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VƯỜN QUỐC GIA NÚI CHÚA, TỈNH NINH THUẬN 

LƯƠNG ĐỨC THIỆN, LÊ THỊ HỒNG TRÂM,  

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 

 i n  inh h    hi     i  

 i n   n     Kh a h   v  C ng ngh   i    a  

Trong những năm gần đây tình trạng xói mòn và rửa trôi chất dinh dưỡng trên rẫy đất dốc 

của người Raglay tại Vườn Quốc gia (VQG) Núi Chúa ngày càng gia tăng do kỹ thuật canh tác 

lạc hậu, thiếu bền vững. Các loại phân bón hữu cơ có tác dụng cải tạo và làm giàu dinh dưỡng 

cho đất không được sử dụng, do đó đất bị bạc màu, năng suất cây trồng, đặc biệt là cây ngô, 

giảm đi rõ rệt. Trong khi đó nguồn phụ phẩm nông nghiệp sau thu hoạch như lõi bắp ngô, thân 

ngô, vỏ đậu,... lại được xử lý bằng cách đem đốt gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức 

khỏe cộng đồng. Thu nhập từ hoạt động nương rẫy giảm dẫn đến tình trạng cộng đồng Raglay 

cơi nới thêm nương rẫy mới, tìm các nguồn sinh kế khác thay thế như chặt củi hầm than, khai 

thác cạn kiệt các nguồn lâm sản ngoài gỗ gây ảnh hưởng nghiêm trọng lên đa dạng sinh học của 

VQG Núi Chúa (Báo cáo đánh giá PRA của VQG Núi Chúa, 2008). 

Ứng dụng phân bón hữu cơ làm giàu dinh dưỡng cho đất, bảo vệ môi trường sinh thái nhờ 

giảm phát thải ra môi trường là một phương pháp tốt được ứng dụng nhiều trong canh tác nông 

nghiệp bền vững. Đây là phương pháp đơn giản, dễ làm, nguồn nguyên liệu tận dụng từ phụ 

phẩm nông nghiệp sau thu hoạch (như lõi bắp ngô, thân ngô, đậu,...) hay rác thải sinh hoạt hữu 

cơ có sẵn tại địa phương. 

I. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

1. Vật liệu 

Phân compost theo 2 cách ủ yếm khí và hiếu khí được làm ngay tại rẫy được chọn để bón thử 

nghiệm theo tỷ lệ khối lượng nguyên vật liệu như sau: Cỏ tươi, các cây phân xanh, thân ngô sau thu 

hoạch (65%); lá đào khô, cỏ khô (20%); thân chuối, lá chuối, dây đậu đỏ (10%); phân heo (5%). 

2. Công thức bố trí thí nghiệm trên r y trồng ngô 

Mỗi ô thử nghiệm được chia làm 2 ô nhỏ để bón thử nghiệm 2 loại phân hiếu khí (ủ nổi) và 

phân yếm khí (ủ chìm), mỗi ô trồng 50 cây. Trong mỗi ô bón phân lại được chia đôi thành 2 ô 

nhỏ, mỗi ô nhỏ 25 cây để bón phân theo 2 cách: Cách 1: Tra ngô theo cách truyền thống (gieo 4 

hạt/lỗ tra), sau 3 tuần làm cỏ cho cây đồng thời bón phân compost bằng cách vun quanh gốc. 

Cách 2: Cuốc hố sâu 10cm, bỏ phân compost và hạt giống (4 hạt/hố) sau đó lấp đất. Tạo 1 ô 

không bón phân (25 cây) và trồng theo cách truyền thống để đối chiếu so sánh với các ô bón 

phân khác. Trong mỗi ô thí nghiệm lấy ngẫu nhiên 10 cây để theo dõi các chỉ tiêu về sinh 

trưởng và phát triển như: Chiều cao cây, tốc độ ra lá. Theo dõi tất cả các cây trên ô thí nghiệm 

để đánh giá các chỉ tiêu như: Thời gian hoàn thành các giai đoạn sinh trưởng, phát triển... Thí 

nghiệm được lặp lại trên các ô canh tác năm thứ 2 và năm thứ 3; riêng trên ô canh tác năm thứ 

nhất chỉ bón phân ủ chìm. Như vậy thí nghiệm bao gồm các công thức: Bón phân ủ hiếu khí 

theo cách 1 (UN1); bón phân ủ hiếu khí theo cách 2 (UN2); bón phân ủ yếm khí theo cách 1 

(UC1); bón phân ủ yếm khí theo cách 2 (UC2); không bón phân (KB). 
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Chúng tôi đã áp dụng phương pháp nghiên cứu so sánh chiều cao, tốc độ ra lá, các yếu tố 

hình thành sản lượng bắp như chiều cao đóng bắp, chiều cao cuối cùng, sản lượng khô theo 

“Quy định khảo nghiệm, công nhận và đặt tên phân bón mới” của Bộ Nông nghiệp và PTNT để 

đánh giá tác dụng của từng loại phân compost và với từng cách bón khác nhau trên cây ngô. 

II. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

1. Sự thoái hóa đất khi canh tác không s  dụng phân bón 

Cộng đồng Raglay sống xung quanh vùng đệm VQG Núi Chúa trước đây canh tác theo 

phương thức luân canh hoặc bỏ hóa, canh tác từ 2-3 năm sẽ chuyển sang các loại cây trồng khác 

hoặc bỏ hoang từ 1-2 năm để đất có thể phục hồi dinh dưỡng. Tuy nhiên, trong những năm gần 

đây, do sức ép về dân số, diện tích đất canh tác ngày càng bị thu hẹp nên đất được canh tác lâu 

hơn dẫn đến dinh dưỡng đất bị thoái hóa, năng suất giảm sút nghiêm trọng, sau 4-5 năm đất không 

thể canh tác được nữa, người dân bắt buộc khai phá rẫy mới để đảm bảo nhu cầu lương thực. 

 

Hình 1. Chi    a    y ng  q a     nă   anh     

Biểu đồ trong hình 1 thể hiện sự phát triển của chiều cao cây qua các năm canh tác cho thấy 

sự thoái hóa khiến dinh dưỡng đất giữa năm 1 và năm 2 đã có sự khác biệt nhiều. Chiều cao cây 

sau 50 ngày ở năm canh tác thứ 1 cao hơn năm canh tác thứ 2 là 10,45cm. Đến năm canh tác thứ 

3 sự phát triển chiều cao cây giảm đáng kể, sau 50 ngày chiều cao cây trên ô canh tác năm thứ 3 

thấp hơn so với năm thứ 1 và năm thứ 2 lần lượt là 54,33cm và 43,88cm. Tốc độ ra lá năm canh 

tác thứ 3 cũng chậm hơn đáng kể so với năm canh tác thứ 1 và năm canh tác thứ 2, lần lượt là 

2,35 lá và 1,72 lá (bảng 2), ảnh hưởng rất lớn đến sự quang hợp của cây. 

Biểu đồ trong hình 2 cho thấy, năng suất bắp ngô ở các năm canh tác sau giảm đáng kể, cứ 

qua 1 năm sản lượng lại giảm hơn 50%. Nguyên nhân là do chiều cao cây và tốc độ ra lá ở các 

năm canh tác sau giảm. Điều đó ảnh hưởng rất lớn đến thu nhập và nhu cầu lương thực của 

người dân nên nhu cầu khai phá rẫy mới là rất lớn. 

 

  nh 2   ăng    t bắ  ng  q a     nă   anh      kg bắp khô/sào Nam B  1.000m
2
) 



HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT LẦN THỨ 5 

1617 

2. Nghiên cứu về tăng trưởng chiều cao cây 

Chiều cao cây là một trong những chỉ tiêu quan trọng giúp đánh giá đất tốt hay xấu, khả 

năng cho năng suất cao hay thấp. Trong các giai đoạn khác nhau thì mức độ tăng trưởng chiều 

cao cây khác nhau. Kết quả thí nghiệm cho thấy, với cùng một điều kiện ngoại cảnh và mật độ 

trồng, mỗi phương thức bón khác nhau lại cho chiều cao cây khác nhau. 

 

Hình 3. Chi u cao cây ngô sau 20 ngày 

Khi cây ngô được 20 ngày đã có thể thấy rõ tác động của phân compost đến chiều cao cây 
(hình 3). Với các ô được bón theo cách có cuốc hố chiều cao cây vượt trội so với các ô không 
bón. Cụ thể là ngô trong ô sử dụng phân ủ nổi bón theo phương pháp cuốc hố trên đất ở năm 
canh tác thứ 2 cao hơn so với ô không bón phân ở năm canh tác thứ hai là 10,47cm và cao hơn 
so với ô không bón phân ở năm canh tác thứ 3 là 16,76cm. Đối với phân ủ chìm bón theo 
phương pháp cuốc hố, trên đất canh tác năm thứ 3 ô được bón cũng cho sự phát triển chiều 
cao tốt hơn so với ô không bón phân là 7,33cm. 

 

Hình 4. T      phát tri n chi    a    y ng   rên      anh     nă   hứ 2 

Hình 4 cho thấy sự phát triển của cây ngô trên đất ở năm canh tác thứ 2, khi sử dụng phân ủ 

nổi nếu bón phân bằng cách cuốc hố (cách 2) cao hơn rất nhiều so với cách vun quanh gốc (cách 1), 

sau 50 ngày chiều cao ngô ở ô sử dụng cách bón 2 cao hơn ở ô sử dụng cách bón 1 là 25,2cm. 

Đối với phân ủ chìm thì cách bón 2 cũng cao hơn cách bón 1 là 10,52cm. Điều này cho thấy 
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việc cuốc hố bón lót ngay từ đầu đã giúp cây ngô hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn việc bón sau 

khi cây đã nảy mầm. 

Kết quả thực nghiệm trên đất ở năm canh tác thứ 3 cho thấy việc bón lót khi bắt đầu gieo 

hạt đã giúp cho cây ngô phát triển chiều cao tốt hơn (bảng 1), cụ thể chiều cao bón phân ủ nổi 

theo cách 2 cao hơn cách 1 là 42,9cm; chiều cao bón phân ủ chìm theo cách 2 cao hơn cách 1 

là 2,4cm. 

  ng 1 

Bảng theo dõi chiều cao trung bình cây ngô theo thời gian (cm) 

Ô thử nghiệm 
Thời gian  inh trưởng Chiều cao 

cuối cùng 
Chiều cao 
đóng bắp 20 ngày 30 ngày 40 ngày 50 ngày 

N1-UC1 62,60 112,43 162,23 193,47 195,77 98,47 

N1-UC2 67,33 111,43 158,88 187,35 195,48 86,73 

N1-KB 62,03 108,20 154,27 188,00 198,60 95,30 

N2-UN1 51,93 94,58 143,12 179,03 190,35 94,57 

N2-UN2 74,87 125,07 172,60 204,23 206,05 102,05 

N2-UC1 51,60 87,10 126,40 153,45 157,75 70,98 

N2-UC2 63,63 98,13 141,03 163,97 163,17 75,43 

N2-KB 64,40 107,47 150,50 177,55 179,52 85,57 

N3-UN1 45,40 78,97 106,33 116,72 109,37 51,63 

N3-UN2 68,03 95,03 135,33 159,62 158,97 79,00 

N3-UC1 50,57 83,23 116,27 136,37 138,63 61,87 

N3-UC2 58,60 82,40 118,20 138,77 147,77 59,27 

N3-KB 51,27 79,20 115,60 133,67 130,63 61,37 

Ghi chú: N1-N3-Số năm đất đã được trồng ngô. 

3. Nghiên cứu về động thái ra lá 

Cùng với sự tăng trưởng chiều cao cây là sự phát triển về số lá cây ngô, lúc cây đạt độ cao 

tối đa cũng là lúc đạt số lá tối đa. Lá là cơ quan thực hiện quang hợp và là nơi tích luỹ chất hữu 

cơ cho cây. Tốc độ ra lá ngô trên ô đất canh tác năm 2 được thể hiện trên hình 5. 

Tốc độ ra lá và năng suất trên đất có thời gian canh tác khác nhau được trình bày tại bảng 2. 

Trên đất canh tác năm 2 và sau 50 ngày, ô bón phân ủ nổi theo cách 2 có tốc độ ra lá nhanh hơn 

cách 1 là 1,71 lá, trong khi ô bón phân ủ chìm theo cách 2 có tốc độ ra lá nhanh hơn so với cách 

1 là 0,67 lá. Trên đất canh tác năm 3 và sau 50 ngày, tốc độ ra lá của ô bón phân ủ nổi theo cách 

2 nhanh hơn ô bón phân theo cách 1 là 1,98 lá; ô bón phân ủ chìm theo cách 2 nhanh hơn so với 

theo cách 1 là 0,43 lá. Từ những kết quả trên cho thấy việc bón lót phân khi bắt đầu gieo hạt 

giúp cho tốc độ ra lá của cây nhanh hơn. 
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Hình 5. T      ra       rên      anh     nă  2 

  ng 2 

Bảng theo dõi tốc độ trung bình ra lá cây ngô theo thời gian và năng suất trung bình 

Ô thử nghiệm 
Thời gian  inh trưởng Năng  uất khô 

(kg) 20 ngày 30 ngày 40 ngày 50 ngày 

N1-UC1 6.90 8.50 11.40 14.13 1.4 

N1-UC2 7.40 9.33 11.25 14.08 1.8 

N1-KB 6.67 8.53 10.67 13.95 0.7 

N2-UN1 6.20 7.57 10.68 13.02 0.8 

N2-UN2 7.13 8.93 12.13 14.73 0.9 

N2-UC1 6.30 7.57 10.07 12.73 0.4 

N2-UC2 6.80 8.20 10.50 13.40 0.8 

N2-KB 6.87 8.33 10.70 13.32 0.7 

N3-UN1 5.73 7.20 9.50 11.22 0.7 

N3-UN2 6.73 7.70 10.87 13.20 0.7 

N3-UC1 5.93 7.20 9.80 12.20 1.5 

N3-UC2 6.23 7.17 9.90 12.63 2 

N3-KB 6.10 7.27 9.47 11.60 1.8 

Ghi chú: N-Số năm canh tác trồng ngô. 

4. Chiều cao cây cuối cùng của cây ngô 

Được tính từ gốc cây đến điểm phân nhánh đầu tiên của bông cờ. Chỉ tiêu này phản ánh quá 

trình sinh trưởng, phát triển của cây tốt hay xấu. 
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Hình 6. Chi u cao cu i cùng c a cây (cm) 

Kết quả thống kê chiều cao cuối cùng của cây ngô cho thấy, trên đất canh tác năm thứ 1 

việc bón phân không ảnh hưởng đến chiều cao cây, do là mùa canh tác đầu tiên nên dinh dưỡng 

trong đất chưa bị ảnh hưởng, cây phát triển tốt. Đối với các ô trên đất canh tác năm thứ 2 và 

năm thứ 3 chiều cao cây cuối cùng của các ô bón phân ủ nổi và ủ chìm theo cách bón thứ 2 đều 

cho kết quả cao hơn so với các ô bón theo cách 1 và ô không bón. 

5. Chiều cao đóng bắp 

Được tính từ mặt đất đến vị trí đóng bắp trên cùng. Chiều cao đóng bắp có mối tương quan 

tỷ lệ thuận với chiều cao cây. Chiều cao đóng bắp là yếu tố hết sức quan trọng, ảnh hưởng trực 

tiếp đến năng suất của cây ngô. Bắp đóng ở vị trí quá thấp hoặc quá cao đều ảnh hưởng trực tiếp 

đến năng suất. Nếu vị trí đóng bắp quá cao thì lá đóng bắp nhỏ và cây dễ bị đổ gãy, ngoài ra ảnh 

hưởng đến quá trình thụ phấn, tích luỹ chất khô vào hạt làm hạt không được chắc mẩy, bắp bé. 

Nếu quá thấp bắp bị che khuất dễ bị sâu đục thân đục bắp phá hoại, khó khăn trong quá trình thụ 

phấn, số lượng hạt phấn tiếp xúc với râu ít dần dẫn đến số hạt trên bắp nhỏ. 

Kết quả chiều cao đóng bắp vẫn cho thấy phân ủ nổi bón theo cách 2 có chiều cao vượt trội 

so với các ô thí nghiệm trong cùng một điều kiện. Trên đất canh tác năm thứ 2, chiều cao đóng 

bắp trong ô bón phân ủ nổi theo cách 2 cao nhất: 102,05cm, cao hơn ô bón phân ủ nổi theo cách 

1 tới 7,48cm và cao hơn ô không bón 16,48cm. Trên đất canh tác năm thứ 3, chiều cao đóng bắp 

trong ô bón phân ủ nổi theo cách 2 cao nhất: 79cm, cao hơn ô bón phân ủ nổi theo cách 1 

(27,37cm) và cao hơn ô không bón phân (17,63cm). 

6. Năng suất ngô 

Hình 7 cho thấy cách bón thứ 2 của các loại phân cho kết quả tốt và vượt trội so với các 

kiểu bón khác. Cụ thể, trên đất canh tác năm thứ nhất, bón phân ủ chìm theo cách bón 2 năng 

suất cao hơn bón theo cách 1 là 540kg/sào, cao hơn năng suất không bón phân là 1.200kg/sào. 

Trên đất canh tác năm thứ 2, khi bón phân ủ nổi theo cách 2 năng suất cao hơn so với cách 1 là 

800kg/sào và cao hơn so với ô không bón phân là 1.440kg/sào. Trường hợp đất canh tác năm 

thứ 3, bón phân ủ nổi theo cách 2 cho năng suất cao hơn so với cách 1 là 580kg/sào, cao hơn so 

với ô không bón phân là 335kg/sào. 
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  nh 7   ăng    t ngô (kg h t khô/sào) 

III. KẾT LUẬN 

Phương thức sử dụng đất để trồng trọt qua nhiều năm nhưng không cung cấp dinh dưỡng 

cho đất dẫn đến năng suất sụt giảm đáng kể theo thời gian. Điều đó dẫn đến nhu cầu khai phá 

rừng làm rẫy mới để trồng trọt ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn tài nguyên rừng. Việc bón 

phân compost đã có tác động lớn đến sự sinh trưởng và phát triển trong giai đoạn đầu của cây 

ngô. Cách bón phân theo phương pháp bón lót ngay từ khi mới gieo hạt giúp cho cây hấp thụ 

dinh dưỡng tốt hơn nên chiều cao cây phát triển tốt hơn và tốc độ ra lá nhanh hơn. Các chỉ 

tiêu hình thành sản lượng như chiều cao cuối cùng, chiều cao đóng bắp và năng suất ngô đã 

cho thấy việc bón phân compost đã giúp cho sản lượng ngô tăng đáng kể, góp phần làm tăng 

thu nhập của người nông dân và tăng giá trị dinh dưỡng cho đất, giúp giảm bớt tình trạng khai 

phá rừng làm rẫy mới. 
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COMPOST APPLICATION IN CORN PRODUCTION ON STEEP SLOPING SITES  
OF RAGLAY PEOPLE, NUI CHUA NATIONAL PARK, NINH THUAN PROVINCE 

LUONG DUC THIEN, LE THI HONG TRAM, NGUYEN THI PHUONG THAO 

SUMMARY 

Agricultural production without fertilizer on the steep sloping sites of Raglay people in Nui Chua 
National Park is short-term due to loosing nutrients through erosion. This leads to reclamation of new 
forest areas. The experiment with two types of bio-fertilizers (anaerobic and aerobic composting) made 
from harvesting crop residues and available scrubs has a positive impact on the growth, development and 
production of corn. Especially effective is the anaerobic method of composting and the underground 
application of the compost. 




