũng đ  đ ợc quan tâm từ lâu. 

Trong s  các VSV có khả năng c  định nitơ tự do thì vi khuẩn 

Azotobacter đ ợc quan tâm v  ứng dụng nhiều nhất, vì chủng vi sinh 

vật n   kh ng chỉ cung cấp dinh d ỡng nitơ m  có khả năng sinh các 

chất kích thích sinh tr ởng I  , sinh m ng nh   pol sacarit.  

 Do đó, b n cạnh việc nghi n cứu sử dụng các chủng vi sinh vật 

có khả năng phân giải xenluloza v  tinh bột, đề t i cứu cũng tiến 

h nh nghi n cứu các nhóm vi sinh vật có ích trong n ng nghiệp nh  

vi sinh vật phân giải hợp chất phot phat khó tan, vi sinh vật c  định 

đạm tự do Azotobacter, tạo chế phẩm vi sinh vật xử lý phế thải sau 

chế biến tinh bột sắn tạo ra sản phẩm phân hữu cơ sinh học để tăng 

hiệu quả của phân bón, tái phục vụ cho sản xuất n ng nghiệp v  cải 

tạo tính chất đất trồng.  

4. Nội dung nghiên cứu 

- Nội dung 1. Phân lập v  tu ển chọn các chủng vi sinh vật có hoạt 

tính phân giải xenluloza v  các chủng vi sinh vật phân giải ph t phát 



                            

4 

 

khó tan v  c  định nitơ tự do sử dụng trong xử lý phế thải rắn sau 

 BTBS dạng rắn l m phân bón hữu cơ sinh học. 

- Nôi dung 2.  ghi n cứu tạo chế phẩm vi sinh vật dùng để xử lý phế 

thải rắn sau  BTBS l m phân bón hữu cơ sinh học. 

- Nội dung 3.  ghi n cứu khả năng sử dụng vi sinh vật trong xử lý 

phế thải rắn sau  BTBS l m ngu  n liệu sản xuất phân bón hữu cơ 

sinh học. 

- Nội dung 4.  ánh giá hiệu quả sử dụng phân bón hữu cơ sinh học 

từ phế thải rắn sau  BTBS đến năng suất câ  trồng v  cải thiện tính 

chất của đất. 

5. Ý ngh a khoa học và thực tiễn của luận án 

 Ý nghĩa khoa học:  ghi n cứu đ  phân lập v  tu ển chọn đ ợc 

01 chủng VSV có hoạt tính phân giải xenluloza v  tinh bột 

Streptomyces griseorubens SHX.02, 01 chủng VSV  phân giải ph t 

phát khó tan Bacillus polyfermenticus SHB.18 và 01 chủng VSV c  

định nitơ tự do Azotobacter beijerinckii SHV.07 sử dụng trong xử lý 

nhanh phế thải rắn sau  BTBS góp phần giải qu ết vấn đề   nhiễm 

m i tr  ng v  cải tạo đất.  

 Ý nghĩa thực tiễn:  ghi n cứu góp phần ứng dụng chế phẩm vi 

sinh vật trong xử lý nhanh phế thải rắn sau  BTBS tạo ra nguồn 

phân bón hữu cơ sinh học phục vụ cho sản xuất n ng nghiệp, nâng 

cao chất l ợng đất. Việc tái sử dụng phế thải rắn làm phân bón 

kh ng những giúp cho doanh nghiệp khắc phục đ ợc tình trạng   

nhiễm m i tr  ng, đáp ứng đ ợc ti u chí sản xuất sạch hơn trong sản 

xuất tinh bột sắn m  còn giúp gắn kết nh  má  với ng  i n ng dân 

trồng sắn giúp đảm bảo đầu v o sản xuất v  phát triển bền vững nền 

n ng nghiệp hữu cơ. 

6. Những đóng góp của đề tài 

- Phân lập, tu ển chọn đ ợc 03 chủng vi sinh vật gồm 01 chủng vi 

sinh vật có hoạt tính phân giải xenluloza v  tinh bột Streptomyces 

griseorubens SHX.02, 01 chủng vi sinh vật phân giải ph t phát khó 

tan Bacillus polyfermenticus SHB.18 và 01 chủng vi sinh vật c  định 

nitơ tự do Azotobacter beijerinckii SHV.07 có hoạt tính cao và an 

toàn l m vật liệu để sản xuất thành công chế phẩm vi sinh vật đa 

chủng v  đa chức năng. 

- Ứng dụng th nh c ng chế phẩm VSV để xử lý nhanh phế thải sau 

CBTBS qu  m  c ng nghiệp tại  inh Bình v   ắk  ắk tạo th nh 
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phân bón hữu cơ sinh học đảm bảo chất l ợng theo Th ng t  

41/2014/TT-BNN. 

- Chứng minh đ ợc sản phẩm phân bón HCSH sản xuất từ phế thải 

rắn sau chế biến tinh bột sắn có thể tha  thế phân chuồng, giảm 25% 

phân khoáng NP m  kh ng ảnh h ởng đến năng suất câ  trồng v  

góp phần cải tạo đất trồng sắn tại  r ng B ng-  ắk  ắk. 

 

Bố cục của luận án:   

  uận án chính 103 trang với 48 bảng s  liệu v  19 hình.  uận 

án gồm 5 phần:  ở đầu (5 trang), Tổng quan (28 trang),   i t ợng 

v  ph ơng pháp nghi n cứu (15 trang), Kết quả v  thảo luận (53 

trang),  ết luận v  kiến nghị (2 trang).  uận án đ  tham khảo 110 tài 

liệu trong đó 63 t i liệu tiếng Việt, 47 t i liệu tiếng Anh. 

 

 hƣơng 1. TỔN  QU N TÀ  L ỆU 

1.1.   ẤT T Ả  RẮN S U   Ế B ẾN T N  BỘT SẮN  

1.1.1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ tinh bột sắn ở Việt Nam 

 Từ năm 2005, diện tích v  sản l ợng sắn của Việt  am ngày 

c ng tăng đáp ứng cho chế biến tinh bột sắn xuất khẩu. Với hơn 100 

nhà máy v  4.000 cơ sở chế biến tinh bột sắn, sản xuất từ 1,8 đến 2,0 

triệu tấn/ng  , tinh bột sắn cùng với các sản phẩm từ sắn đ  trở thành 

nhóm ng nh xuất khẩu hơn 1 tỷ đ  la  ỹ, đóng góp lớn cho ng nh 

kinh tế Việt  am. Tu  nhi n, sự tăng tr ởng mạnh mẽ trong sản xuất 

v  xuất khẩu sắn mang lại lại những ngu  cơ kh ng nhỏ cho đất 

trồng sắn v  vấn đề chất thải tại các cơ sở v  nh  má  chế biến tinh 

bột sắn.  

1.1.2.  hất thải rắn sau  BTBS quy mô công nghiệp và vấn đề 

môi trƣờng 

1.1.2.1. Nguồn phát sinh và đặc trưng của chất thải rắn  

   i với qu  trình sản xuất qu  m  c ng nghiệp, chất thải rắn 

sau chế biến tinh bột sắn chiếm 20,5- 28,0% l ợng sắn của t ơi gồm 

có vỏ gỗ, vỏ củ, b  sắn, mủ sắn.  hất thải rắn sau chế biến tinh bột 

sắn chứa h m l ợng h drocacbon khá cao khoảng hơn 60%, gồm 

tinh bột v  xenluloza. Khi chất thải rắn kh ng thu gom v  xử lý nga  

thì quá trình phân hủ  các hợp chất hữu cơ trong chất thải rắn sau 48 

gi  sẽ tạo ra các khí H2S, NH4… gâ  mùi h i th i l m   nhiễm m i 

tr  ng.  
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1.1.2.3. Các phương pháp xử lý chất thải rắn sau CBTBS  

 hất thải rắn sau  BTBS xử lý l m thức ăn gia súc, sấ  kh , sản 

xuất cồn sinh học, phân bón hữu cơ hoặc thải bỏ.  

1.2.   Ả NĂN  SỬ DỤN  V  S N  VẬT TRON  XỬ LÝ 

P Ế T Ả  RẮN S U  BTBS LÀM P ÂN BÓN  ỮU  Ơ 

S N   Ọ  

1.1.1. Vi sinh vật chuyển hóa chất hữu cơ 

1.2.1.1. Vi sinh vật phân giải xenluloza  

1.2.1.2. Vi sinh vật phân giải tinh bột  

1.1.2. Nghiên cứu sử dụng vi sinh vật trong xử lý phế thải rắn 

sau chế biến tinh bột sắn làm phân bón hữu cơ sinh học 

1.2.2.1. Các nghiên cứu trên thế giới 

 Phân gia cầm, bùn thải, phân chuồng v  bùn thải l m cho vỏ sắn 

nhanh chín hơn v  tăng dinh d ỡng của phân ủ. 

1.2.3.2. Các nghiên cứu ở Việt Nam 

 B  sắn v  vỏ sắn đ ợc ph i trộn cùng phân xanh, phân gia súc 

có bổ sung dinh d ỡng v  chế phẩm  ompost  arker tạo ra phân 

hữu cơ để sản xuất phân vi sinh 

 Việc xử lý phế thải n   th nh phân bón hữu cơ sinh học đ  

đ ợc quan tâm. Tu  nhi n, biện pháp xử lý còn nhiều hạn chế nh  

qu  m  xử lý nhỏ, th i gian xử lý d i tr n 3 tháng dẫn đến diện tích 

khu xử lý cần rộng lớn, phế thải th  ng ph i trộn với phụ phẩm 

n ng nghiệp khiến cho nh  má  kh ng chủ động trong việc xử lý v  

ch a có chế phẩm VSV nào trực tiếp sử dụng cho quá trình xử lý.  

1.3. P ÂN BÓN  ỮU  Ơ S N   Ọ  

1.3.1.  ịnh ngh a 

Phân hữu cơ sinh học đ ợc sản xuất từ ngu  n liệu hữu cơ theo 

qu  trình l n men có sự tham gia của vi sinh vật s ng có ích hoặc các 

tác nhân sinh học khác, đáp ứng   u cầu về Phân bón hữu cơ sinh 

học theo th ng t  41/TT/B  -PTN 

1.3.2.  iá trị sử dụng của phân hữu cơ sinh học 

Bón phân hữu cơ cho đất đ ợc xem l  biện pháp hiệu quả giúp 

tăng chất hữu cơ trong đất v  cải thiện tính chất đất. 

1.3.3.  ác yếu tố chính ảnh hƣởng đến quá trình composting 

trong sản xuất phân hữu cơ sinh học 

Quá trình l n men hiếu khí sản suất phân hữu cơ sinh học,  ếu t  

 / , độ ẩm, l ợng vi sinh vật bổ sung l  v  cùng quan trọng. Tỉ lệ 
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 /  t i  u cho quá trình ủ l  30, độ ẩm đạt 50-55%, l ợng vi sinh 

vật bổ sung trong đ ng ủ ban đầu l  10
5 
CFU/g.  

1.3.4. Phân hữu cơ sinh học có bổ sung vi sinh vật làm giàu dinh 

dƣỡng 

 ể nâng cao chất l ợng phân H SH, vi sinh vật l m gi u dinh 

d ỡng nh  VSV phân giải ph t phát khó tan v  vi sinh vật c  định ni 

tơ tự do th  ng đ ợc bổ sung v o đ ng ủ khi nhiệt độ đ ng ủ ở mức 

30
0
C.   

 hƣơng 2.  Ố  TƢỢN  VÀ P ƢƠN  P ÁP N    N  ỨU 

2.1.  Ố  TƢỢN  N    N  ỨU 

2.1.1.  ác chủng vi sinh vật  

-  ác chủng vi sinh vật phân giải xenluloza phân lập đ ợc từ các 

mẫu đất, mẫu phế thải n ng nghiệp v  phế thải chế biến n ng sản 

đ ợc thu thập tr n địa b n H   ội,  inh Bình,  ghệ  n v   ăk  ăk. 

-  ác chủng vi sinh vật phân giải ph t phát khó tan Bacillus spp. 

v  c  định nitơ tự do Azotobacter spp. do Bộ m n Sinh học   i 

tr  ng - Viện   i tr  ng   ng nghiệp cung cấp. 

2.1.2. Phế thải rắn sau  BTBS 

Phế thải rắn sau  BTBS gồm vỏ cá , đầu mẩu sắn v  b  sắn 

kh ng sử dụng đ ợc l m thức ăn cho gia súc đ ợc lấ  tại b i chứa 

chất thải của nh  má  tinh bột sắn E    O trong vụ sản xuất năm 

2010-2012,  h  má  chế biến tinh bột sắn  r ng B ng trong vụ sản 

xuất năm 2011-2015 

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Sử dụng các ph ơng pháp điều tra thu thập t i liệu; Ph ơng pháp 

lấ  mẫu, ph ơng pháp vi sinh vật, ph ơng pháp hóa sinh và các 

ph ơng pháp phân tích th  ng qu  v  sử dụng rộng r i. 

- Ph ơng pháp tạo chế phẩm:  Tạo chế phẩm VSV dạng bột tr  

chất mang khử trùng.  ánh giá các điều kiện ảnh h ởng đến quá 

trình lên men ( T l n men S , pH, nhiệt độ, tỉ lệ tiếp gi ng, l u 

l ợng kh ng khí cấp); các  ếu t  phù hợp cho sản xuất chế phẩm 

VSV (lựa chọn chất mang, tỉ lệ ph i trộn các chủng VSV, tỉ lệ ph i 

trộn giữa VSV v  chất mang) và đánh giá chất l ợng chế phẩm VSV 

theo ti u chuẩn 

- Ph ơng pháp b  trí thí nghiệm: 

+ Thí nghiệm đánh giá hiệu quả sử dụng chế phẩm VSV xử lý 

phế thải rắn sau  BTBS l m phân H SH 
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 T1: Phế thải rắn ủ tự nhi n (đ i chứng);  T2: Phế thải rắn + 

0,01 chế phẩm VSV; CT3: Phế thải rắn + 0,05% chế phẩm VSV; 

CT4: Phế thải rắn + 0,10% chế phẩm VSV; CT5: Phế thải rắn + 

0,15% chế phẩm VSV  
 hỉ ti u theo dõi: Biến động nhiệt độ đ ng ủ, Biến động vi sinh 

vật trong đ ng ủ, đánh giá cảm quan v  độ hoai của sản phẩm sau ủ, 

kh i l ợng v  th nh phần lý hóa của sản phẩm sau ủ, kim loại nặng 

và axit humic, fulvic trong sản phẩm sau ủ đảm bảo hoai mục. 

- Thí nghiệm đánh hiệu quả sử dụng phân bón trong việc tha  

thế phân chuồng, tiết kiệm phân khoáng 

        Thí nghi m tr n rau cải: b  

trí trong chậu, 3 CT nhắc lại 3 

lần.  hậu nhựa có kích th ớc 

40 cm x 50 cm x 20 cm.  ất sử 

dụng l  đất phù sa s ng Hồng, 

3kg/chậu. Thí nghiệm đ ợc tiến 

h nh tại Viện   i tr  ng   ng 

nghiệp từ tháng 1/2013 đến 

tháng 4/2013. 

 T1. 100%  P  + 10 tấn phân 

chuồng (đ i chứng) 

CT2: 100% NPK + 10 tấn phân 

HCSH  

CT3: 75% NP + 100% K + 10 

tấn phân H SH  

(N-P2O5-K2O: 50: 50: 30) 

Thí nghiệm tr n câ  sắn: thí 

nghiệm đồng ruộng, 3 c ng thức 

nhắc lại 3 lần, diện tích   thí 

nghiệm l  200 m-.Gi ng sắn: 

  94, mật độ trồng 10.000 

câ /ha (1m x 1m). Th i gian thí 

nghiệm: vụ sắn 2013,2014 tại x  

Sơn  ại,  ho Quan,  inh Bình 

 T1. 100%  P  + 5 tấn phân 

chuồng (đ i chứng) 

CT2: 100% NPK + 5 tấn phân 

HCSH  

CT3: 75%  P + 100%   + 5 tấn 

phân HCSH  

(N-P2O5-K2O:  90 : 60 : 90) 

 hỉ ti u theo dõi:   i với câ  trồng:  ếu t  cấu th nh năng suất, 

năng suất.    i với đất trồng: Phân tích các chỉ ti u pH  l, O ,   

tổng s ; P,   tổng s  v  dễ ti u tr ớc v  sau khi kết thúc thí nghiệm 

+ Thí nghiệm đánh hiệu quả phân bón H SH trong việc cải thiện 

tính chất đất trồng: thí nghiệm đồng ruộng, 4 CT nhắc lại 3 lần, diện 

tích   thí nghiệm l  25 m
2
. Gi ng sắn:   419, mật độ trồng 12.500 

cây/ha (1,0 m x 0,8 m). Th i gian thí nghiệm: vụ sắn 2013,2014. 

2015 tại x  Dang  ang,  r ng B ng-  ăk  ăk   

Các c ng thức thí nghiệm: 
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CT1: NPK ;  T2:  P  + 5 tấn phân H SH; CT3: NPK + 8 tấn 

phân HCSH;  T4:  P  + 10 tấn phân H SH  

N-P2O5-K2O: 80-40-80 

 hỉ ti u theo dõi:   i với câ  trồng: năng suất, h m l ợng tinh 

bột.    i với đất trồng: Phân tích các tính chất vật lý, hóa học v  

th nh phần vi sinh vật trong đất tr ớc v  sau khi kết thúc thí nghiệm 

 + Thí nghiệm đánh giá khả năng giữ ẩm phân hữu cơ đ i với 

đất trồng sắn: b  trí 4 c ng thức với 4 loại đất khác nhau, nhắc lại 3 

lần.   ợng đất sử dụng cho mỗi chậu l  10 kg.  ích th ớc chậu 25 

cm x 40 cm. Thí nghiệm đ ợc b  trí tại Trung tâm Ứng dụng  hoa 

học   ng nghệ tỉnh   ắk  ắk, từ tháng 2 đến tháng 5 năm 2016. 

   ng thức thí nghiệm:  

  T1:  ất trồng sắn kh ng bón phân HCSH 

  T2:  ất trồng sắn bón phân HCSH với liều l ợng 5 tấn/ha   

  T3:  ất trồng sắn bón phân HCSH với liều l ợng 8 tấn/ha   

  T4:  ất trồng sắn bón phân HCSH với liều l ợng 10 tấn/ha   

  ác chậu thí nghiệm đ ợc để b c hơi tự nhi n, kh ng t ới 

n ớc. Th i gian thí nghiệm kéo d i 75 ng  .  ẫu đất đ ợc lấ  để 

xác định độ ẩm lấ  định kỳ 15 ng  /lần. Vị trí lấ  mẫu đất trong 

khoảng 0-20 cm so với bề mặt chậu. 

 S  liệu đ ợc xử lý th ng k  bằng phần mềm IRRIST RT 

5.0 và Microsoft Office 2010. 

 

 hƣơng 3.  ẾT QUẢ VÀ T ẢO LUẬN 

3.1. TUYỂN   ỌN  Á    ỦN  VSV SỬ DỤN  TRON  XỬ LÝ 

P Ế T Ả  RẮN S U  BTBS LÀM P ÂN  ỮU  Ơ S N   Ọ  

3.1.1.    ặc điểm của phế thải rắn sau chế biến tinh bột sắn 

Phế thải rắn sau chế biến tinh bột sắn có màu hanh vàng, mùi 

hăng, có nhiều n ớc.  ết quả phân tích các chỉ ti u lý hóa học cho 

thấ  phế thải hơi chua pH = 5,8, có độ ẩm cao 64,0%, h m l ợng 

chất hữu cơ cao 65,8% (O  l  38,7%), trong đó chủ  ếu l  chất xơ 

(32,0%) v  tinh bột (7,3%),   tổng s  l  0,63%, P2O5 là 0,23% và 

K2O là 0,40%, H   (27,0 mg/kg chất kh ). 
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Trong phế thải rắn chứa ít vi sinh vật phân giải xenluloza v  tinh 

bột, mật độ tế b o đạt 10
2
 FU/g, có vi khuẩn E.coli với mật độ 3,16 

x 10
3
 CFU/g.  

3.1.2. Phân lập và tuyển chọn chủng vi sinh vật phân giải 

xenluloza và tinh bột 

Từ 115 mẫu đất, phế thải n ng nghiệp v  chế biến n ng sản (rơm 

rạ, phân lợn, phế thải sau chế biến tinh bột sắn, vỏ c  ph ), đ  phân 

lập v  tu ển chọn đ ợc 6 chủng VSV có khả năng phân giải 

xenluloza v  tinh bột. Tiếp tục sử dụng ph ơng pháp khu ếch tán 

tr n đĩa thạch v  thử trực tiếp tr n cơ chất l  phế thải răn sau  BTBS 

lựa chọn đ ợc chủng SHX.02 có khả năng phân giải xenluloza v  

tinh bột cao nhất (đ  ng kính vòng phân giải xenluloza v  tinh bột 

t ơng ứng l  5,2cm v  4,0cm; chu ển hóa 62,25% xenluloza, 

66,67% tinh bột trong phế thải rắn sau  BTBS sau 7 ng  ). 

3.1.3. Tuyển chọn chủng vi sinh vật cố định nitơ tự do 

Từ 9 chủng Azotobacter nghi n cứu lựa chọn đ ợc chủng 

SHV.07 có khả năng c  định ni tơ tự do cao nhất ( hả năng hình 

thành etylen 4.281,8 mol/ml/).  hủng SHV.07 còn có khả năng 

sinh IAA thô cao nhất (430(g/ml sau 5 ngày) và sinh polysaccarit 

cao (453 mg khô/lít) 

3.1.4. Tuyển chọn chủng vi sinh vật phân giải phốt phát khó tan 

Từ 7 chủng Bacillus spp lựa chọn đ ợc chủng SHB.18 có đ  ng 

kính vòng phân giải lớn nhất, đạt 21,5 mm sau 5 ng   nu i cấ  

3.1.6.  hả năng chịu nhiệt của các chủng VSV lựa chọn 

Ba chủng VSV tu ển chọn có thể phát triển t t trong dải nhiệt độ 

rộng (25- 60
0
  đ i với SHX.02, 30-65

0
  đ i với SHB.18 v  20-65

0
C 

đ i với SHV.07) 

3.1.7.  hả năng tổ hợp của các chủng vi sinh vật lựa chọn 

 h ng xuất hiện vùng ức chế tại các điểm giao nhau giữa các 

đ  ng cấ  các chủng SHX.02, SHV.07 v  SHB.18 chứng tỏ 3 chủng 

vi sinh vật n   có khả năng cùng tồn tại m  kh ng cạnh tranh ha  ức 

chế lẫn nhau. 

3.1.8.  ịnh tên các chủng vi sinh vật lựa chọn 

Ba chủng vi sinh vật lựa chọn SHX.02, SHB.18 v  SHV.07 đ ợc 

phân loại đến lo i bằng ph ơng pháp tru ền th ng kết hợp với 

ph ơng pháp sinh học phân tử bằng giải trình tự gen. Ba chủng đ ợc 

xác định t n l  Streptomyces griseorubens SHX.02, Bacillus 
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polyfermenticus SHB.18 và Azotobacter beijerinckii SHV.07 v  đảm 

bảo độ an to n cấp 1. 

3.2. T O   Ế P ẨM V  S N  VẬT DÙN   Ể XỬ LÝ   ẤT 

T Ả  RẮN S U  BTBS LÀM P ÂN  ỮU  Ơ S N   Ọ  

3.2.1.  iều kiện phù hợp cho quá trình lên men thu sinh khối 

Tiến h nh thí nghiệm nhân sinh kh i các vi sinh vật trong các 

điều kiện pH, nhiệt độ, th i gian nu i cấ , m i tr  ng dinh d ỡng 

cũng nh  t c độ cấp khí, tỉ lệ tiếp gi ng đ  xác định đ ợc điều kiện 

phù hợp cho quá trình l n men (Bảng 3.12) 

Bảng 3.12. Thông số k  thuật phù hợp cho quá trình nhân sinh 

khối các chủng vi sinh vật 

Thông số k  thuật 

 hủng vi sinh vật 
Streptomyces 

griseorubens 

SHX.02 

Bacillus 

polyfermenticus 

SHB.18 

Azotobacter 

beijerinckii 

SHV.07 

pH m i tr  ng l n men 7,5 6,5 7,0 

 hiệt độ l n men sinh kh i 

(
o
C) 

35 30 30 

Th i gian l n men sinh 

kh i (gi ) 
72 48 48 

Tỷ lệ gi ng cấp 1 (%) 3 3 3 

  i tr  ng l n men sinh 

kh i 
SX1 SX1 

SX2, 

SX3 

  u l ợng cấp khí (dm
3 

kh ng khí/dm
3 

môi 

tr  ng/phút) 

0,7 0,65 0,7 

3.2.2.   ác yếu tố phù hợp cho quá trình sản xuất chế phẩm vi 

sinh vật 

Tiến h nh thí nghiệm lựa chọn chất mang, tỉ lệ ph i trộn giữa 

các chủng vi sinh vật v  tỉ lệ ph i trộn giữa dịch vi sinnh vật với chất 

mang đ  xác đ ợc chất mang l  than bùn, tỉ lệ ph i trộn giữa các 

chủng VSV l  1:1:1 v  tỷ lệ ph i trộn giữa dịch VSV với chất mang 

là 1/10.  

3.2.3.  hất lƣợng và thời gian bảo quản chế phẩm vi sinh vật 

   đánh giá chất l ợng chế phẩm VSV sản xuất theo các điều 

kiện phù hợp cho l n men sinh kh i, ph i trộn các chủng VSV theo tỉ 
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lệ 1:1:1, hỗn hợp dịch VSV đ ợc tẩm nhiễm v o than bùn khử trùng 

với tỷ lệ 1/10 đạt T V  6168-2002(≥10
8
  FU/g) sau khi sản xuất v  

sau 3 tháng bảo quản. 

3.3. ỨN  DỤN    Ế P ẨM V  S N  VẬT TRON  XỬ LÝ 

  ẤT T Ả  RẮN S U  BTBS LÀM P ÂN  ỮU  Ơ S N  

 Ọ  

 ể đánh giá khả năng ứng dụng chế phẩm VSV trong việc xử lý 

chất thải rắn sau  BTBS làm phân bón HCSH, đề t i b  trí 5 công 

thức thí nghiệm trong đó 1 c ng thức (CT1) không xử lý gì (đ i 

chứng) v  4 c ng thức có bổ sung chế phẩm VSV với liều l ợng lần 

l ợt theo tỉ lệ 0,01%, 0,05%, 0,1% và 0,15% sau khi đ ợc xử lý sơ 

bộ đạt độ ẩm 50% v  bổ sung dinh d ỡng (đạm, lân, kali, rỉ đ  ng, 

v i bột).  hất thải rắn đ ợc ủ theo ph ơng pháp ủ hiếu khí có đảo 

trộn.  ỗi c ng thức l  một đ ng ủ, nhắc lại 3 lần.  

3.3.1. Biến động về nhiệt độ trong quá trình ủ 

 T1:  hiệt độ trong 7 ng   đầu tăng dần chậm v  đạt cao nhất 

380  ở sau 12 ng  . Sau 30 ng   ủ phân, quá trình phân hủ  các 

chất hữu cơ vẫn diễn ra. 

 T2,  T3:  ạt nhiệt độ cao lần l ợt l  500  sau 12 ng   ủ v  

520  sau 7 ng   ủ .Sau 27 ng   ủ phân, nhiệt độ đ ng ủ vẫn dao 

động 

 T4,  T5:  hiệt độ đ ng ủ bắt đầu tăng nhanh v  đạt cực đại 

v o ng   thứ 5 (63-64
0
 ).  Sau 27 ng   quá trình phân hủ  đ  dừng 

lại 
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Hình 3.8. Biến động nhiệt độ đống ủ 

3.3.2. Biến động quần thể VSV trong quá trình ủ phân 

Bảng 3.17. Mật độ xạ khuẩn trong quá trình xử lý phế thải 

Công 

thức 

Mật độ xạ khuẩn ( FU/g) 

0 ngày 7 ngày 15 ngày 30 ngày 

CT1 4,30x 10
2
 7,60x 10

3
 2,88x 10

4
 6,20x 10

2
 

CT2 4,39x 10
4
 5,38x 10

5
 3,12x 10

6
 5,54x 10

5
 

CT3 3,34x 10
4
 8,38x 10

5
 2,34x 10

6
 2,32x 10

6
 

CT4 2,36x 10
5
 7,66x 10

6
 3,74x 10

6
 2,12x 10

5
 

CT5 5,48x 10
5
 3,34x 10

7
 5,36x 10

6
 3,14x 10

5
 

 ết quả bảng 3.17 cho thấ , tại th i điểm 7 ng   sau ủ, mật 

độ xạ khuẩn đạt 10
7 
 FU/g ở  T5, đạt 10

6
  FU/g ở c ng thức  T4. 

 iều n   chứng tỏ có thể vi sinh vật đ  sử dụng các chất hữu cơ 

trong chất thải sau  BTBS nh  một nguồn dinh d ỡng. Từ ng   thứ 

3 đến ng   thứ 7, vi sinh vật phân hủ  các chất hữu cơ mạnh, giải 

phóng nhiều năng l ợng l m nhiệt độ đ ng ủ tăng cao.  h  vậ , 

c ng thức  T4,  T5 cho vi sinh vật phát triển t i  u nhất so với các 

c ng thức còn lại.  

Bảng 3.18. Mật độ vi sinh vật cố định nitơ tự do, phân giải 

phốt phát khó tan trong qua trình xử lý  

Công 

thức 

VSV cố định ni tơ 

(x10
4 
CFU/g) 

VSV phân giải phốt phát 

khó tan (x10
4 
CFU/g) 

0 

ngày 

7 

ngày 

15 

ngày 

30 

ngày 

0 

ngày 

7 

ngày 

15 

ngày 

30 

ngày 

CT1 - - - - - - - - 

CT2 4,3 64 2,7 2,2 6,2 55 3,5 3,0 

CT3 6,6 70 3,5 3,0 5,8 62 3,6 3,2 
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CT4 22 460 28 26 46 126 42 29 

CT5 44 260 46 35 52 480 36 30 

Ghi chú: - : Không phát hiện ở nồng độ 10
-1 

 ết quả phân tích trong bảng 3.18 cho thấ , trong chất thải 

rắn sau chế biến tinh bột sắn kh ng có sẵn nhóm vi sinh vật c  định 

nitơ tự do, nhóm vi sinh vật phân giải phophat khó tan v  trong quá 

trình ủ cũng kh ng phát hiện thấ  chúng trong đ ng ủ ( T1).  iểm 

tra 2 nhóm VSV n   trong các c ng thức có bổ sung chế phẩm vi 

sinh vật cho thấ  mật độ các nhóm vi sinh vật n   đều tăng trong 7 
ng   sau xử lý. Sau 15 ng   xử lý mật độ vi sinh vật ở các c ng 
thức đều giảm xu ng, điều n   có thể do quá trình tăng nhiệt của 

đ ng ủ đ  ảnh h ởng đến sự sinh tr ởng của nhóm vi sinh vật c  

định ni tơ tự do v  phân giải ph t phát khó tan. Sau 30 ng   ủ thì mật 

độ vi sinh vật c  định nitơ tự do v  phân giải ph t phát khó tan đạt 

10
5
CFU/g. 

Bảng 3.19. Mật độ E.coli trong quá trình xử lý phế thải 

 ông thức 
Mật độ tế bào  FU/ml 

0 ngày 7 ngày 15 ngày 30 ngày 

CT1 3,72x10
3
 2,54x10

3
 3,63x10

2
 1,52x10

2
 

CT2 4,14x10
3
 2,06x10

2
 1,58x10

2
 1,34x10

2
 

CT3 3,08x10
3
 1,34x10

2
 - - 

CT4 4,02x10
3
 - - - 

CT5 2,16x10
3
 - - - 

Ghi chú(-): không phát hiện ở nồng độ pha loãng 10
-1 

S  liệu bảng 3.19 cho thấ , ở các c ng thức ủ phân  T4,  T5 

mật độ vi khuẩn  E.Coli kh ng phát hiện thấ  ở nồng độ 10-1 sau 7 

ng   ủ. Ở c ng thức  T3, mật độ E.Coli giảm xu ng còn 102  FU/g 

sau 7 ng   ủ v  kh ng phát hiện ra vi khuẩn gâ  bệnh sau 15 ng   ủ. 

 iều n   chứng tỏ rằng nhiệt độ đ ng ủ l n cao (60-640 ) đ  ức chế 
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v  ti u diệt hầu hết vi khuẩn gâ  bệnh. Ở các c ng thức ủ phân còn 

lại ( T1,  T2) thì vẫn phát hiện E.coli  theo th i gian ủ v  có mật độ 

thấp sau 30 ng   

3.3.3.   ặc điểm của sản phẩm sau ủ 

3.3.3.1. T nh chất cảm quan của sản phẩm sau ủ 

Sau 30 ng   ủ, ngu  n liệu ở đ ng ủ kh ng bổ sung chế phẩm vi 

sinh vật vẫn có mùi chua v  bết. Với l ợng chế phẩm bổ sung 0,01% 

v  0,015% cho sản phẩm m u nâu sẫm, kh ng mùi, tơi v  mủn (khi 

cầm l n). 

3.3.3.2. Thành phần các chất trong sản phẩm sau ủ 

Sản phẩm sau ủ ở tất cả các c ng thức đều có pH trung tính (pH 

trong khoảng 6,7-7,0), độ ẩm đạt từ 25,0% đến 58,0%. Tính toán 

h m l ợng các chất trong đ ng ủ sau xử lý để so sánh với các chất 

đó trong ngu  n liệu tr ớc xử lý.  ết quả bảng 3.21, 3.22 v  hình 

3.9 cho thấ :  

- Sau 30 ngày ủ, h m l ợng chất hữu cơ giảm ít nhất ở c ng thức 

kh ng bổ sung chế phẩm VSV (12,78%) còn ở các c ng thức có bổ 

sung chế phẩm thì h m l ợng chất hữu cơ giảm nhiều hơn khi l ợng 

chế phẩm bổ sung tăng, trong đó giảm mạnh nhất ở các c ng thức có 

sử dụng chế phẩm VSV 0,1% v  0,15% (giảm 67,37% v  70,45%). 

T ơng tự đ i với h m l ợng xenluloza v  tinh bột trong phế thải. Ở 

c ng thức bổ sung chế phẩm VSV 0,1% v  0,15%, xenluloza v  tinh 

bột đ ợc chu ển hóa cao nhất đạt khoảng 80%, trong khi ở  T1 (để 

tự nhi n), h m l ợng xenluloza v  tinh bột chỉ giảm đi có 6%-10% 

sau 1 tháng.   ợng chất hữu cơ, xenluloza v  tinh bột giảm nhiều tỉ 

lệ thuận với l ợng bổ sung chế phẩm vi sinh vật tăng dần.  iều đó 

chứng tỏ chủng VSV phân giải xenluloza v  tinh bột trong chế phẩm 

VSV đ  phát hu  đ ợc tác dụng phân hủ  các hợp chất hữu cơ gi u 
các bon trong phhế thải  BTBS.   

H m l ợng l ợng  , P2O5, K2O trong sản phẩm sau ủ đều thấp 

hơn tr ớc ủ, từ 2,01- 9,04%. Ở các c ng thức, kh i l ợng P2O5, 

K2O giảm nhiều hơn khi l ợng chế phẩm bổ sung tăng, trong khi 

kh i l ợng   giảm ít hơn khi tăng l ợng bổ sung chế phẩm vi sinh 

vật. 

H m l ợng H   đ  giảm đi rõ rệt (từ 46,55% đến 90,97%) ở 

các c ng thức bổ sung chế phẩm VSV.   ợng H   giảm tỉ lệ thuận 
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so với l ợng chế phẩm VSV bổ sung.  òn ở c ng thức ủ tự nhi n 

h m l ợng H   giảm đi kh ng đáng kể. 

3.3.3.4. Độ hoai mục của phân ủ 

Bằng ph ơng pháp đo nhiệt độ sản phẩm theo T V  7185: 

2002, độ an to n của sản phẩm th ng qua việc đánh giá kh i l ợng 

cải, đ  xác định đ ợc sản phẩm của c ng thức  T4,  T5 đảm bảo 

hoai mục. 

3.3.3.5. Chất lượng của sản phẩm sau ủ 

 ết quả đánh giá chất l ợng sản phẩm sau ủ của  T4 v   T5 

đảm bảo chất l ợng phân bón hữu cơ sinh học theo Th ng t  s  

41/2014/TT-B  PT T của Bộ   ng nghiệp v  Phát triển   ng 

thôn. 

3.4. BƢỚ   ẦU  ÁN    Á   ỆU QUẢ SỬ DỤN  P ÂN 

BÓN   S  TỪ P Ế T Ả  S U  BTBS  
3.4.1.   iệu quả sử dụng phân bón   S  thay thế phân chuồng 

và tiết kiệm phân khoáng đến năng suất và chất lƣợng cây trồng  

3.4.1.1. Ảnh hưởng của phân HCSH đến năng suất và chất lượng 

cây trồng 

Bảng 3.26. Ảnh hƣởng của phân bón   S  đến năng suất và 

chất lƣợng rau cải 

 ông thức  hiều 

cao 

cây 

(cm) 

Số lá 

(lá/cây) 
Năng 

suất 

cá thể 
(g/cây) 

NSTT 

(tấn/ha) 
 ƣờng 

tổng 

số (%) 

Vitamin 

C 

(mg/g) 

CT1 31,3 5,5 21,61 6,484 0,852 0,947 

CT2 33,8 5,8 26,91 8,102 0,912 0,963 

CT3 31,4 5,4 25,32 7,596 0,908 0,950 

LSD5% 1,73 0,37 0,42 0,12   

CV (%) 2,4 2,9 0,89 0,80   

S  liệu bảng 3.26 cho thấ :  hiều cao câ , s  lá v  năng suất ở 

c ng thức bón phân H SH v  100% P  đạt cao nhất so với hai 

c ng thức bón phân H SH v  giảm 25% P v  chỉ bón phân chuồng. 

S  lá ở các c ng thức kh ng có sự khác biệt đáng kể.  ăng suất cá 

thể rau cải ở các c ng thức sử dụng phân bón H SH cao hơn từ 

17,18% đến 24,52% so với c ng thức bón phân chuồng. Ở  T2, 

chiều cao câ  chỉ tăng 7,9% trong khi năng suất tăng 24,95%.  hiều 
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cao câ  v  s  lá ở c ng giảm 25%  P v  tha  thế phân chuồng bằng 

phân HCSH (CT3) không có sự khác biệt có ý nghĩa so với c ng 

thức bón 100% P  v  phân chuồng, tu  nhi n năng suất cao hơn 

17,15%, có sự khác biệt có ý nghĩa với độ tin cậ  95%.  

Bảng 3.27. Ảnh hƣởng của phân   S  đến năng suất sắn  M94 
Công 

thức 

 hiều 

dài củ 

(cm) 

 ƣờng 

kính củ 

(cm) 

Số củ/ 

gốc 

(củ) 

KLTB

/ gốc 

(kg) 

NSLT 

(tấn/ha) 

 

NSTT 

(tấn/ha

) 

HLTB 

trong củ 

sắn (%) 

Vụ 1        

CT1 29,33 2,71 5,67 3,15 31,53 29,01 29,32 

CT2 29,40 2,77 5,67 3,19 31,87 29,18 29,58 

CT3 29,20 2,65 5,73 3,13 31,27 29,02 29,22 

LSD5%      3,84 1,18 

CV (%)          5,8  1,8  

Vụ 2              

CT1 29,00 2,69 5,60 2,98 29,80 28,50 29,01 

CT2 29,20 2,75 5,60 3,13 31,27 28,77 29,18 

CT3 28,67 2,63 5,67 3,13 31,33 28,49 29,10 

LSD5%      3,06 0,63 

CV (%)      4,7 1,0 
  Ghi chú: NSLT: năng suất lý thuyết   NSTT: năng suất thực thu 

           CT1:100% NPK + 5 tấn phân chuồng;  CT2: 100%NPK+ 5 tấn 

Phân HCSH;  CT3: 75% NP + 100% K +   tấn ph n   S    

Từ s  liệu bảng 3.27 cho thấ  c ng thức n o có các  ếu t  cấu 

th nh năng suất cao thì năng suất cao ( T2 có năng suất cao nhất). 

 ăng suất ở 3 c ng thức có sự sai khác kh ng đáng kể ở mỗi vụ với 

độ tin cậ  95%. Ở c ng thức sử dụng phân H SH có giảm 25%  , P 

v  c ng thức sử dụng phân chuồng năng suất t ơng đ ơng nhau 

trong 2 vụ li n tiếp. H m l ợng tinh bột sắn kh ng có sự sai khác 

đáng kể giữa c ng thức bón phân chuồng v  c ng thức bón phân 

HCSH 

3.4.1.2.  Ảnh hưởng của phân bón HCSH đến hàm lượng dinh 

dưỡng trong đất 
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Bảng 3.28.  àm lƣợng chất dinh dƣỡng trong đất trồng rau cải 

 ông thức pHKCl 

OM 

(%) 

Tổng số (%) 
Dễ tiêu 

(mg/100g) 

N P2O5 K2O P2O5 K2O 

 ất tr ớc T  5,4 2,14 0,19 0,05 1,12 7,48 4,22 

 ất sau T  2 tháng 

CT1 5,5 2,19 0,19 0,04 1,12 7,46 4,14 

CT2 5,5 2,19 0,19 0,04 1,12 7,48 4,17 

CT3 5,5 2,19 0,19 0,04 1,12 7,48 4,16 

 ết quả bảng 3.28 cho thấ :  ất sử dụng trong thí nghiệm trồng 

cải trung tính, có h m l ợng chất hữu cơ O ,   v    tổng s  ở mức 

trung bình, nghèo lân tổng s , h m l ợng lân dễ ti u, kali dễ ti u ở 

mức trung bình. 

 hi kết thúc thí nghiệm, pH ở 3 c ng thức có xu h ớng ổn định, 

h m l ợng chất hữu cơ O  trong đất tăng 2,4% so với tr ớc thí 

nghiệm v  các chất dinh d ỡng  , P,   tổng s  trong đất sau khi kết 

thúc thí nghiệm kh ng có sai khác đáng kể với tr ớc thí nghiệm. 

H m l ợng  , P,   ở các c ng thức bón phân H SH t ơng đ ơng 

với ở c ng thức bón phân chuồng.  

Bảng 3.29.  àm lƣợng các chất dinh dƣỡng trong đất trồng sắn 

tại Ninh Bình 

 ông thức pHKCl 

OM 

(%) 

Tổng số (%) 
Dễ tiêu 

(mg/100g) 

N P2O5 K2O P2O5 K2O 

 ất tr ớc T  4,5 2,24 0,19 0,11 0,07 2,70 3,52 

 ất sau T  2 năm 

CT1 4,9 2,28 0,19 0,11 0,07 2,70 3,44 

CT2 5,0 2,30 0,19 0,11 0,07 2,82 3,50 

CT3 5,0 2,30 0,19 0,11 0,07 2,78 3,48 

S  liệu bảng 3.29 cho thấ , đất trồng sắn có phản ứng chua, đạm 

( ), lân tổng s  ở mức trung bình; h m l ợng hữu cơ (O ), kali 

tổng s  ở mức nghèo.  ất nghèo lân v  kali dễ ti u. S  liệu phân tích 
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đất cho thấ , đất trồng sắn tại  ho Quan,  inh Bình nghèo dinh 

d ỡng.  

Sau 2 năm thí nghiệm, đất có bón phân hữu cơ đ ợc cải thiện: độ 

chua giảm (pH tăng 0,4-0,5 đơn vị), h m l ợng hữu cơ O  tăng 1,8-

2,7% so với tr ớc thí nghiệm,  trong khi đạm tổng s , lân tổng s , 

kali tổng s  kh ng tha  đổi so với tr ớc thí nghiệm v  đạt giá trị nh  

nhau ở c ng thức sử dụng phân chuồng v  c ng thức sử dụng phân 

H SH giảm dần 25% phân khoáng. Tu  nhi n, h m l ợng lân dễ 

ti u ở c ng thức bón phân H SH cao hơn ở c ng thức bón phân 

chuồng từ 3,0% đến 4,4%. 

3.4.2. Hiệu quả sử dụng phân HCSH trong việc cải thiện tính  

chất đất trồng sắn tại  ăk Lăk 

3.4.2.1. Ảnh hưởng phân HCSH đến t nh chất vật lý đất trồng sắn 

tại Đăk Lăk 

 ác chỉ ti u đánh giá tính chất vật lý chủ  ếu của đất nh  tỷ trọng, 

dung trọng, độ x p, thành phần cấp hạt tr ớc v  sau 3 năm trồng sắn.  ết 

quả đ ợc trình b   trong bảng 3.30. 

Bảng 3.30. Tính chất lý học của đất trồng sắn tại  ăk Lăk 

 ông thức Dung 

trọng 

(g/cm3) 

Tỷ 

trọng 

(g/cm3) 

 ộ 

xốp 

(%) 

Thành phần cơ giới 

(%) 

Cát Limon Sét 

 ất tr ớc T  1,45 2,52 42,46 58,34 17,46 20,12 

 ất sau T  3 năm 

CT1 1,45 2,52 42,46 56,62 16,78 22,52 

CT2 1,43 2,53 43,48 54,45 16,32 23,67 

CT3 1,38 2,53 45,45 54,24 18,21 23,65 

CT4 1,38 2,52 45,24 54,36 18,68 23,54 
Ghi chú: CT1: NPK; CT2: NPK +   tấn ph n   S  

             CT3: NPK + 8 tấn ph n   S   CT4: NPK + 10 tấn ph n   S   

S  liệu bảng 3.30 cho thấ :  ất trồng sắn tại x  Dang  ang có tỷ 

trọng thấp, đất hơi chặt, độ x p thấp. Sau 3 năm sử dụng phân H SH 

cho thấ :  ất đ ợc bón phân hữu cơ sinh học trong 3 năm li n tục 

ch a có sự tha  đổi về tỷ trọng. Dung trọng cũng nh  tỷ trọng phụ 

thuộc v o th nh phần khoáng vật của đất v  h m l ợng chất hữu cơ. 

Sử dụng phân bón hữu cơ sinh học l m cho dung trọng của đất có xu 

h ớng giảm đi tu  nhi n ch a có sự sai khác đáng kể giữa các c ng 

thức.  ộ x p của đất khi sử dụng phân hữu cơ sinh học với liều 
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l ợng 5-10 tấn/ha có xu h ớng tăng l n (2,40-7,05%) trong khi độ 

x p ở c ng thức chỉ bón phân khoáng kh ng tăng. 

 ất xám có th nh phần cơ giới nhẹ, h m l ợng sét ít. Sau 3 năm 

tỉ lệ cát có xu h ớng giảm, limon v  sét có xu h ớng tăng.  

 o n lạp bền trong n ớc l  một chỉ ti u đánh giá về cấu trúc đất. 

Xem xét tỷ lệ kích th ớc các cấp hạt kết bền trong n ớc sau khi tiến 

h nh râ   ớt.  ác loại kích th ớc hạt kết bền trong n ớc có ý nghĩa 

n ng học l  các hạt >1mm.  ết quả xác định đo n lạp bền trong 

n ớc của đất trồng sắn sau 3 năm thí nghiệm đ ợc trình b   trong 

bảng 3.31. 

Bảng 3.31.Ảnh hƣởng của phân   S  đến đoàn lạp bền trong 

nƣớc của đất trồng sắn tại  ăk Lăk sau 3 năm thí nghiệm 

 ông thức Kích cỡ đoàn lạp bền trong nƣớc (%) 

 >5mm 3-5mm >1-3mm <1mm Tổng 

>1mm 

 ất tr ớc T  17,12 9,12 14,56 58,42 40,80 

 ất sau T  3 năm  

CT1 16,96 9,52 14,56 58,42 41,04 

CT2 20,12 8,54 16,37 55,22 45,03 

CT3 21,15 9,27 15,24 54,83 45,66 

CT4 21,23 9,15 15,45 56,11 45,83 
Ghi chú: CT1: NPK; CT2: NPK +   tấn ph n   S  

   CT3: NPK + 8 tấn ph n   S   CT4: NPK + 10 tấn ph n   S   

S  liệu bảng 3.31 cho thấ , đất trồng sắn có l ợng đo n lạp 

bền trong n ớc thấp. Sau 3 năm sử dụng phân H SH li n tục đ  l m 

tăng đo n lạp bền trong n ớc kích cỡ tr n 1mm.  

 hả năng giữ ẩm của đất trồng sắn sau 3 vụ sắn đ ợc thực 

hiện trong chậu kh ng trồng câ  với 4 c ng thức l  4 loại đất lấ  từ 

các   thí nghiệm trồng sắn bổ sung phân hữu cơ sinh học với liều 

l ợng 5 tấn/ha, 8 tấn/ha v  10 tấn/ha.   ết quả biến động độ ẩm đất 

trồng sắn đ ợc trình b   trong bảng 3.32. 

Bảng 3.32. Ảnh hƣởng của liều lƣợng phân   S  đến độ ẩm đất 

Công 

thức 

Thông số Thời gian (ngày) 

0 15 30 45 60 75 

CT1  ộ ẩm (%) 15,11 7,36 6,17 5,90 5,15 4,10 
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 % 100 48,68 40,82 39,06 34,08 27,11 

CT2  ộ ẩm (%) 16,28 10,27 8,24 7,72 6,13 5,23 

 % 100 63,05 50,62 47,41 37,65 32,12 

CT3  ộ ẩm (%) 16,83 12,09 10,13 9,08 7,49 6,51 

 % 100,0 71,8 60,2 53,9 44,5 38,7 

CT4  ộ ẩm (%) 17,50 12,61 10,68 9,54 8,25 7,19 

 % 100,0 72,1 61,1 54,5 47,2 41,1 

Ghi chú: %: so sánh giữa độ ẩm tại các thời điểm và độ ẩm thời 

điểm 0 ngày của mỗi công thức 

3.4.2.2. Ảnh hưởng của phân HCSH đến t nh chất hóa học đất 

trồng sắn tại Đăk Lăk 

 ết quả phân tích một s  chỉ ti u hóa học của đất trồng sắn 

tại  ăk  ăk sau 3 năm thí nghiệm đ ợc trình b   trong bảng 3.33. 

Bảng 3.33. Tính chất hóa học của đất trồng sắn tại  ăk Lăk 

 ộ 

sâu 

(cm) 

pH

KCl 

OM 
(%) 

Tổng số (%) Dễ tiêu 
(mg/100g) 

 ation trao đổi 

(mgdl/100g) 
N P2O

5 

K2O P2O5 K2O Ca2+ Mg2+ CEC 

Tr ớ

c TN 
4,4 1,54 0,08 0,06 0,06 3,32 7,48 1,46 0,82 4,76 

 ất sau T  3 năm 

CT1 4,5 1,52 0,08 0,06 0,06 3,32 7,12 1,46 0,82 4,54 

CT2 4,7 1,56 0,08 0,06 0,06 3,48 7,12 1,61 0,82 6,26 

CT3 4,8 1,86 0,08 0,06 0,06 3,56 7,18 1,65 0,87 7,16 

CT4 4,8 1,88 0,08 0,06 0,06 3,62 7,16 1,64 0,84 7,22 

Ghi chú: CT1: NPK; CT2: NPK +   tấn ph n   S  

   CT3: NPK + 8 tấn ph n   S   CT4: NPK + 10 tấn ph n   S   

S  liệu trong bảng 3.33 cho thấ , đất xám ở  r ng B ng có phản 

ứng chua, h m l ợng chất hữu cơ O  thấp, nghèo các chất dinh 

d ỡng, nghèo cation kiềm trao đổi. H m lựng chất hữu cơ thấp hơn 

so với kết quả nghi n cứu của Trình   ng T  (2003-2005) về đất 

xám trồng sắn ở độ sâu 0-30 cm tại vùng  r ng B ng có O : 1,95% 

[59].  iều n   có thể do ng  i dân địa ph ơng có thói quen canh tác 

độc canh, bón ít phân, đặc biệt l  phân hữu cơ dẫn đến h m l ợng 
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chất hữu cơ trong đất bị su  giảm, h m l ợng  , P,   thấp. Vì vậ , 

việc bón phân hữu cơ l  cần thiết để nâng cao độ phì của đất. 

Sau 3 năm sử dụng phân bón H SH li n tục với liều l ợng từ 5-

10 tấn/ha, h m l ợng các chất dinh d ỡng trong đất có xu h ớng 

tha  đổi theo h ớng tích cực.  ặc dù h m l ợng  ,P,   tổng s  

kh ng tha  đổi, phân bón H SH l m tăng pH l n 0,2-0,4 đơn vị, 

h m l ợng hữu cơ tăng 0,12-0,34%, h m l ợng lân dễ ti u 0,16-0,30 

mg/100g.  

Với dung tích trao đổi  E  có sự sai khác đáng kể, ở các c ng 

thức có phân bón H SH l m  E  tăng 1,50- 2,46 mgdl/100g, trong 

khi ở c ng thức chỉ sử dụng phân hóa học  E  giảm 0,22 mgdl/100g 

sau 3 năm thí nghiệm.  

3.4.2.3. Ảnh hưởng của HCSH đến thành phần vi sinh vật đất 

trồng sắn tại Đăk Lăk 

Bảng 3.34. Mật độ vi sinh vật trong đất trồng sắn tại  ăk Lăk 

 ông thức VSV 

tổng số 

VSV phân 

giải 

xenluloza 

VSV cố 

định nitơ 

tự do 

VSV phân 

giải phốt 

phát khó tan 

 ất tr ớc 

TN 
4,28 x 10

5
 5,45 x 10

2
 2,32 x 10

2
 2,72 x 10

2
 

 ất sau T  3 năm 

CT1 5,24 x 10
5
 4,56 x 10

2
 3,12 x 10

2
 2,56 x 10

2
 

CT2 4,66 x10
6
 5,12 x 10

4
 3,86 x 10

4
 5,86 x 10

4
 

CT3 4,58 x10
7
 7,57 x 10

4
 5,14 x 10

4
 5,28 x  10

4
 

CT4 4,56 x10
7
 7,62 x 10

4
 5,46 x 10

4
 6,28 x  10

4
 

S  liệu bảng 3.34 cho thấ , tr ớc khi trồng sắn mật độ vi sinh 

vật hiếu khí tổng s  trong đất trồng sắn không cao (mật độ tế b o đạt 

4,28 x 10
5 
CFU/g), có ít VSV phân giải xenluloza, VSV

 
c  định nitơ tự 

do và VSV phân giải ph t phát khó tan với mật độ tế b o 10
2
 CFU/g. 

 iều n   có thể do có đặc điểm đất trồng sắn tại Krông Bông-  ăk 

 ăk l  đất chua, độ ẩm đất thấp, nghèo dinh d ỡng, nghèo chất hữu 

cơ n n kh ng phù hợp cho sự phát triển của quần thể vi sinh vật đất.  

 Sau 3 năm thí nghiệm: ở các c ng thức có bón lót phân H SH từ phế 

thải sắn sau CBTBS tr ớc khi trồng sắn cho thấ  mật độ vi sinh vật hiếu 
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khí tổng s  đ  tăng l n 10
6
CFU/g, 10

7
CFU/g.  ác chỉ ti u vi sinh vật 

có ích nh  VSV c  định ni tơ tự do, VSV phân giải ph t phát khó 

tan, VSV phân giải xenluloza trong đất trồng bón phân H SH từ phế 

thải sắn sau  BTBS với liều l ợng 5-10 tấn/ha cũng tăng cao hơn so 

với c ng thức kh ng bón phân HCSH, mật độ tế b o tăng từ 94-230 

lần.  

3.4.2.4. Ảnh hưởng của phân HCSH đến năng suất sắn tại Đăk 

Lăk 

Bảng 3.35. Ảnh hƣởng của phân   S  đến năng suất sắn tại 

 ăk Lăk 

Công 

thức 

Năng suất thực thu 

(tấn/ha) 

 àm lƣợng tinh bột trong 

củ (%) 

2013 2014 2015 2013 2014  2015 

CT1 29,3 28,8 28,0 26,6 26,2 26,2 

CT2 29,6 29,7 29,4 26,5 26,7 26,7 

CT3 29,7 31,8 32,5 26,6 27,4 27,5 

CT4 29,7 31,8 32,6 26,7 27,6 27,6 

LSD5% 1,06 0,77 2,73 0,11 0,30 0,30 

CV (%) 1,8 1,3 4,6 0,2 0,6 0,6 
Ghi chú: CT1: NPK; CT2: NPK +   tấn ph n   S  

   CT3: NPK + 8 tấn ph n   S   CT4: NPK + 10 tấn ph n   S   

S  liệu bảng 3.35 cho thấ , trong vụ đầu ti n năng suất và hàm 

l ợng tinh bột sắn ở các c ng thức t ơng đ ơng nhau v  đạt 74% 

năng suất của sắn   419 (35,0-36,9 tấn/ha). Sang vụ thứ 2 v  thứ 3, 

năng suất sắn ở các c ng thức có sử dụng phân phân H SH đều cao 

hơn ở c ng thức chỉ sử dụng phân hóa học, tu  nhi n chỉ có ở c ng 

thức sử dụng 8-10 tấn phân HCSH có sự sai khác có ý nghĩa với độ 

tin cậ  95%. Sau 3 năm, năng suất sắn ở c ng thức chỉ sử dụng phân 

hóa học giảm 4,64%, trong khi sử dụng phân bón H SH thì năng 

suất tăng 8,61%-8,90%.  iều đó chứng tỏ, việc bón phân H SH với 

liều l ợng 8-10 tấn/ha đ  có tác dụng năng cao năng suất sắn tại 

 r ng B ng. H m l ợng tinh bột sắn ở c ng thức sử dụng 8-10 tấn 

phân H SH tăng trong vụ thứ 2 v  có xu h ớng ổn định.   
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 ẾT LUẬN VÀ   ẾN N  Ị 

 ết luận 

1-    tu ển chọn đ ợc 3 chủng vi sinh vật để sử dụng trong xử 

lý phế thải rắn sau  BTBS gồm 1 chủng phân giải xenluloza v  tinh 

bột (Streptomyces griseorubens SHX.02), 1 chủng c  định ni tơ tự 

do (Azotobacter beijerinckii SHV.07) v  1 chủng phân giải ph t phát 

khó tan (Bacillus polyfermenticus SHB.18). Các chủng n   đều có 

hoạt tính sinh học cao, an to n với con ng  i, vật nu i v  có khả 

năng tổ hợp cùng nhau tạo chế phẩm vi sinh vật. 

2-    xác định đ ợc các điều kiện t i  u nhân sinh kh ivi sinh 

vật, các điều kiện phù hợp để sản xuất chế phẩm vi sinh vật v  tạo 

đ ợc chế phẩm vi sinh vật đa chủng đa chức năng từ 3 chủng vi sinh 

vật lựa chọn đạt   u cầu chất l ợng theo TCVN 6168-2002 (mật độ 

tế b o vi sinh vật đạt ≥10
8
  FU/g ) v  đảm bảo chất l ợng sau 3 

tháng bảo quản. 

3- Sử dụng chế phẩm vi sinh vật để xử lý phế thải rắn sau 

 BTBS với liều l ợng bổ sung 0,1% sau 30 ngày cho sản phẩm có 

m u nâu sẫm, đ  hoai mục, đảm bảo an to n, có h m l ợng chất hữu 

cơ 25%, axit humic v  fulvic 2,52% đạt chất l ợng của phân bón hữu 

cơ sinh học theo Th ng t  41/2014/TT-NNPTNT.  

4- Phân bón H SH từ phế thải rắn sau chế biến tinh bột sắn có 

thể tha  thế phân chuồng sử dụng cho câ  trồng.  hi sử dụng loại 

phân n   bón cho rau cải v  câ  sắn   94 tại  inh Bình kh ng l m 

ảnh h ởng đến năng suất m  còn tiết kiệm đ ợc 25% phân khoáng 

NP. Sử dụng phân bón H SH với liều l ợng từ 5-10 tấn/ha tr n câ  

sắn   419 tại Krông Bông-  ắk  ắk kh ng những năng suất tăng 

8,61-8,90% m  còn cải thiện tính chất đất xám bạc m u (pH tăng 

0,2-0,4 đơn vị, h m l ợng hữu cơ tăng 0,02-0,34% ,  E  tăng 1,50- 

2,46 mgdl/100g, lân dễ ti u tăng 0,16-0,30 mg/100g v  mật độ vi 

sinh vật có ích tăng, đất trồng sắn sau 3 vụ có bón phân hữu cơ sinh 

học có khả năng giữ ẩm t t). 

 iến nghị 

Phân hữu cơ sinh học chế biến từ phế thải rắn sau chế biến tinh 

bột sắn mới đ ợc thử nghiệm tr n câ  sắn ở qu  m  diện hẹp. Vì 

vậ , cần tiếp tục đánh giá hiệu quả của loại phân n   tr n qu  m  lớn 

hơn đ i với các lo i câ  trồng v  các loại đất khác. 
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