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Tóm tắt: Phân rác hữu cơ (compost) có khả cải thiện cấu trúc vật lý của đất. Khi 

được sử dụng với hàm lượng thích hợp, việc bón compost đem đến cả lợi ích 

trước mắt và lâu dài tới cấu trúc của đất.  Nó cải thiện cấu trúc của đất và tăng 

khả năng giữ nước. Khả năng liên kết này là do hàm lượng mùn trong đất. Mùn 

được tạo thành do sự phân huỷ các chất hữu cơ ở mức cao. Các thành phần của 

mùn (axit humic, axit fulvic) đóng vai trò như “chất keo” kết dính các hạt đất với 

nhau, làm cho chúng có khả năng chống xói mòn và tăng khả năng giữ ẩm của 

đất. Nội dung của nghiên cứu này khảo sát ảnh hưởng của compost tới tính chất 

của đất trồng, cụ thể là khảo sát ảnh hưởng tới hàm lượng chất hữu cơ của đất. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy: hàm lượng chất hữu cơ tổng số, chất mùn tổng số, 

axit humic, axit fulvic  trong đất theo khảo sát đều được cải thiện đáng kể khi đất 

được bón phân rác hữu cơ. 

Abstract: Compost can greatly enhance the physical structure of soil. The addition of 

compost will reduce bulk density, improve friability and porosity, and increase its gas 

and water permeability, thus reducing erosion. When used in sufficient quantities, the 

addition of compost has both an immediate and long-term positive impact on soil 

structure. It increases water-holding capacity and improves soil aggregation. The soil-

binding properties of compost are due to its humus content. Humus is a stable residue 

resulting from a high degree of organic matter decomposition. The constituents of the 

humus act as a soil ‘glue,’ holding soil particles together, making them more resistant 

to erosion and improving the soil’s ability to hold moisture. The studies evaluated the 

effect of compost on content of organic matter in experimental soil. The results 

indicated that: the content of organic matter, humus, humic acid, fulvic acid are 

increased. 
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1. Đặt vấn đề 

Hàng ngày, lượng rác thải sinh hoạt thải ra môi trường ở nước ta là rất lớn. Tại 

Hà Nội, khối lượng rác thải sinh hoạt ước tính khoảng 5.000 tấn mỗi ngày, Thành phố 

Hồ Chí Minh hàng ngày có trên 7.000 tấn rác sinh hoạt thải ra môi trường [1] Đây là 

nguồn có thể tái chế để sử dụng với nhiều mục đích khác nhau như trong công nghiệp 

giấy tái chế giấy, thép, sắt..., sản xuất phân vi sinh, tận dụng nhiệt đốt rác để chưng thu 

nước cất... trong đó mô hình tái chế rác hữu cơ để sản xuất phân vi sinh được  đặc biệt 

quan tâm [2]. 

 Chức năng chính của phân bón hữu cơ làm từ rác thải là cung cấp chất mùn và 

một số vi sinh để cải thiện tính chất của đất. Như đã biết chất hữu cơ là thành phần 

quan trọng nhất của đất. Chất hữu cơ của đất bao gồm hai loại hợp chất chính là: các 



hợp chất không phải mùn (carbohydrate, chất béo, sáp, protein) và các hợp chất mùn 

(axit humic, axit fulvic,...). Tỉ lệ phân bố của các hợp chất hữu cơ trong đất như sau: 

Bảng 1: Tỉ lệ phân bố của các hợp chất hữu cơ trong đất 

Thành phần % tính theo khối lượng 

Các hợp chất không phải mùn  

Lipit 1 - 6% 

Carbohydrate 5 - 25% 

Protein/peptit/aminoaxit 9 - 16% 

Các thành phần khác Vết  

Các hợp chất mùn Tới 85% 

Nhìn chung, chất hữu cơ của đất có thể được mô tả như là một mạng lưới xoắn 

phức tạp của các hợp chất mùn và không phải mùn, và hấp phụ trên đó là các thành 

phần khoán và các ion kim loại tạo phức [3]. 

Thành phần chất hữu cơ không phải mùn bao gồm: Lipit, Carbohydrate, Các 

thành phần protein. 

Các hợp chất mùn: Các hợp chất mùn là phân đoạn hoạt động nhất của chất hữu 

cơ trong đất. chúng là một loạt các hợp chất có tính axit cao, có màu từ vàng đến đen. 

Hai thành phần quan trọng nhất của mùn là axit humic và axit fulvic.  

 Chất hữu cơ có một ảnh hướng đáng kể tới năng suất mùa màng và các tính 

chất của đất. Sự có mặt của chất hữu cơ tạo nên sự khác biệt giữa đất trơ hoặc đất cát 

với đất có sự sống. Nó là nơi cư trú của vi sinh vật và hệ động vật lớn và là nguồn 

cung cấp năng lượng cho vi sinh vật. Khi các nhân tố khác được cố định (khí hậu, chế 

độ tưới tiêu,...) thì  đất giàu mùn màu mỡ hơn đất nghèo mùn. 

 Mùn phản ánh độ phì nhiêu của đất thông qua các ảnh hưởng rõ ràng của nó lên 

tính chất hoá học, lý học và sinh học của đất. Nó có chức năng cung cấp dinh dưỡng 

cho sự phát triển của cây trồng (cung cấp nitơ, photpho, lưu huỳnh), cải thiện tính chất 

vật lý và cấu trúc của đất và cung cấp cacbon và năng lượng cho vi sinh vật đất,... Các 

chức năng của mùn trong đất thể hiện thông quá các điểm sau: 

- Cung cấp dinh dưỡng trực tiếp cho sự phát triển của cây trồng 

- Ảnh hưởng gián tiếp tới việc cung cấp dinh dưỡng 

- Cung cấp năng lượng cho sinh vật đất 

- Ảnh hưởng tới sự phát triển của thực vật bậc cao 

- Cải thiện trạng thái vật lý của đất 

- Chống xói mòn đất [4] 

 Chính vì vậy việc xác định mức độ ảnh hưởng của phân rác hữu cơ tới tính chất 

của đất là cần thiết để khảng định hiệu quả của phân rác hữu cơ, song song với đó là 

để cải tiến công nghệ sản xuất compost đạt hiệu quả cao. 

2. Thí nghiệm 

2.1. Bố trí thí nghiệm 



 Thí nghiệm sử dụng mùn rác được sản xuất từ nguồn nguyên liệu rác hữu cơ [5] 

và phân bón hữu cơ vi sinh Cầu Diễn của xí nghiệp xử lý rác thải sản xuất phân hữu cơ 

vi sinh Cầu Diễn để khảo sát ảnh hưởng của thành phần hữu cơ tới tính chất của đất 

theo thời gian 1 tháng, 2 tháng và 3 tháng. 

 Bảng 2: Thành phần phân mùn rác và phân hữu cơ vi sinh Cầu Diễn 

Mẫu Phân MR Phân CD 

pH 7,32 7,25 

TOC(%) 28,35 26,11 

TN[mg/kg] 15611,41 22684,88 

Tỉ lệ C/N 18,13 11,51 

Tổng lượng mùn [mg/g] 2055,74 1185,24 

Axit humic [mg/100g] 1394,40 557,76 

Nitơ thủy phân [mg/kg] 164,57 262,12 

Photpho tổng số [mg/kg] 5000,00 1352,62 

Kali tổng số [mg/kg] 27434,06  

 

Đất làm thí nghiệm: Khu đất lựa được lựa chọn làm thí nghiệm thuộc loại đất 

sét pha thịt có thành phần hóa học trước khi trộn phân được đưa ra trong bảng 3. 

Bảng 3: Thành phần đất trước khi làm thí nghiệm 

pH 8.30 Axit humic [mg/kg] 185.21 

TOC(%) 1.75 Nitơ thủy phân [mg/100g] 8.32 

TN[mg/kg] 1304.40 Photpho dễ tiêu [mg/kg] 70.69 

Tổng lượng mùn [mg/g] 351.27 Khả năng hấp thụ photpho [mg/100g] 36.42 

Photpho tổng số [mg/kg] 3115.20 Kali dễ tiêu [mg/100g] 26.34 

Kali tổng số [mg/kg] 1452.81 Tỉ lệ C/N 16.79 

           Khu đất thí nghiệm được chia thành 5 lô với diện tích 1m×1m. 

           5 lô đất thí nghiệm bố trí như sau: 

- Đối chứng không phân bón phân: 1 lô (mẫu ĐC) 

- 2 kg phân MR/m2: 1lô (mẫu MR2) 

- 4 kg phân MR/m2: 1 lô (mẫu MR4) 

- 2 kg phân CD/m2: 1 lô (mẫu CD2) 

- 4 kg phân CD/m2: 1 lô (mẫu CD4) 

2.2. Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu phân tích 

 Lấy mẫu: Mẫu được lấy theo phương pháp lấy mẫu hỗn hợp. 

- Đất được lấy trong mỗi lô tại 6 điểm khác nhau ở độ sâu 0 – 20 cm. 

- Thời gian lấy mẫu là sau 1, 2, 3 tháng sau khi bón phân vào đất. 

 Chuẩn bị mẫu phân tích: 

- Mẫu sau khi lấy được hong khô không khí ở trong nhà, lần lượt cho qua rây 

2mm; 1mm; 0,2mm. 



- Mẫu ở mỗi kích thước được đựng trong các lọ nhựa dán nhãn ngày lấy mẫu và 

kích thước mẫu. 

2.3 Phương pháp xác định chất hữu cơ trong đất 

Chất hữu cơ tổng số được phân tích theo phương pháp Walkley – Black.   

Tổng axit humic và fulvic được kết tủa từ mẫu đất sau đó cô khô và phân tích 

theo phương pháp Walkley – Black như chất hữu cơ tổng số. 

Axit humic được xác định từ dung dịch chiết rút mùn hoà tan. 

Tính lượng axit fulvic bằng hiệu của tổng 2 axit với lượng axit humic [6]. 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Chất hữu cơ tổng số 

          Sự thay đổi hàm lượng chất hữu cơ tổng số được đưa ra trong bảng 4. Từ đó ta 

có thể thấy theo thời gian chất hữu cơ giảm dần.Tuy nhiên, khi được bón phân và mùn 

rác hàm lượng hữu cơ trong đất cao hơn so với đối chứng từ 23 – 55% sau 1 tháng, 

19.4 – 24.3% sau 2 tháng, và 36,7 – 61,7% sau 3 tháng. Đây là một con số có ý nghĩa 

đáng kể trong việc cải thiện chế độ chất hữu cơ trong đất. Chất hữu cơ tăng đồng nghĩa 

với khả năng giữa nước và giữ ẩm của đất tăng. Điều này được giải thích là do chất 

hữu cơ hoạt động như một chất keo giữ ổn định cấu trúc đất, tạo thành một mạng lưới 

lớn các lỗ hổng đủ kích cỡ và nước được giữa trong đó.  

Bảng 4: Thành phần chất hữu cơ tổng số (%) 

Mẫu Chất hữu cơ tổng số [%] 

Sau 1 tháng Sau 2 tháng Sau 3 tháng 

ĐC 2,70 2,63 1,78 

MR2 3,33 3,14 2,74 

MR4 4,20 3,27 2,88 

CD2 3,44 2,60 2,45 

CD4 3,45 3,27 2,72 

 

3.2. Chất mùn tổng số trong đất (chỉ bao gồm các dạng axit mùn của đất) 

            Chất mùn cho thấy mức độ hữu hiệu trực tiếp của chất hữu cơ trong đất. Các 

hợp chất này có hàm lượng các gốc tự do tương đối cao, các gốc này đóng vai trò quan 

trọng trong các phản ứng polime hóa và phản ứng khử trong đất. Vì vậy, hàm lượng 

chất mùn càng cao thì tác dụng của phân bón càng cao. 

Bảng 5: Hàm lượng chất mùn tổng số trong đất [mg/kg đất] 

Mẫu Mùn tổng số [mg/kg đất] 

Sau 1 tháng Sau 2 tháng Sau 3 tháng 

ĐC 542,67 463,03 130,00 

MR2 886,15 694,55 310,00 

MR4 119,50 105,80 420,00 

CD2 750,43 622,70 190,00 

CD4 910,10 646,65 210,00 



 Bảng 5 cho thấy hàm lượng của chất mùn tổng số trong đất thay đổi theo thời 

gian. Tương tự như chất hữu cơ tổng số, hàm lượng mùn trong đất giảm dần theo thời 

gian. Đất được bón thêm phân CD và phân MR cũng có hàm lượng chất mùn tăng lên 

đáng kể so với đối chứng, cao nhất là mẫu MR4 cao hơn 2,2 lần sau 1 tháng và 2,3 lần 

sau 2 tháng so với đối chứng. 

3.3. Axit humic 

          Axit humic và axit fulvic là hai thành phần được quan tâm nhiều nhất do tác 

dụng trực tiếp của nó đối với đất trồng. Hàm lượng axit humic và axit fulvic trong đất 

sau thời gian thí nghiệm được đưa ra trong bảng 6. 

               Bảng 6: Hàm lượng axit humic và fulvic trong đất 

Mẫu 

Hàm lượng axit humic và fulvic [mg/kg] 

Sau 1 tháng Sau 2 tháng Sau 3 tháng 

Axit 

humic 

Axit 

fulvic 

Axit 

humic 

Axit 

fulvic 

Axit 

humic 

Axit 

fulvic 

ĐC 74,45 468,22 107,75 355,28 50,00 80,00 

MR2 121,35 764,8 175,00 519,55 130,00 180,00 

MR4 408,75 788,75 265,00 788,80 170,00 250,00 

CD2 217,15 533,28 175,00 447,70 110,00 80,00 

CD4 265,05 645,05 182,02 464,60 120,00 90,00 

 

            Ta có thể thấy rằng phân CD và phân MR đã cải thiện được hàm lượng chất 

mùn hữu hiệu của đất. Hàm lượng axit humic tăng lên nhiều nhất là 5.5 lần so với đối 

chứng (mẫu MR4 sau 1 tháng) và ít nhất là 1.6 lần so với đối chứng (mẫu CD2 sau 3 

tháng). Điều này có tác dụng tốt vì axit humic thường có nhiều vòng thơm hơn axit 

fulvic và dễ kết tủa trong môi trường axit của đất nên chúng kém hoạt động hơn, chính 

vì thế mà tác động gắn kết ổn định chất dinh dưỡng cũng như cấu trúc đất của nó cao 

hơn axit fulvic. 

           Bên cạnh axit humic, axit fulvic cũng là một thành phần quan trọng của chất 

mùn. Tỉ lệ giữa axit humic và axit fulvic cho thấy chất lượng và thành phần chiếm ưu 

thế trong mùn. Tỉ lệ giữa hai axit này trong đất thí nghiệm được đưa ra trong bảng 7. 

Bảng 7: Tỉ lệ axit humic và fulvic 

Mẫu Tỉ lệ axit humic và fulvic (HA/HF) 

Sau 1 tháng Sau 2 tháng Sau 3 tháng 

ĐC 0,159 0,303 0,625 

MR2 0,158 0,337 0,722 

MR4 0,518 0,336 0,680 

CD2 0,407 0,391 1,375 

CD4 0,411 0,392 1.333 

 



            Kết quả này cho thấy axit fulvic chiếm ưu thế hơn axit humic trong đất, trừ hai 

mẫu CD2 và CD4 sau 3 tháng. Với tỉ lệ này, mùn sẽ hoạt động hơn vì axit fulvic có 

kích thước nhỏ, phân tử có nhiều mạch thẳng, giàu các nhóm chức của axit cacboxylic, 

phenolic và quinone nên dễ tan trong nước ở một khoảng pH lớn và hoạt động hơn axit 

humic. Tuy nhiên, điều này cũng làm cho đất dễ bị rửa trôi các chất dinh dưỡng cũng 

như chất ô nhiễm vì khả năng gắn liên kết, giữ chất dinh dưỡng của axit fulvic kém 

hơn humic. 

4. Kết luận 

 Kết quả thí nghiệm cho thấy cả loại compost đã được hoàn thiện (sản phẩm của 

xí nghiệp xử lý rác thải sản xuất phân hữu cơ vi sinh Cầu Diễn) và mùn rác (sản xuất ở 

quy mô thí nghiệm) đều làm tăng hàm lượng chất hữu cơ tổng số, chất hữu cơ hoà tan 

trong đất. Tuy nhiên, đất được bón mùn rác sản xuất theo quy mô thí nghiệm  có thành 

phần chất hữu cơ tốt hơn phân bón vi sinh Cầu Diễn do nguồn nguyên liệu sản xuất ở 

quy mô thí nghiệm được chọn lọc kỹ càng hơn so với sản xuất ở quy mô công nghiệp. 

Tỉ lệ axit humic/axit fulvic còn thấp đối với cả hai loại mẫu compost. Đây là thông số 

cần được tiếp tục nghiên cứu để cải tiến thành phần giúp nâng cao hiệu quả của 

compost trên đất trồng. 
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