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ABSTRACT 

The study was done in the Long Tuyen safe vegetables co-operative 
farming from April to September, 2013 with the following objectives: (i) 
Assessment of vegetables productivity applying with the compost-chemical 
fertilizer and chemical fertilizer; (ii) Assessment of the vegetable quality 
growing on sewage sludge compost according to standard of of the 
Ministry of Agriculture and Rural Development (99/2008/QĐ-BNN); and, 
(iii) Assessment of the bulk density and the porosity of soil after harvesting. 
The results showed that the lettuce yield was significant higher in the 
treatment of sewage sludge composts mixed with the N-P-K fertilizers (16-
16-8) (2.38-3.35 kg/m2) than in the N-P-K fertilizers treatment (2.17-2.31 
kg/m2). The quality indicators including coliform (2.41-7.56 CFU/g) and 
nitrate content (125.1-175.1 mg/kg) were at the safe level in accordance to 
the standard of the Ministry of Agriculture and Rural Development. In 
addition, the bulk density and porosity in the compost treatments were also 
improved in comparison to the chemical fertilizers treatment. 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện tại Hợp tác xã rau an toàn Long Tuyền từ 
tháng 4/2013 đến tháng 9/2013 với các mục tiêu: (i) Đánh giá năng suất 
rau được trồng bằng phân hữu cơ bùn cống thải kết hợp với phân hóa học 
và bón hoàn toàn phân hóa học; (ii) Đánh giá chất lượng rau được trồng 
từ phân hữu cơ bùn cống thải theo quy định tại Quyết định số 99/2008/QĐ-
BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; (iii) Đánh giá sự thay 
đổi về dung trọng và độ xốp của đất trồng rau khi sử dụng phân hữu cơ 
bùn cống thải. Kết quả thí nghiệm cho thấy, nghiệm thức bón phân hữu cơ 
bùn cống thải kết hợp với phân NPK 16-16-8 cho năng suất rau xà lách 
(2,38-3,35 kg/m2) cao có ý nghĩa so với nghiệm thức bón phân NPK 16-16-
8 (2,17-2,31 kg/m2). Các chỉ tiêu về coliform (2,41-7,56 CFU/g), hàm 
lượng nitrate (125,1-175,1 mg/kg) đạt ngưỡng an toàn theo quy định của 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Dung trọng và độ xốp của đất ở 
các nghiệm thức có bón phân hữu cơ đã được cải thiện có ý nghĩa so với 
nghiệm thức bón phân hóa học. Bón phân hóa học kết hợp với phân hữu cơ 
bùn cống với liều lượng 0,02 kg/m2 phân NPK 16-16-8 + 1,6 kg/m2 phân 
hữu cơ bùn cống thải. 
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1  ĐẶT VẤN ĐỀ 

Thành phố Cần Thơ là trung tâm kinh tế, văn 
hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ của vùng 
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Đồng hành 
với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố là 
vấn đề ô nhiễm môi trường, trong đó bùn cống thải 
là một trong những chất thải cần được quan tâm xử 
lý. Bên cạnh đó, để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao 
của con người trong bữa ăn khi nền kinh tế đã được 
cải thiện; sự gia tăng sản lượng và năng suất cây 
trồng, vật nuôi là tất yếu. Gia tăng sản lượng và 
năng suất cây trồng thường đi đôi với lượng phân 
bón hóa học sử dụng, tuy nhiên sự lạm dụng các 
loại nông hóa dược đã làm cho môi trường ngày 
càng ô nhiễm và ảnh hưởng đến sức khỏe con 
người (Kumar et al., 2001). Chính vì thế, ngày 
càng có nhiều nghiên cứu để tìm kiếm nguồn phân 
bón thân thiện với môi trường nhằm kết hợp hoặc 
thay thế dần phân hóa học. Đã có nhiều nghiên cứu 
đánh giá hiệu quả của việc sử dụng phân hữu cơ 
kết hợp phân hóa học so với chỉ dùng phân hóa học 
cho thấy kết quả rất tốt như các nghiên cứu của 
Trần Dương Xuân Vĩnh (2009) khi xác định hiệu 
quả của phân trùn được chuyển hóa từ bùn thải ao 
nuôi cá tra thâm canh lên sự tăng trưởng, năng suất 
và chất lượng rau muống; hay nghiên cứu của Cao 
Văn Phụng và ctv. (2010) về việc đánh giá khả 
năng thay thế phân bón hóa học của phân trùn (trùn 
được nuôi từ bùn đáy ao) trong sản xuất rau màu. 
Tuy nhiên, việc nghiên cứu sử dụng phân hữu cơ từ 
bùn cống thải vẫn chưa được quan tâm, nếu tận 
dụng được nguồn nguyên liệu này sẽ góp phần giải 
quyết vấn đề ô nhiễm môi trường do bùn cống thải, 
đồng thời có khả năng ứng dụng trong nông 
nghiệp; do đó đề tài “Hiệu quả phân hữu cơ bùn 
cống thu gom trồng thử nghiệm rau xà lách 
(Lactuca Sativa Var. Capitata L.) tại vùng rau 
ven Thành phố Cần Thơ” đã được thực hiện. 

2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1 Thời gian và địa điểm nghiên cứu 

Thí nghiệm được thực hiện từ tháng 4 năm 
2013 đến tháng 9 năm 2013, tại Hợp tác xã rau 
Long Tuyền, phường Long Tuyền, quận Bình 
Thủy, thành phố Cần Thơ.  

2.2 Vật liệu nghiên cứu 

Phân hữu cơ bùn cống thải: là sản phẩm phân 
hữu cơ từ quá trình ủ compost (ủ nóng) kết hợp các 
nguyên liệu bùn cống thải - rơm - phân gà có bổ 
sung nấm Trichoderma với tỷ lệ khối lượng khô tương 
ứng là 1 - 0,56 - 0,17 - 30 g/m3 nấm Trichoderma. 
Phân bón sử dụng là phân NPK 16-16-8, hạt giống 

rau xà lách, thùng tưới nước vòi sen, thước đo, cân, 
dao, cuốc, xẻng,...  

2.3 Phương pháp nghiên cứu 

Thí nghiệm trồng xà lách được bố trí khối hoàn 
toàn ngẫu nhiên gồm 7 nghiệm thức, 3 lần lặp lại 
với các mức liều lượng phân khác nhau và được 
trồng liên tiếp 3 vụ để theo dõi về sinh trưởng và 
phát triển của rau. Mỗi nghiệm thức được trồng 
trên liếp đất có diện tích 5 m2 (5 m x 1 m). Liều 
lượng phân bón sử dụng theo công thức của các 
nông dân tại Hợp tác xã rau an toàn Long Tuyền là 
0,04 kg/m2 NPK 16-16-8 và 1,5 - 2,5 kg/m2 đối với 
phân hữu cơ. Hai mức độ phân hữu cơ bùn cống 
thải (1,6 kg/m2 và 3,2 kg/m2), kết hợp với phân vô 
cơ N-P-K (16-16-8) để so sánh với nghiệm thức chỉ 
bón phân hóa học.  

Các nghiệm thức được bón phân như sau: 

 Nghiệm thức 1 (ĐC): 0,04 kg/m2 phân NPK 
16-16-8.  

 Nghiệm thức 2 (HC1): 1,6 kg/m2 PHC bùn 
cống thải. 

 Nghiệm thức 3 (HC2): 1,6 kg/m2 PHC bùn 
cống thải + 0,012 kg/m2 phân NPK16-16-8.  

 Nghiệm thức 4 (HC3): 1,6 kg/m2 PHC bùn 
cống thải + 0,02 kg/m2 phân NPK 16-16-8. 

 Nghiệm thức 5 (HC4): 3,2 kg/m2 PHC bùn 
cống thải. 

 Nghiệm thức 6 (HC5): 3,2 kg/m2 PHC bùn 
cống thải + 0,012 kg/m2 phân NPK16-16-8. 

 Nghiệm thức 7 (HC6): 3,2 kg/m2 PHC bùn 
cống thải + 0,02 kg/m2 phân NPK16-16-8. 

Trước khi bắt đầu trồng, đất làm sạch cỏ, cày 
sâu 20 cm, phơi ải, xới nhuyễn rồi lên liếp. Sau 2 - 
3 ngày tiến hành lên liếp và bón phân hữu cơ. Mỗi 
liếp có kích thước dài x rộng x cao = 5 m x 1 m x 
0,3 m; khoảng cách giữa các liếp 0,5 m để thoát 
nước khi có mưa lớn. Hạt giống được gieo sau khi lên 
liếp 3 - 5 ngày. Phân hữu cơ bùn cống thải được bón 
vào đất sau khi lên liếp. Do xà lách là loại rau ngắn 
ngày nên các nghiệm thức (ĐC, HC2, HC3, HC5, 
HC6) kết hợp phân vô cơ được chia thành 03 lần 
bón để giúp cây có đủ lượng chất dinh dưỡng cần 
thiết cung cấp cho quá trình sinh trưởng và phát triển.  

 Lần 1 (bón lót trước khi gieo hạt): bón 30% 
lượng phân N-P-K (16-16-8).  

 Lần 2 (khi rau được 6 - 8 ngày tuổi): bón 
40% lượng phân N-P-K (16-16-8). 

 Lần 3 (trước thu hoạch 7 ngày): bón 30% 
lượng phân N-P-K (16-16-8). 
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Lượng giống được gieo đồng đều cho mỗi 
nghiệm thức là 1 g/liếp tương đương 0,2 g/m2. Sau 
khi gieo hạt, tưới nước ngay để ẩm độ phù hợp 
giúp hạt giống nảy mầm tốt. Định kỳ tưới nước 
ngày 2 lần vào buổi sáng và buổi chiều. Vào những 
ngày trời có mưa, tùy theo  ẩm độ trên liếp đất sẽ 
có chế độ tưới nước phù hợp. Thường xuyên theo 
dõi, làm cỏ, loại bỏ rau đã nhiễm sâu bệnh để tránh 
sự lây lan sang các cây khác, hạn chế việc sử dụng 
thuốc bảo vệ thực vật. Sau 28 ngày, rau được thu 
hoạch vào buổi sáng sau khi tưới nước khoảng 30 
phút bằng cách nhổ cả gốc. Sau khi thu hoạch vụ 1, 
đất được làm sạch cỏ, cuốc và phơi đất trong 7 
ngày sau đó tiến hành gieo hạt vụ 2, vụ 3.  

Chỉ tiêu theo dõi 

Khi hạt đã nảy mầm, tại mỗi nghiệm thức đặt 3 

khung cố định kích thước 1 m2 (khoảng 15 
cây/khung) để theo dõi (7 ngày/lần): số lá, chiều 
rộng lá, chiều dài lá, mật độ cây.  

Năng suất: cân toàn bộ rau của mỗi nghiệm 
thức khi thu hoạch bằng cân 5 kg. 

Phương pháp thu và phân tích mẫu 

 Thu mẫu đất: đất trồng được lấy mẫu tầng 
mặt (0-10 cm) lấy 5 điểm hình zíc zắc trên liếp cho 
vào bọc ni-lông đem về phòng thí nghiệm để phân 
tích chỉ tiêu vật lý: dung trọng và độ xốp (Bảng 1). 

 Thu mẫu rau: tiến hành thu mẫu rau theo 
TCVN 9016:2011/BNN&PTNT về phương pháp 
lấy mẫu rau tươi trên ruộng sản xuất. Các chỉ tiêu 
phân tích: ẩm độ, sinh khối, vi sinh (E. coli, 
Coliform, Salmonella), hàm lượng nitrate, kim loại 
nặng (Hg, Pb, As, Cd) (Bảng 1). 

Bảng 1: Phương pháp phân tích các chỉ tiêu lý, hóa, sinh học 

STT Chỉ tiêu Đơn vị Phương pháp xác định 
1 Ẩm độ % Sấy ở 105oC đến trọng lượng không đổi 

2 
Hàm lượng N-NO3

- trong 
rau 

mg/Kg 
Phương pháp điện cực chọn lọc ion, đo trên máy Sension 2 (HACH) 
với viên xúc tác ISA 

3 
E. Coli, Salmonella  và 
Coliform 

CFU/g Phương pháp đếm khuẩn lạc 

4 Dung trọng g/m3 Theo phương pháp của Viện Thổ nhưỡng Nông hóa (1998) 
5 Độ xốp % Theo phương pháp của Viện Thổ nhưỡng Nông hóa (1998) 

6 Kim loại nặng (Cd, Pb) mg/Kg 
Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) trên máy AAS-
Perkin-Elmer 3110 

7 Kim loại nặng (Hg, As) mg/Kg Phương pháp cực phổ (chế độ vol-amper hòa tan, điện cực quang) 

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1  Sự tăng trưởng rau Xà lách 

3.1.1 Chiều dài, chiều rộng lá 

Xà lách là một loại rau ăn lá ngắn ngày với thời 
gian sinh trưởng khoảng 28-35 ngày, sự tăng 
trưởng của rau biểu hiện rõ thông qua chiều dài và 
chiều rộng lá. Kết quả cho thấy chiều dài và chiều 

rộng lá ở các nghiệm thức được bón phân hữu cơ 
kết hợp phân hóa học tăng nhanh hơn so với các 
nghiệm thức chỉ bón phân hóa học; các nghiệm 
thức chỉ bón phân hữu cơ có kích thước lá nhỏ nhất 
(Bảng 2). Kết quả này phù hợp với nghiên cứu của 
Đỗ Đình Thuận và Nguyễn Văn Bộ (2001) để rau 
phát triển tốt, đạt năng suất cao cần có sự kết hợp 
giữa phân hữu cơ và phân hóa học. 

Bảng 2: Chiều dài và chiều rộng lá rau Xà lách (cm) 

Nghiệm thức 
Vụ 1 Vụ 2 Vụ 3 

Chiều dài Chiều rộng Chiều dài Chiều rộng Chiều dài Chiều rộng 
ĐC 19,70c 4,56b 19,63b 4,53b 19,57c 4,56b 
HC1 14,87a 4,13a 15,17a 4,13a 15,3 a 4,13a 
HC2 19,30c 4,66b 19,73c 4,56b 19,77c 4,66b 
HC3 19,43c 4,66b 19,83c 4,56b 20,17d 4,66b 
HC4 16,47b 4,23a 16,73b 4,2a 16,77b 4,23a 
HC5 19,67c 4,83c 20,17d 4,63b 20,37e 4,83c 
HC6 20,07d 5,1d 20,53d 4,8b 20,47e 5,1d 

Ghi chú: Trung bình, n = 3; Trong cùng một vụ, đối với từng chỉ tiêu chiều dài và chiều rộng lá, các nghiệm thức có 
cùng ít nhất một ký tự theo sau thì không khác biệt ý nghĩa thống kê 5% qua phép thử Duncan  

ĐC: Đối chứng (bón 0,04 kg/m2 phân hóa học NPK16-16-8); HC1: bón 1,6 kg/m2 phân hữu cơ bùn cống thả); HC2: bón 
1,6 kg/m2 phân hữu cơ bùn cống thải+0,012 kg/m2 phân hóa học NPK16-16–8/vụ; HC3: bón 1,6 kg/m2 phân hữu cơ bùn 
cống thải + 0,02 kg/m2 phân hóa học NPK 16-16-8/vụ; HC4: Bón 3,2 kg/m2 phân hữu cơ bùn cống thải; HC5: bón 3,2 
kg/m2 phân hữu cơ bùn cống thải+0,012 kg/m2 phân hóa học NPK16-16-8 
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3.1.2  Số lá trên cây 

Quá trình theo dõi thí nghiệm cho thấy, số lá 
trên cây ở các nghiệm thức tăng dần theo thời gian, 
dao động trong khoảng 9,33-12,00 lá/cây (Bảng 3). 
Ở cả 3 vụ tại thời điểm thu hoạch, số lá của nghiệm 
thức bón hoàn toàn phân hóa học ít hơn nghiệm 

thức bón phân hữu cơ kết hợp phân hóa học, tuy 
nhiên không khác biệt có ý nghĩa thống kê, điều 
này chứng tỏ các nghiệm thức sử dụng phân hữu 
cơ đã được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho 
cây rau xà lách phát triển so với đối chứng. 

Bảng 3: Số lá trung bình trên cây 

Nghiệm thức Vụ 1 Vụ 2 Vụ 3 
ĐC 9,33a ±0,58 10,33a ±0,58 11,67a ±0,58 
HC1 9,67a ±0,58 11,67ab ±0,58 11,33a ±0,58 
HC2 9,67 a ±0,58 12,00b ±1,00 12,00a ±1,10 
HC3 12,00b ±1,00 11,67ab ±0,58 12,00a ±1,10 
HC4 10,67ab ±0,58 11,33ab ±0,58 11,67a ±0,58 
HC5 11,33ab ±1,15 11,67ab ±0,58 11,33a ±0,58 
HC6 11,33ab ±0,58 11,67ab ±0,58 11,67a ±0,58 

Ghi chú: Trung bình ± St.D, n = 3; Trong một vụ, các nghiệm thức có cùng ít nhất một ký tự theo sau thì không khác biệt 
ý nghĩa thống kê 5% qua phép thử Duncan 

ĐC: Đối chứng (bón 0,04 kg/m2 phân hóa học NPK16-16-8); HC1: bón 1,6 kg/m2 phân hữu cơ bùn cống thả); HC2: bón 
1,6 kg/m2 phân hữu cơ bùn cống thải+0,012 kg/m2 phân hóa học NPK16-16–8/vụ; HC3: bón 1,6 kg/m2 phân hữu cơ bùn 
cống thải + 0,02 kg/m2 phân hóa học NPK 16-16-8/vụ; HC4: Bón 3,2 kg/m2 phân hữu cơ bùn cống thải; HC5: bón 3,2 
kg/m2 phân hữu cơ bùn cống thải+0,012 kg/m2 phân hóa học NPK16-16-8. HC6: bón 3,2 kg/m2 phân hữu cơ bùn cống 
thải+0,02 kg/m2 kg phân hóa học NPK16-16-8 

3.1.3 Mật độ cây trung bình 

Mật độ trung bình rau xà lách lúc thu hoạch dao 
động 152,6-197,3 cây/m2, các nghiệm thức bón 
phân hữu cơ bùn cống thải kết hợp phân hóa học 
cho mật độ cây lúc thu hoạch không khác biệt so 
với nghiệm thức đối chứng bón 0,04 kg/m2 NPK 
16-16-8 (Bảng 4). Qua 3 vụ cho thấy, phân hữu cơ 
bùn cống thải đã giúp cây phát triển tốt, mật độ cây 
gia tăng phù hợp sẽ làm tăng năng suất rau. Như 
vậy, việc bón phân hữu cơ kết hợp với phân hóa 

học có thể cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho 
rau xà lách phát triển và mật độ cây lúc thu hoạch 
không khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các 
nghiệm thức được bón 1,6 kg/m2 phân hữu cơ bùn 
cống thải + 0,02 kg/m2 NPK 16-16-8; 3,2 kg/m2 
phân hữu cơ bùn cống thải + 0,012 kg/m2 NPK  
16-16-8; 1,6 kg/m2 phân hữu cơ bùn cống thải  
+ 0,012 kg/m2 NPK 16-16-8 so với nghiệm thức 
bón hoàn toàn phân hóa học NPK 16-16-8. 

Bảng 4: Mật độ trung bình rau Xà lách khi thu hoạch (cây/m2) 

Nghiệm thức Vụ 1 Vụ 2 Vụ 3 
ĐC 190,00ab ±1,00 190,67bcd ±0,58 195,00bc ±4,36 
HC1 165,67ab ±2,08 160,67a ±1,15 152,6a ±3,06 
HC2 174,00ab ±1,00 164,67ab ±4,51 180,67b ±1,53 
HC3 192,33ab ±4,04 180,33bc ±8,50 191,33bc ±2,31 
HC4 162,00a ±5,29 182,00b ±3,61 153,33ab ±1,53 
HC5 194,33ab ±4,04 180,33bc ±14,22 183,33c ±3,51 
HC6 192,67ab ±2,31 197,33cd ±1,15 189,33c ±6,66 

Ghi chú: Trung bình ± St.D, n = 3; Trong một vụ, các nghiệm thức có cùng ít nhất một ký tự theo sau thì không khác biệt 
ý nghĩa thống kê 5% qua phép thử Duncan 

ĐC: Đối chứng (bón 0,04 kg/m2 phân hóa học NPK16-16-8); HC1: bón 1,6 kg/m2 phân hữu cơ bùn cống thả); HC2: bón 
1,6 kg/m2 phân hữu cơ bùn cống thải+0,012 kg/m2 phân hóa học NPK16-16–8/vụ; HC3: bón 1,6 kg/m2 phân hữu cơ bùn 
cống thải + 0,02 kg/m2 phân hóa học NPK 16-16-8/vụ; HC4: Bón 3,2 kg/m2 phân hữu cơ bùn cống thải; HC5: bón 3,2 
kg/m2 phân hữu cơ bùn cống thải+0,012 kg/m2 phân hóa học NPK16-16-8. HC6: bón 3,2 kg/m2 phân hữu cơ bùn cống 
thải+0,02 kg/m2 kg phân hóa học NPK16-16-8

3.1.4 Ẩm độ của rau 

Kết quả Bảng 5 cho thấy ở cả 3 vụ, ẩm độ giữa 
các nghiệm thức bón phân hữu cơ kết hợp với phân 
hóa học NPK 16-16-8 cao nhất (95,67-95,94%) 

khác biệt có ý nghĩa thống kê 5% so với nghiệm 
thức bón hoàn toàn phân hóa học NPK 16-16-8 
(94,46-94,77%) và nghiệm thức bón hoàn toàn 
phân hữu cơ (94,62-94,89%). 
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Bảng 5: Ẩm độ của rau xà lách (%) 

Nghiệm thức Vụ 1 Vụ 2 Vụ 3 
ĐC 94,46a 94,77b 94,77b 
HC1 94,79b 94,89b 94,87b 
HC2 95,83c 95,89c 95,75c 
HC3 95,78c 95,67c 95,73c 
HC4 94,68b 94,67a 94,62a 
HC5 95,79c 95,88c 95,86c 
HC6 95,94c 95,84c 95,85c 

Ghi chú: Trung bình, n = 3; Trong một vụ, các nghiệm 
thức có cùng ít nhất một ký tự theo sau thì không khác 
biệt ý nghĩa thống kê 5% qua phép thử Duncan 

ĐC: Đối chứng (bón 0,04 kg/m2 phân hóa học NPK16-
16-8); HC1: bón 1,6 kg/m2 phân hữu cơ bùn cống thả); 
HC2: bón 1,6 kg/m2 phân hữu cơ bùn cống thải+0,012 
kg/m2 phân hóa học NPK16-16–8/vụ; HC3: bón 1,6 
kg/m2 phân hữu cơ bùn cống thải + 0,02 kg/m2 phân hóa 
học NPK 16-16-8/vụ; HC4: Bón 3,2 kg/m2 phân hữu cơ 
bùn cống thải; HC5: bón 3,2 kg/m2 phân hữu cơ bùn 
cống thải+0,012 kg/m2 phân hóa học NPK16-16-8. HC6: 
bón 3,2 kg/m2 phân hữu cơ bùn cống thải+0,02 kg/m2 kg 
phân hóa học NPK16-16-8 

Như vậy, khả năng hút nước và trữ nước trong 
rau ở các nghiệm thức có sử dụng phân hữu cơ bùn 
cống thải tốt hơn nghiệm thức chỉ bón đơn thuần 
bón phân hóa học NPK 16-16-8.  

3.1.5  Năng suất rau xà lách 

Đối với xà lách, năng suất chủ yếu do trọng 
lượng cây quyết định. Qua Bảng 6, trọng lượng rau 
xà lách của các nghiệm thức có sự khác biệt ở 3 vụ, 
trong đó trọng lượng cây của nghiệm thức được 
bón phân hữu cơ kết hợp phân hóa học (HC5 và 
HC6) cao nhất dao động từ 16,70-19,58 g/cây. Các 
nghiệm thức được bón phân hữu cơ bùn cống thải 
có trọng lượng cây cao khác biệt không có ý nghĩa 
thống  kê so với nghiệm thức đối chứng, tương tự 

với kết quả của Trần Thị Ba và ctv. (2009b). 

Bảng 6: Trọng lượng trung bình cây (g/cây) 

Nghiệm thức Vụ 1 Vụ 2 Vụ 3 
ĐC 10,65a 10,34a 12,04b 
HC1 11,11b 11,06a 11,03a 
HC2 10,63a 16,54b 16,76b 
HC3 12,98c 16,60b 16,81b 
HC4 12,62c 17,15bc 16,99b 
HC5 17,70d 17,33bc 16,61b 
HC6 19,58d 18,52c 16,70b 

Ghi chú: Trung bình, n = 3; Trong một vụ, các nghiệm 
thức có cùng ít nhất một ký tự theo sau thì không khác 
biệt ý nghĩa thống kê 5% qua phép thử Duncan 

ĐC: Đối chứng (bón 0,04 kg/m2 phân hóa học NPK16-
16-8); HC1: bón 1,6 kg/m2 phân hữu cơ bùn cống thả); 
HC2: bón 1,6 kg/m2 phân hữu cơ bùn cống thải+0,012 
kg/m2 phân hóa học NPK16-16–8/vụ; HC3: bón 1,6 
kg/m2 phân hữu cơ bùn cống thải + 0,02 kg/m2 phân hóa 
học NPK 16-16-8/vụ; HC4: Bón 3,2 kg/m2 phân hữu cơ 
bùn cống thải; HC5: bón 3,2 kg/m2 phân hữu cơ bùn 
cống thải+0,012 kg/m2 phân hóa học NPK16-16-8. HC6: 
bón 3,2 kg/m2 phân hữu cơ bùn cống thải+0,02 kg/m2 kg 
phân hóa học NPK16-16-8 

Năng suất rau xà lách ở các vụ dao động trung 
bình từ 2,09 - 3,35 kg/m2, trong đó cao nhất là các 
nghiệm thức bón kết hợp phân hữu cơ và phân hóa 
học (2,38 - 3,35 kg/m2) (Bảng 7). Nhìn chung, tổng 
năng suất rau xà lách qua 3 vụ của các nghiệm thức 
bón phân kết hợp ở mức 3,2 kg/m2  phân hữu cơ 
bùn cống thải + 0,012 kg phân NPK (HC5); và  
3,2 kg/m2 phân hữu cơ bùn cống thải + 0,02 kg/m2  
phân NPK (HC6) cao hơn so với các nghiệm thức 
khác, tương ứng là 9,32 kg/m2 và 9,68 kg/m2. Kết 
quả này phù hợp với ghi nhận của Lê Thị Thanh 
Chi và ctv. (2010), sử dụng phân hầm ủ Biogas kết 
hợp với phân hóa học NPK bón cho cây trồng đạt 
năng suất cao nhất. 

Bảng 7: Năng suất rau Xà lách (Kg/m2) 

Nghiệm thức Vụ 1 Vụ 2 Vụ 3 Tổng 
ĐC 2,31b ± 0,15 2,19a ±0,03 2,17a ±0,04 6,67 ± 0,10 
HC1 2,09a ±0,05 2,20a ±0,10 2,10a ±0,01 6,40 ± 0,08 
HC2 2,38b ±0,04 2,66b ±0,05 2,58b ±0,03 7,62 ± 0,13 
HC3 3,13c ±0,09 2,77c ±0,02 3,05c ±0,06 8,95 ± 0,17 
HC4 2,43a ±0,02 3,15a ±0,04 2,66a ±0,04 8,24 ± 0,32 
HC5 3,07c ±0,05 3,11d ±0,01 3,13d ±0,03 9,32 ± 0,04 
HC6 3,17c ±0,05 3,35e ±0,04 3,16d ±0,03 9,68 ± 0,10 

Ghi chú: Trung bình ± St.D, n = 3; Trong một vụ, các nghiệm thức có cùng ít nhất một ký tự theo sau thì không khác biệt 
ý nghĩa thống kê 5% qua phép thử Duncan 

ĐC: Đối chứng (bón 0,04 kg/m2 phân hóa học NPK16-16-8); HC1: bón 1,6 kg/m2 phân hữu cơ bùn cống thả); HC2: bón 
1,6 kg/m2 phân hữu cơ bùn cống thải+0,012 kg/m2 phân hóa học NPK16-16–8/vụ; HC3: bón 1,6 kg/m2 phân hữu cơ bùn 
cống thải + 0,02 kg/m2 phân hóa học NPK 16-16-8/vụ; HC4: Bón 3,2 kg/m2 phân hữu cơ bùn cống thải; HC5: bón 3,2 
kg/m2 phân hữu cơ bùn cống thải+0,012 kg/m2 phân hóa học NPK16-16-8. HC6: bón 3,2 kg/m2 phân hữu cơ bùn cống 
thải+0,02 kg/m2 kg phân hóa học NPK16-16-8
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3.1.6  Hàm lượng nitrate trong rau (mg/kg) 

Qua Bảng 8 cho thấy, giữa các nghiệm thức, 
rau xà lách được trồng hoàn toàn bằng phân hữu cơ 
có hàm lượng nitrate thấp hơn các nghiệm thức sử 
dụng hoàn toàn phân hóa học NPK 16-16-8 hoặc 
kết hợp phân hữu cơ. Trong cả 3 vụ, hàm lượng 

nitrate trong rau của tất cả các nghiệm thức đều 
nằm trong ngưỡng cho phép của BNN&PTNT (< 
1500 mg/kg). Theo Zhang (2005) bón phân hữu cơ 
kết hợp phân hóa học cho năng suất rau tương 
đương nghiệm thức bón hoàn toàn phân hóa học 
nhưng hàm lượng nitrate trong rau thấp hơn. 

Bảng 8: Hàm lượng nitrate trong rau Xà lách (mg/kg) 

Nghiệm thức Vụ 1 Vụ 2 Vụ 3 Tiêu chuẩn BNN&PTNT 
ĐC 164,4b 164,2ab 159,8a 

1.500 

HC1 125,1a 142,9ab 143,5a 
HC2 147,2ab 167,7ab 159,4a 
HC3 144,7ab 155,7ab 149,8a 
HC4 151, 6ab 127,2a 131,6a 
HC5 162,3b 174,9b 167,1a 
HC6 154,4ab 175,1b 157,1a 

Ghi chú: Trung bình, n = 3; Trong một vụ, các hàng có cùng ít nhất một ký tự theo sau thì không khác biệt ý nghĩa thống 
kê 5% qua phép thử Duncan 

ĐC: Đối chứng (bón 0,04 kg/m2 phân hóa học NPK16-16-8); HC1: bón 1,6 kg/m2 phân hữu cơ bùn cống thả); HC2: bón 
1,6 kg/m2 phân hữu cơ bùn cống thải+0,012 kg/m2 phân hóa học NPK16-16–8/vụ; HC3: bón 1,6 kg/m2 phân hữu cơ bùn 
cống thải + 0,02 kg/m2 phân hóa học NPK 16-16-8/vụ; HC4: Bón 3,2 kg/m2 phân hữu cơ bùn cống thải; HC5: bón 3,2 
kg/m2 phân hữu cơ bùn cống thải+0,012 kg/m2 phân hóa học NPK16-16-8. HC6: bón 3,2 kg/m2 phân hữu cơ bùn cống 
thải+0,02 kg/m2 kg phân hóa học NPK16-16-8 

3.1.7  E. coli và Coliform trong rau 

E. coli, coliform trong rau ở các nghiệm thức cả 
3 vụ đều ở mức thấp hơn giới hạn cho phép của 

BNN&PTNT (Bảng 9 và Bảng 10), bên cạnh đó 
các kim loại nặng như As, Cd, Pb, Hg đều không 
phát hiện trong rau ở tất cả nghiệm thức khi  
thu hoạch. 

Bảng 9: Mật số E. coli (CFU/g) trong rau xà lách 

Nghiệm thức Vụ 1 Vụ 2 Vụ 3 Quyết định 99/2008/QĐ-BNN 
ĐC 4,53 b ±0,03 5,10 a ±0,01 5,50 c ±0,03 

10 

HC1 6,30 d ±0,01 5,60 c ±0,06 4,23 bc ±0,01 
HC2 3,30 a ±0,01 2,41 a ±0,03 2,33 a ±0,01 
HC3 3,93 ab ± 0,02 2,75 ab ± 0,01 2,70 ab ±0,02
HC4 7,56 e ±0,02 5,2 5 c ±0,06 4,06 abc ±0,08 
HC5 6,46 de ±0,07 2,56 a ±0,01 2,92 ab ±0,01 
HC6 5,56 cd ±0,04 3,46 b ±0,03 3,38 ab ±0,02 

Ghi chú: Trung bình ± St.D, n = 3; Trong cùng một vụ, các hàng có cùng ít nhất một ký tự theo sau thì không khác biệt ý 
nghĩa thống kê 5% qua phép thử Duncan 

ĐC: Đối chứng (bón 0,04 kg/m2 phân hóa học NPK16-16-8); HC1: bón 1,6 kg/m2 phân hữu cơ bùn cống thả); HC2: bón 
1,6 kg/m2 phân hữu cơ bùn cống thải+0,012 kg/m2 phân hóa học NPK16-16–8/vụ; HC3: bón 1,6 kg/m2 phân hữu cơ bùn 
cống thải + 0,02 kg/m2 phân hóa học NPK 16-16-8/vụ; HC4: Bón 3,2 kg/m2 phân hữu cơ bùn cống thải; HC5: bón 3,2 
kg/m2 phân hữu cơ bùn cống thải+0,012 kg/m2 phân hóa học NPK16-16-8. HC6: bón 3,2 kg/m2 phân hữu cơ bùn cống 
thải+0,02 kg/m2 kg phân hóa học NPK16-16-8 

Như vậy, trong suốt thời gian thí nghiệm, tình 
hình thời tiết khá thuận lợi, nắng tốt, ít mưa nên rau 
xà lách phát triển tốt, ít bị đỗ ngã. Giữa các nghiệm 
thức, khi bón phân hữu cơ bùn cống thải kết hợp 
với phân NPK (HC2, HC3, HC5, HC6) cho năng 

suất cao hơn so với nghiệm thức đối chứng  
có ý nghĩa thống kê 5%. Nghiệm thức HC1 (bón 
1,6 kg/m2 phân hữu cơ bùn cống thải) cho năng 
suất thấp hơn so với các nghiệm thức còn lại ở mức 
có ý nghĩa thống kê 5%. 
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Bảng 10: Mật số Coliform (CFU/g) trong rau xà lách 

Nghiệm thức Vụ 1 Vụ 2 Vụ 3 Quyết định 99/2008/QĐ-BNN 
ĐC 15,80 b ±0,01 15,46 ab ±0,02 15,18 a ±0,02 

200 

HC1 15,30 a ±0,05 15,44 ab ±0,01 15,39 a ±0,02 
HC2 15,20 a ±0,05 15,26 a ±0,01 15,46 a ±0,07 
HC3 15,25 a ±0,08 15,21ab ±0,00 15,18 a ±0,02
HC4 15,53 ab ± 0,02 15,80b ±0,00 15,54 a ±0,01 
HC5 15,33 a ±0,01 15,20 a ±0,06 15,20 a ±0,06 
HC6 15,30 a ±0,05 15,28 a ±0,05 15,24 a ±0,03 

Ghi chú: Trung bình ± St.D, n = 3; Trong cùng một vụ, các hàng có cùng ít nhất một ký tự theo sau thì không khác biệt ý 
nghĩa thống kê 5% qua phép thử Duncan 

ĐC: Đối chứng (bón 0,04 kg/m2 phân hóa học NPK16-16-8); HC1: bón 1,6 kg/m2 phân hữu cơ bùn cống thả); HC2: bón 
1,6 kg/m2 phân hữu cơ bùn cống thải+0,012 kg/m2 phân hóa học NPK16-16–8/vụ; HC3: bón 1,6 kg/m2 phân hữu cơ bùn 
cống thải + 0,02 kg/m2 phân hóa học NPK 16-16-8/vụ; HC4: Bón 3,2 kg/m2 phân hữu cơ bùn cống thải; HC5: bón 3,2 
kg/m2 phân hữu cơ bùn cống thải+0,012 kg/m2 phân hóa học NPK16-16-8. HC6: bón 3,2 kg/m2 phân hữu cơ bùn cống 
thải+0,02 kg/m2 kg phân hóa học NPK16-16-8 

3.2 Lợi nhuận 

Cách tính giá thành: 

 Tổng thu = Giá bán rau (đồng/kg) x năng 
suất rau (kg/m2) 

 Tổng chi = Nhân công + hạt giống + phân bón 

 Lợi nhuận = Tổng thu – tổng chi 

Với chi phí như sau: 

 Nhân công (làm cỏ, làm đất, tưới nước): 
5.000 đồng/m2  

 Hạt giống: 500 đồng/m2 

 Phân bón hữu cơ: 1.500 đồng/kg 

 Phân bón hóa học N-P-K 16-16-8: 15.000  
đồng/kg 

 Giá bán rau xà lách: 17.500 đồng/kg 

Bảng 11: Lợi nhuận trồng rau 

Nghiệm 
thức 

Chi phí đầu 
tư (đồng/m2)

Năng suất 
(kg/m2) 

Giá thành 
(đồng/kg)

Tổng giá bán
(đồng/m2)

Lợi nhuận
(đồng/m2)

% đầu tư 
so với ĐC 

% Lợi nhuận 
so với ĐC 

ĐC 6.100 2.22 17.500 38.850 32.750 100.0 100.0 
HC1 7.900 2.13 17.500 37.275 29.375 129.5 89.7 
HC2 8.080 2.54 17.500 44.450 36.370 132.5 111.1 
HC3 8.200 2.98 17.500 52.150 43.950 134.4 134.2 
HC4 10.300 2.75 17.500 48.125 37.825 168.9 115.5 
HC5 10.480 3.1 17.500 54.250 43.770 171.8 133.6 
HC6 10.600 3.2 17.500 56.000 45.400 173.8 138.6 

ĐC: Đối chứng (bón 0,04 kg/m2 phân hóa học NPK16-16-8); HC1: bón 1,6 kg/m2 phân hữu cơ bùn cống thả); HC2: bón 
1,6 kg/m2 phân hữu cơ bùn cống thải+0,012 kg/m2 phân hóa học NPK16-16–8/vụ; HC3: bón 1,6 kg/m2 phân hữu cơ bùn 
cống thải + 0,02 kg/m2 phân hóa học NPK 16-16-8/vụ; HC4: Bón 3,2 kg/m2 phân hữu cơ bùn cống thải; HC5: bón 3,2 
kg/m2 phân hữu cơ bùn cống thải+0,012 kg/m2 phân hóa học NPK16-16-8. HC6: bón 3,2 kg/m2 phân hữu cơ bùn cống 
thải+0,02 kg/m2 kg phân hóa học NPK16-16-8 

Kết quả Bảng 11 cho thấy lợi nhuận trồng rau 
của các nghiệm thức dao động trong khoảng 
29.375 - 45.400 đồng/m2. Các nghiệm thức kết hợp 
phân hữu cơ và vô cơ đều cho lợi nhuận cao hơn so 
với nghiệm thức chỉ sử dụng hoàn toàn phân hữu 
cơ hoặc vô cơ. Kết quả này phù hợp với ghi nhận 
của Dương Minh Viễn và ctv. (2011) việc bón phân 
hữu cơ vi sinh kết hợp phân hóa học cho cây trồng 
giúp tăng lợi nhuận. Nghiệm thức có tỷ lệ lợi 
nhuận cao nhất là HC6 (đạt 138,6% lợi nhuận so 
với nghiệm thức đối chứng) nhưng chi phí đầu tư 

nghiệm thức rất cao (173,8% so với đối chứng). 
Như vậy, nghiệm thức bón 1,6 kg/m2 phân hữu  
cơ bùn cống thải + 0,02 kg/m2 phân hóa học  
NPK 16-16-8 có tổng lợi nhuận tương đối cao đạt 
36.370 đồng/m2 và mức chi phí đầu tư hợp lý nhất. 

3.3 Dung trọng và độ xốp 

3.3.1 Dung trọng 

Dung trọng ban đầu của đất tại nơi bố trí thí 
nghiệm khoảng 1,04-1,08 g/cm3, theo Ngô Ngọc 
Hưng (2009), đất có dung trọng >1,2 g/cm3 sẽ gây 
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khó khăn trong canh tác, năng suất cây trồng thấp 
do đất nhiều sét, ít chất hữu cơ, làm ngăn cản sự 
phát triển của bộ rễ, như vậy đất trong thí nghiệm 
thuận lợi cho sự phát triển của rau. Kết quả Bảng 
12 cho thấy sau 3 vụ trồng rau xà lách, dung trọng 
đất có bón phân hữu cơ bùn cống thải (1,01- 
1,07 g/cm3) giảm so với ban đầu (1,05-1,08 g/cm3), 
ngược lại dung trọng của đất bón hoàn toàn  
phân hóa học (1,06-1,07 g/cm3) tăng (1,04- 
1,05 g/cm3). Tuy nhiên vẫn dưới ngưỡng đất bị nén 
dẽ (> 1,2 g/cm3) phù hợp với ghi nhận của Nguyễn 
Văn Nhật (2008) và Huỳnh Thị Mỹ Duyên (2010). 
Các nghiệm thức bón phân hữu cơ có dung trọng 
sau khi trồng thấp khác biệt so với nghiệm thức 
bón hoàn toàn phân hóa học NPK 16-16-8. 

Bảng 12: Dung trọng (g/cm3) của đất 

Nghiệm thức Trước khi trồng Sau khi trồng
ĐC 1,05ax ±0,00 1,07cx ±0,0
HC1 1,06aby ±0,00 1,03abx ±0,00
HC2 1,07abx ±0,00 1,04bx ±0,01
HC3 1,07by ±0,01 1,02ax ±0,01
HC4 1,07by ±0,01 1,02ax ±0,00
HC5 1,07by ±0,00 1,02ax ±0,01
HC6 1,06aby ±0,00 1,03abx ±0,01

Ghi chú: Trung bình ± St.D, n = 3; Trong cùng một cột, 
có cùng ít nhất một ký tự (a,b,c,d) theo sau thì không 
khác biệt ý nghĩa thống kê 5% qua phép thử Duncan. 
Trong từng loại rau, các hàng có cùng ít nhất 1 ký tự 
(x,y) theo sau thì không khác biệt có ý nghĩa thống kê 5% 
qua phép thử T-test 

ĐC: Đối chứng (bón 0,04 kg/m2 phân hóa học NPK16-
16-8); HC1: bón 1,6 kg/m2 phân hữu cơ bùn cống thả); 
HC2: bón 1,6 kg/m2 phân hữu cơ bùn cống thải+0,012 
kg/m2 phân hóa học NPK16-16–8/vụ; HC3: bón 1,6 
kg/m2 phân hữu cơ bùn cống thải + 0,02 kg/m2 phân hóa 
học NPK 16-16-8/vụ; HC4: Bón 3,2 kg/m2 phân hữu cơ 
bùn cống thải; HC5: bón 3,2 kg/m2 phân hữu cơ bùn 
cống thải+0,012 kg/m2 phân hóa học NPK16-16-8. HC6: 
bón 3,2 kg/m2 phân hữu cơ bùn cống thải+0,02 kg/m2 kg 
phân hóa học NPK16-16-8 

Như vậy, việc bón phân hữu cơ bùn cống thải 
làm cho tầng đất mặt được cải thiện ít nén dẽ hơn 
so với không bón phân hữu cơ. Khi bón phân hữu 
cơ bùn cống thải trong thời gian dài dung trọng của 
đất có thể được cải thiện giúp tăng khả năng thoáng 
khí, giúp cho rễ cây trồng phát triển. 

3.3.2 Độ xốp 

Đất tại khu vực hợp tác xã rau an toàn Long 
Tuyền có độ xốp ban đầu > 50% thích hợp sản xuất 
nông nghiệp. Sau 3 vụ trồng rau, độ xốp của đất 

tăng khác biệt có ý nghĩa thống kê 5% ở các 
nghiệm thức có bón phân hữu cơ (Bảng 13). Như 
vậy, khi sử dụng phân hữu cơ để trồng rau sẽ làm 
tăng độ xốp ở tầng mặt, các vi sinh vật hoạt động 
mạnh hơn, làm cho đất tơi xốp hơn, thoáng khí tạo 
điều kiện cho rễ cây phát triển, hút chất dinh dưỡng 
mạnh hơn. 

Bảng 13: Độ xốp (%) của đất 

Nghiệm thức Trước khi trồng Sau khi trồng
ĐC 54,48bx ±0,0 56,30bcy ±0,06
HC1 54,14ax ±0,02 56,25aby ±0,06
HC2 54,17ax ±0,03 56,44cdy ±0,08
HC3 54,20ax ±0,02 56,29bcy ±0,04
HC4 54,14ax ±0,01 56,52dy ±0,02
HC5 54,23ax ±0,01 56,12ay ±0,05
HC6 54,21ax ±0,06 56,35 bcy ±0,01

Ghi chú: Trung bình ± St.D, n = 3; Trong cùng một cột, 
có cùng ít nhất một ký tự (a,b,c,d) theo sau thì không 
khác biệt ý nghĩa thống kê 5% qua phép thử Duncan. 
Trong từng loại rau, các hàng có cùng ít nhất 1 ký tự 
(x,y) theo sau thì không khác biệt có ý nghĩa thống kê 5% 
qua phép thử T-test 

ĐC: Đối chứng (bón 0,04 kg/m2 phân hóa học NPK16-
16-8); HC1: bón 1,6 kg/m2 phân hữu cơ bùn cống thả); 
HC2: bón 1,6 kg/m2 phân hữu cơ bùn cống thải+0,012 
kg/m2 phân hóa học NPK16-16–8/vụ; HC3: bón 1,6 
kg/m2 phân hữu cơ bùn cống thải + 0,02 kg/m2 phân hóa 
học NPK 16-16-8/vụ; HC4: Bón 3,2 kg/m2 phân hữu cơ 
bùn cống thải; HC5: bón 3,2 kg/m2 phân hữu cơ bùn 
cống thải+0,012 kg/m2 phân hóa học NPK16-16-8. HC6: 
bón 3,2 kg/m2 phân hữu cơ bùn cống thải+0,02 kg/m2 kg 
phân hóa học NPK16-16-8  

4 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 

4.1  Kết luận 

Nghiệm thức bón phân hữu cơ bùn cống thải 
kết hợp với phân hóa học NPK 16-16-8 cho năng 
suất rau xà lách cao hơn nghiệm thức bón hoàn 
toàn phân hóa học, dao động 2,13-3,2 kg/m2. 
Nghiệm thức trồng rau xà lách với liều lượng  
1,6 kg/m2  phân hữu cơ bùn cống thải + 0,02 kg/m2 
phân hóa học NPK 16-16-8 cho năng suất cao đạt 
lợi nhuận 134,2% so với đối chứng.  

Chất lượng rau xà lách trồng bằng phân hữu cơ 
bùn cống thải kết hợp phân hóa học NPK 16-16-8 
có các chỉ tiêu hàm lượng nitrate và kim loại nặng 
(As, Pb, Hg, Cd) đạt tiêu chuẩn theo Quyết định số 
99/2008/QĐ-BNN của BNN&PTNT. Đặc điểm lý 
học của đất sau khi trồng rau ở các nghiệm thức có 
bón phân hữu cơ được cải thiện thông qua sự giảm 
dung trọng và tăng độ xốp đất.  
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4.2 Đề xuất 

Kết hợp bón cân đối giữa phân vô cơ và hữu cơ 
để nhằm giảm chi phí đầu tư, gia tăng thu nhập và 
góp phần cải thiện độ xốp đất trồng rau. 

Nghiên cứu sử dụng phân hữu cơ bùn cống thải 
trồng thử nghiệm trên một số cây trồng khác như 
đậu xanh, bắp, cam, bưởi, thanh long. 
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