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SỬ DỤNG LÁ ĐƯỚC LÀM GIÁ BÁM CHO VI SINH VẬT 

ĐỂ LÀM GIẢM NỒNG ĐỘ ĐẠM, LÂN TRONG NƯỚC  

TRONG ĐIỀU KIỆN PHÒNG THÍ NGHIỆM 

Bùi Thị Nga, Phạm Việt Nữ  và Bùi Anh Thư1 

ABSTRACT 

Experiment was arranged by a randomized complete design. Rhizophora apiculata leaves 

were incubated in natural sea water at salinities  of 5 and 10 ppt. There were 3 

treatments with 3 replicates: (1) natural water-without leaves; (2) natural sea water-

nitrogen supplement-without leaves; (3) natural sea water-nitrogen supplement-with 

leaves. The results showed that total nitrogen concentration from water decreased lightly 

in range of 1,12 - 2,19 mg/L at the treatment of nitrogen supplement-without leaves; 

whereas the treatment of nitrogen supplement-with leaves significantly decreased in 

comparasion the treatment without leaves (0,9-5,1 mg/L). The ability of nitrogen 

reduction by heterotrophic microorganisms that attatched on R. apiculata leaves was 

reached approximately 45%, 25%  and 9% in the first, second, third weeks respectively. 

Total nitrogen could be decreased 0,029mg/day/gDW. 

Keywords: Rhizophora apiculata leaves, heterotrophic bacteria, and total nitrogen 

Title: Using Rhizophora apiculata leaves as attached substratum to reduce nitrogen, 

phosphorus  from the sea water in the laboratory 

TÓM TẮT 

Thí nghiệm được bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên.  Lá Đước được ngâm 

trong nước biển tự nhiên có độ mặn 5 và 100/00.  Có ba nghiệm thức với 3 lần lặp lại:  

(1) nước biển tự nhiên-không có lá Đước; (2) nước biển tự nhiên có bổ sung đạm-không 

có lá Đước; (3) và nước biển tự nhiên có bổ sung đạm-có lá Đước. Kết quả thí nghiệm 

cho thấy nồng độ đạm trong nước ở nghiệm thức có bổ sung đạm - không có lá Đước có 

giảm không đáng kể dao động trong khoảng 1,12-2,19 mg/L; trái lại ở nghiệm thức có bổ 

sung đạm - có lá Đước giảm có ý nghĩa so với nghiệm thức không có lá (0,9-5,1 mg/L). 

Khả năng làm giảm đạm của vi sinh vật dị dưỡng bám trên lá Đước khoảng 45 %,  25 % 

và 9% vào tuần lễ thứ nhất, thứ hai, và thứ ba. Trung bình mỗi ngày 1 gram chất khô lá 

Đước có thể giảm được 0,029 mgN/L. 

Từ khóa: lá Đước đang phân hủy, vi khuẩn dị dưỡng, và đạm tổng số 

1 GIỚI THIỆU 

Rừng ngập mặn (RNM) là hệ sinh thái rất hữu ích. Các quần xã RNM giúp điều hòa 

khí hậu, hạn chế sóng lớn, sa mạc hóa và ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, RNM còn 

là nguồn cung cấp năng lượng và vật chất cho môi trường biển và ven biển từ sự 

phân hủy của vật rụng (Mackey & Smail, 1996, Nga et al. 2005a). Trong quá trình 

phân hủy của vật rụng RNM, chủ yếu là lá rụng không chỉ làm tăng hàm lượng đạm, 

lân trong lá mà còn phóng thích đạm và lân ra môi trường (Steinke et al., 1993; Tam 

et al., 1998; B.T.Nga et al., 2005b); chính các dưỡng chất này góp phần làm gia tăng 

mật độ tảo trong thủy vực (Roijackers & Nga, 2002). Lá Đước còn là giá thể rất tốt 
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cho các sinh vật bám như tảo, động vật đáy, vi khuẩn, nấm và đây chính là nguồn 

thức ăn trực tiếp cho tôm cá (Zhou, 2001; B.T.Nga et al.., 2006a). 

Khi có sự hiện diện của lá Đước hàm lượng đạm trong nước nuôi tôm giảm có ý 

nghĩa so với nghiệm thức không có lá Đước (B.T.Nga et al. 2006b). Bên cạnh đó, 

chất thải rắn trong sinh hoạt, y tế, công nghiệp, nông nghiệp cùng với các chất dư 

thừa từ nội địa khi ra tới môi trường cửa sông và ven biển được RNM giữ lại và 

nhờ VSV phân hủy, biến chúng thành thức ăn cho hệ sinh vật ở đây và làm sạch 

nước biển (P.N.Hồng et al., 2005).  

Mặc khác, nghiên cứu của Paez-Osuna et al., (1998) cho thấy rằng RNM gia tăng 

hiệu quả loại bỏ chất rắn, chất dinh dưỡng từ cống thải và vật chất ô nhiễm từ quá 

trình nuôi thủy sản. Theo N.T. An & P.T.Minh (2003), RNM có tác dụng như một 

nhà máy xử lý chất thải, cứ 1 ha RNM có khả năng đồng hóa được 2,43 kg N/ngày 

và 0,28 kg P/ngày. Primavera et al., (2005) chỉ ra rằng khả năng loại bỏ chất dinh 

dưỡng của RNM trung bình là 0,158 mg NH3-N/L/ngày và 0,483 mg NO3-

N/L/ngày ở khu vực RNM. Từ những nghiên cứu trên cho thấy RNM đóng vai trò 

rất quan trọng trong việc làm giảm chất dinh dưỡng từ môi trường bị ô nhiễm. Do 

vậy đề tài “Sử dụng lá Đước làm giá bám cho vi sinh vật để làm giảm đạm, lân 

trong nước ở điều kiện phòng thí nghiệm” được thực hiện với mục tiêu chính là 

xác định mức độ làm giảm đạm, lân theo thời gian của vi sinh vật bám trên lá 

Đước ở các độ mặn khác nhau của nước. 

2 PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1 Bố trí thí nghiệm 

Lá Đước già (màu vàng) được thu từ trên cây trong RNM tại Vĩnh Châu, tỉnh Sóc 

Trăng, và được đem về phòng thí nghiệm trong vòng 12 giờ. Sau đó lá Đước được 

rửa sạch để loại bỏ những vật bám trên bề mặt; rửa lại bằng nước cất nhiều lần; và 

để cho lá khô hết nước bề mặt ở điều kiện nhiệt độ phòng. Cân khoảng 50 gram lá 

Đước và ngâm lá trong chậu sứ với 5 lít nước biển có độ mặn là 5‰, và 10‰. 

Nước dùng để ngâm lá Đước được lấy từ RNM, nước được pha loãng để đạt được 

giá trị độ mặn cần thiết cho nghiên cứu. 

Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 nghiệm thức (1) nước biển - 

không lá Đước; (2) nước biển có bổ sung đạm - không lá Đước; (3) nước biển có 

bổ sung đạm - có lá Đước; mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần (Hình 1). Lượng 

đạm cung cấp cho các nghiệm thức là thức ăn CP dùng cho nuôi tôm giống, lượng 

đạm cho vào ngày đầu tiên là 1g và 0,1g cho mỗi ngày sau đó ở các chậu nước 

biển có bổ sung đạm. Mẫu nước được thu vào các thời điểm 0, 7, 14, 21 ngày sau 

khi ngâm. Các chỉ tiêu môi trường nước ngâm lá Đước như: nhiệt độ, pH, DO và 

độ mặn được ghi nhận mỗi ngày và các chỉ tiêu TN (total nitrogen), TP (total 

phosphorus), N-NO2-, BOD (biochemical oxygen demand) và vi sinh vật dị dưỡng 

(VSVDD) được phân tích vào thời điểm 7, 14, 21 ngày sau khi ngâm lá Đước. 
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Hình 1: sơ đồ bố trí thí nghiệm 

2.2 Ký hiệu nghiệm thức: 

 0CP-0L: Nghiệm thức nước biển - không lá 

 CP-0L:   Nghiệm thức nước biển bổ sung đạm - không lá 

 CP-L:     Nghiệm thức nước biển bổ sung đạm - có lá 

2.3 Phân tích mẫu 

Mẫu nước ở mỗi chậu được thu vào các thời điểm 0, 7, 14, 21 ngày sau khi ngâm. 

Mẫu được tiến hành phân tích ngay với các chỉ tiêu tổng đạm theo phương pháp 

Kjeldahl; tổng lân theo phương pháp Ascorbic Acid; vi sinh vật dị dưỡng 

(VSVDD) sử dụng phương pháp đếm khuẩn lạc (Colony Forming Unit). 

2.4 Phương pháp thống kê 

Số liệu thu thập được lưu trữ trên phần mềm Excel, và được xử lý thống kê bằng phần 

mềm SPSS 10.0. ANOVA được sử dụng để so sánh sự khác biệt giữa các nghiệm 

thức. 

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1 Khả năng làm giảm đạm trong nước ở độ mặn 5‰ 

Nồng độ đạm trong nước biển vào các thời điểm 0, 7, 14 và 21 ngày ở nghiệm 

thức nước biển tự nhiên - không có lá Đước (đối chứng) không có khác biệt, dao 

động trong khoảng 0,95 - 1,63 mg/L ; mật độ vi sinh vật dị dưỡng khoảng 5,9 x 

103 – 1,8 x 104CFU/mL. Điều này cho thấy nồng độ đạm của nước không bị ảnh 

hưởng bởi vi sinh vật sẳn có trong nước biển do mật số vi sinh vật của nước biển 

trong thí nghiệm khá ổn định từ ngày bắt đầu thí nghiệm đến khi kết thúc. Nồng 

độ đạm trong nước ở nghiệm thức bổ sung đạm - không lá Đước có giảm không 

đáng kể dao động khoảng 1,12 - 2,19 mg/L trong vòng 21 ngày. Trong khi đó 

nghiệm thức bổ sung đạm - có lá Đước giảm có ý nghĩa so với nghiệm thức 

không có lá, hàm lượng đạm giảm từ 0,9 - 5,1 mg/L và giảm 3 lần so với nghiệm 

thức không có lá Đước (Hình 2a). Khả năng làm giảm đạm của vi sinh vật bám 

trên lá Đước khá cao khoảng 45 % trong tuần lễ đầu, nhưng sau 14 và 21 ngày thì 

khả năng làm giảm chỉ còn 25 % và 9%. Trong điều kiện thí nghiệm của chúng 

tôi 1 gram chất khô lá Đước có thể làm giảm 0,029 mgN/L /ngày. Nồng độ lân 

trong nước ở các nghiệm thức bổ sung đạm - có lá Đước giảm không đáng kể so 

với nghiệm thức không có lá (Hình 2b). Biến động của các nghiệm thức trong 

suốt thời gian thí nghiệm khoảng 7.8 %. 

Nước biển 10 ppt Nước biển 5 ppt 

0CP-0L CP-0L CP-L 0CP-0L CP-0L CP-L 
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Hình 2: Biến động nồng độ TN (a), TP (b) trong nước biển ở các nghiệm thức có độ mặn 5 ppt 

Những chữ khác nhau trên mỗi đầu cột biểu thị sự khác biệt có ý nghĩa (p<0,05) 

Kết quả từ Hình 2 cho thấy hàm lượng đạm và lân trong nước ở nghiệm thức có lá 

Đước tăng theo thời gian, kết quả này tương tự với nghiên cứu của Nga et al. 

(2005b) cho thấy trong quá trình phân hủy, lá Đước phóng thích đạm và lân trong 

môi trường ngâm ủ lá Đước. Mặc dù đạm gia tăng trong thời gian đầu do sự phóng 

thích dinh dưỡng từ lá Đước nhưng sau đó đạm lại giảm có ý nghĩa trong những 

ngày tiếp theo. 

 
Hình 3: Biến động mật độ VSV trong nước (a) và trên lá Đước (b) ở nước biển có độ mặn 5ppt 

Ở các nghiệm thức có lá Đước vào ngày thứ 7, ngày thứ 14 và ngày thứ 21 thì mật 

độ VSVDD trong nước biển tăng đáng kể so với lúc chưa có sự phân hủy của lá 

(Hình 3a) và tăng lên theo thời gian ủ lá càng lâu. Mật độ VSVDD dao động 

khoảng 3,9 x 105 – 6,5 x 106 CFU/mL trong khoảng thời gian 21 ngày ở nghiệm 

thức có lá Đước, tăng gấp 10 đến 100 lần so với nghiệm thức không có lá Đước 

(5,9 x 103 - 1,8 x 104 CFU/mL). Đồng thời mật độ VSVDD của lá Đước vào các 

thời điểm thu mẫu dao động trong khoảng 2,3 x 108 đến 7,5 x 108 CFU/g lá (Hình 

3a), và mật độ VSVDD trên lá Đước tăng dần theo thời gian ngâm lá Đước (Hình 

3b). Điều này cho thấy khả năng làm giảm đạm do bởi hoạt động của vi sinh vật, 

mật số vi sinh vật càng nhiều thì hàm lượng đạm và lân trong nước càng giảm do 

vi sinh vật sử dụng nguồn dinh dưỡng này. Kết quả này phù hợp với nghiên cứu 

của Surjit et al. (2006), ông cho rằng hoạt động của vi sinh vật có vai trò quyết 
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định trong chu trình vật chất trong nước, chúng có thể phá vỡ tất cả những hợp 

chất hữu cơ để sử dụng làm chất dinh dưỡng. Trong thành phần của lá Đước có 

chất chitin rất khó phân hủy (biopolymer) nhưng vẫn được phân hủy bởi nhóm vi 

sinh vật như: chitinolytic hoặc chitinoclastic, e.g. Bacillus, Pseudomonas và Vibrio 

bởi enzym chitinase (Surjit et al. 2006).  

3.2 Khả năng làm giảm đạm trong nước ở độ mặn 10‰  

Cũng tương tự như trong nước có độ mặn 5‰, đối với nước có độ mặn 10‰ nồng 

độ đạm dao động khá thấp vào thời gian thu mẫu 0, 7, 14 và 21 ngày (1,3 -1,8 

mg/L). Ở nghiệm thức không có bổ sung đạm - không có lá (đối chứng), mật số vi 

sinh vật dị dưỡng trong nguồn nước biển tự nhiên khoảng 1,8 - 3,4*103 CFU/mL. 

Kết quả này cho thấy trong khoảng thời gian 21 ngày nồng độ đạm và mật số vi 

sinh vật dị dưỡng có biến động rất thấp và sự biến động này không ảnh hưởng đến 

nồng độ đạm bị giảm khi có sự hiện diện của lá Đước. Nồng độ đạm ở nghiệm 

thức có bổ sung đạm - có lá Đước không có khác biệt so với  nghiệm thức không 

có lá (Hình 4a), trong khi đó kết quả phân tích vi sinh cho thấy có sự khác biệt 

không đáng kể về mật số VSVDD ở nghiệm thức có lá và không có lá (Hình 5a).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hình 4:  Nồng độ  TN (a), TP (b)  trong nước biển  ở các nghiệm thức có độ mặn 100/00 

So với đạm thì nồng độ lân trong nước có độ mặn 10‰ giảm tương đối ít và giảm 

không có ý nghĩa giữa nghiệm thức có lá và không có lá (Hình 4b), lúc này mật số 

VSVDD tăng nhẹ theo thời gian giữa các nghiệm thức ở nồng độ muối 10‰. Lá 

Đước trong quá trình phân hủy có hàm lượng lân trong lá cũng như lân phóng 

thích ra ngoài môi trường phân hủy ít dao động so với hàm lượng đạm (Nga & 

Roijacker, 2002), cho nên sự làm giảm lân trong nước cũng không nhiều so với 

đạm. Mật số VSVDD trong lá Đước thông thường cao hơn trong nước biển có độ 

mặn 5‰ kể cả đối với 10‰ (Hình 5b). Kết quả này cũng gần giống như kết quả 

nghiên cứu của N.T.T.Hà, 2002 tác giả cho rằng mật số VSVDD trong lá đang 

phân hủy thường cao hơn nhiều so với trong môi trường phân hủy. 

   (a)  (b) 
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Hình 5: Biến động mật độ VSVDD nước biển (a) và trên lá Đước (b)  ở nước biển có độ mặn 100/00 

Nồng độ đạm nitrite không có khác biệt từ lúc bắt đầu thí nghiệm đến 14 ngày ở 

các nghiệm thức (0,01 – 0,19 mg/L). Sau 21 ngày ở nghiệm thức có lá Đước đạm 

nitrite giảm 6 lần và khác biệt có ý nghĩa thống kê so với nghiệm thức không lá 

Đước (Hình 4). Nghiên cứu của Bùi Thị Nga et al. (2006b) cho thấy ở các nghiệm 

thức nuôi tôm – có lá Đước nồng độ đạm nitrite trong nước nuôi giảm có ý nghĩa 

so với nghiệm thức không có lá Đước, nghiệm thức có lá Đước giúp cho tôm tăng 

trưởng tốt hơn so với không có lá, có thể do bởi ở nghiệm thức không có lá nồng 

độ nitrite rất cao và đã gây độc cho tôm cá (Chien, 1992; Fast & Lester (ed), 1992; 

B.T.Nga et al. 2005c). Sự giảm nồng độ nitrite bởi lá Đước có thể do bởi hoạt 

động của vi khuẩn như sự hấp thu, cố định và khoáng hoá đạm (Robertson, 1988; 

Tam et al., 1998; Puente et al., 1999; Qianghu et al., 2000). Thực tế khi có lá 

Đước trong ao nuôi tôm có thể làm giảm nồng độ đạm nitrite và từ đó giảm gây 

độc cho tôm. 

 
Hình 6:  Hàm lượng đạm nitrit trong nước có độ mặn 5 (a) và 100/00 (b) 

Qua nghiên cứu cho thấy khả năng làm giảm đạm có khuynh hướng thấp hơn 

nhưng không khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa nước có độ mặn 5 và  10 0/00 ở 

nghiệm thức có bổ sung đạm - có lá, kể cả nghiệm thức có bổ sung đạm - không có 

lá (Hình 7). Mật độ VSVDD thấp hơn 10 lần ở nghiệm thức ở nước biển có nồng 

độ muối 10‰ so với độ mặn 5‰ đối với tất cả các nghiệm thức và trong điều kiện 

thí nghiệm của chúng tôi cho thấy mật số VSVDD có ảnh hưởng trên quá trình làm 

giảm đạm, mật độ thấp làm cho khả năng làm giảm đạm thấp vì điều kiện độ mặn 

khá cao sẽ kìm hãm hoạt động của vi khuẩn (Hyde, 1992).  
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Hình 7: Nồng độ đạm của nghiệm thức có bổ sung đạm không lá (a) bổ sung đạm có lá Đước 

(b) trong nước biển ở độ mặn 5ppt và 10ppt tại các thời điểm 7, 14, 21 ngày 

Điều kiện môi trường có ảnh hưởng rất lớn trên hoạt động vi sinh vật. Các yếu tố 

môi trường quan trọng quyết định sự phân bố của vi sinh vật là hàm lượng muối, 

chất hữu cơ, pH, nhiệt độ,…..(T.C. Vân, 2001). Phần lớn vi sinh vật chịu tác động 

của nhiệt độ tối ưu từ 10 - 400C. Trong quá trình sinh trưởng và phát triển, các vi 

sinh vật thường chịu tác động của pH, đa số vi khuẩn phát triển ở pH trung tính 

(N.Đ.Lượng & N.T.T Dương, 2003).   

Bảng 1:  Diễn biến của trung bình nhiệt độ, pH, DO, BOD  của các nghiệm thức qua các đợt 

thu mẫu ở hai nồng độ muối 50/00  và 100/00 

Nồng độ muối 

nước biển 

50/00 100/00 

Chỉ tiêu Nghiệm thức 7 ngày 14 ngày 21 ngày 7 ngày 14 ngày 21 ngày 

Nhiệt độ 0CP0L 24,35,40 25,51,12 23,91,57 24,95,56 25,90,93 24,22,01 

CP0L 24,35,25 25,61,26 23,81,76 25,02,96 25,90,83 24,28,89 

CPL 24,55,28 25,61,06 23,81,94 25,15,81 26,30,49 24,22,05 

pH 0CP0L 7,60,12 7,60,05 7,70,04 8,10,2 8,10,04 8,20,04 

CP0L 7,90,49 7,90,08 7,80,13 8,10,08 8,10,05 8,00,19 

CPL 7,90,39 8,00,03 8,00,11 8,10,07 8,10,10 8,10,05 

DO 

(mg/L) 

0CP0L 6,01,15 5,11,23 5,10,14 6,11,00 5,21,29 5,00,14 

CP0L 6,10,52 4,91,14 4,90,00 6,01,09 5,01,15 4,90,64 

CPL 5,90,38 4,81,38 4,80,14 5,90,14 4,91,58 4,70,14 

BOD 

(mg/L) 

0CP0L 4,00,00 5,71,40 4,51,40 5,71,40 6,71,40 3,00,00 

CP0L 23,02,50 21,010,8 28,3 23,75,30 19,31,40 21,717,4 

CPL 37,025,8 23,00,00 36,7 39,323,9 24,06,60 40,717,4 

Từ Bảng 1 chúng tôi nhận thấy nhiệt độ của thí nghiệm tại các nghiệm thức dao 

động từ 24,2 - 26,30C, thích hợp cho vi sinh vật phát triển; pH dao động ở 7,6 - 8,2, 

và pH của môi trường thí nghiệm là trung tính phù hợp cho vi sinh vật phát triển. 

Đối với vi sinh vật nhu cầu oxi hòa tan rất khác nhau, có loài cần nhiều oxy, ít oxy 

và không cần oxy để sống. Những vi sinh vật sống trong môi trường nước phần 

lớn thuộc nhóm kỵ khí không bắt buộc (N.Đ.Lượng & N.T.T Dương, 2003), cho 

nên nhu cầu oxy có thể dao động khá lớn. Hàm lượng oxy hòa tan ở các nghiệm 

thức dao động từ 4,7- 6,1 mg/L đáp ứng đòi hỏi oxy của vi sinh vật. Ngoài ra, nhu 

cầu oxy sinh hóa (BOD) là lượng oxy cần thiết để oxy hóa các chất hữu cơ có 
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trong nước thông qua hoạt động của vi sinh vật (N.ĐLượng & N.T.T Dương, 

2003). Hàm lượng BOD tăng cao ở nghiệm thức có bổ sung đạm - không có lá 

Đước so với nghiệm thức đối chứng có độ mặn là 5 và 100/00, do ở nghiệm thức này 

được cung cấp thêm đạm. Ở nghiệm thức bổ sung đạm – có lá Đước thì hàm lượng 

BOD có giá trị cao hơn nghiệm thức không có lá  từ 1,1 – 1,9 lần, điều này có thể 

giải thích được là do hoạt động của vi sinh vật thể hiện là mật độ VSVDD ở 

nghiệm thức có lá luôn có giá trị cao hơn so với không có sự hiện diện của lá.  

4 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

4.1 Kết luận 

 Nồng độ đạm trong nước ở nghiệm thức có bổ sung đạm - không có lá Đước 

giảm không đáng kể khoảng 1,1-2,2 mg/L . Trong khi đó nghiệm thức bổ sung 

đạm - lá Đước giảm có ý nghĩa, và giảm 3 lần so với nghiệm thức không có lá 

(0,9-5,1 mg/L).  

 Khả năng làm giảm đạm của vi sinh vật bám trên lá Đước khá cao khoảng 45% 

trong tuần lễ đầu, nhưng sau 14 và 21 ngày thì khả năng làm giảm chỉ còn 25% 

và 9%. Với 1gram chất khô lá Đước có thể làm giảm 0,029mgN/L/ngày. 

 Nồng độ đạm nitrite ở nghiệm thức có lá Đước giảm 6 lần và khác biệt có ý 

nghĩa thống kê so với nghiệm thức không lá Đước vào ngày thứ 21. 

 Mật độ VSVDD bám trên lá nhiều hơn đáng kể so với trong nước ở cả hai nồng 

độ muối và ở nồng độ muối 5 và 100/00. 

4.2 Kiến nghị 

 Đo hàm lượng đạm, lân và vi sinh vật ở trong lá Đước để hiểu rõ hơn cơ chế 

chuyển hóa của các chất dinh dưỡng từ lá Đước và môi trường ngâm ủ. 

 Theo dõi một số chỉ tiêu lý, hóa và sinh học trong lá Đước và môi trường nước 

phân hủy với khoảng thời gian phân hủy dài hơn. 

 Khảo sát sự làm giảm đạm bởi vi sinh vật bám trên lá Đước ở điều kiện mặn 

cao hơn với lượng lá Đước nhiều hơn. 
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