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Ai đã bón phân cho 
hệ sinh thái tự 

nhiên?

• Chim, động vật, vi sinh vật, 
giun đất.

• Tất cả những thứ được 
phân hủy và tái sử dụng

• Nitơ, ôxi, cacbon trong 
không khí

• Đất được bao phủ
• Sự đa dạng là bình thường 

trong tự nhiên
• Động vật cũng góp phần



Những thành 
phần của 

sinh học đất

• Vi khuẩn
• Nấm
• Xạ khuẩn
• Tảo
• Động vật nguyên sinh
• Tuyến trùng
• Nhện và côn trùng bậc thấp
• Giun đất
• Kiến, mối, bọ cánh cứng, 

mọt ẩm, rết



Vi khuẩn

• Phân hủy
• Cố định đạm
• Phân giải phốt pho 

(Bacillus 
megaterium)

• Ức chế bệnh
• Gây ra bệnh
• Thúc đẩy sự phát 

triển của cây
• Cải thiện cấu trúc 

đất
• Tận dụng khí mêtan
• Quang hợp
• Cố định cacbon



Cố định 
nitơ



Cố định nitơ

• Trên mỗi hecta đất có đến 
70.000kg nitơ

• Bao gồm cây họ đậu luân 
canh hoặc xen canh

• Ngoài ra còn vô số sinh vật 
cố định nitơ khác: 
Azotobacter, Azospirillum, 
Frankia, Anabaena

• Không sử dụng đạm hóa học
• Không sử dụng thuốc trừ sâu 

và thuốc cỏ
• Điều chỉnh pH của đất
• Adjust the pH of the soil
• Duy trì hệ thực vật phát triển 



Vi khuẩn ức chế 
bệnh

• Azotobacter: ức chế nấm bệnh
• Pseudomonas fluorescens and

Bacillus subtilis: ức chế nấm bệnh
• Pasteuria: ức chế tuyến trùng rễ



Tác động của hóa học lên vi 
khuẩn trong đất

• Chất diệt cỏ thuộc nhóm A, B, C, và D đều giảm khả năng 
cố định đạm (ví dụ: sulphonylureas, atrazine, trifluralin).

• Glyphosate (Roundup) làm giảm mạnh số lượng nốt sần ở 
rễ.

• Azotobacter rất nhạy cảm với thuốc hóa học
• Nitrat trong phân hóa học ức chế quá trình cố định đạm.
• Đất nén quá chặt sẽ kích thích vi khuẩn gây bệnh phát triển.
• Phân bón chứa kali clorua tác động xấu đến vi khuẩn nốt 

sần
• Đốt rơm rạ giảm nguồn thức ăn cho vi khuẩn.



Vai trò của 
nấm trong đất

• Phân hủy chất
• Ức chế bệnh
• Gây bệnh
• Giải phóng lân (nấm 

rễ)
• Giữ canxi
• Tạo mùn
• Cải thiện cấu trúc và 

độ ổn định của đất



Nấm rễ

• Hầu hết thực vật có mối quan hệ với 
nấm rễ

• Vài loài cỏ thì không có
• Cây nuôi nấm rễ, nấm rễ tạo dinh 

dưỡng khoáng cho cây
• Nấm rễ lan rộng trong đất, tìm nước và 

dinh dưỡng
• Mạng lưới nấm rễ liên kết các cây với 

nhau



Điều kiện 
tốt nhất 

cho nấm rễ

• Không sử dụng thuốc trừ nấm bệnh 
• Không sử dụng chất hun trùng cho đất
• Hạn chế cày xới
• Đất có cây phát triển quanh năm
• Không đốt phụ phẩm nông nghiệp
• Giảm tối thiểu phân đạm và lân hòa tan
• Không sử dụng phân chứa gốc clo 

(KaCl, CaCl2)
• Ngưng sử dụng glyphosate ít nhất 3 năm
• Không sử dụng thuốc diệt cỏ gốc 

atrazine
• Tăng hàm lượng hữu cơ đất
• Thoát nước tốt
• Nếu luân canh, nên xen giai đoạn trồng 

cỏ vào.
• Đất không bị mặn



Động vật nguyên 
sinh

• Điều tiết quần thể 
nấm và vi khuẩn

• Giải phóng đạm từ 
vi khuẩn

• Kiểm soát bệnh
• Kiểm soát tảo xanh 

lục và xanh dương
• Cần độ ẩm



Tuyến 
trùng

• Hầu hết là có lợi
• Kiểm soát bệnh
• Kiểm soát tuyến trùng 

có hại khác
• Giải phóng dinh dưỡng 

từ vi khuẩn và nấm
• Dấu hiệu của đa dạng 

sinh học đất



Nhện, giun đất, kiến, mối

• Phân giải chất hữu 
cơ thành những 
thành phần nhỏ hơn 
và tái chế dinh 
dưỡng.

• Làm xốp đất
• Kiểm soát bệnh trong 

đất
• Giun đất tạo mùn
• Mang dinh dưỡng từ 

tầng đất dưới lên



Bọ ủi phân

Bọ phân chôn vùi phân động 
vật xuống đất rất nhanh
Đạm sẽ không bị mất
Ký sinh trùng đường ruột sẽ 
không có thời gian sinh sản
Đất được thoáng khí và bổ 
sung dinh dưỡng

Bọ phân rất nhạy cảm với 
thuốc tẩy giun sán 
(anthelmintics)



Mối

• Mối giữ vai trò rất quan 
trọng trong tái chế dinh 
dưỡng và làm xốp đất
• Hầu hết mối sử dụng 
xác thực vật
• Một vài tấn công cả 
thực vật sống nếu thiếu 
thức ăn



Tác động 
của 

glyphosate

• Thay đổi tỉ lệ nấm và vi khuẩn 
trong đất

• Ngăn quá trình hình thành nốt 
sần ở cây họ đậu

• Ức chế nấm rễ
• Kích thích các bệnh rễ phát 

triển (take-all, rhizoctonia, 
fusarium)

• Ức chế các khoáng vi lượng 
(Zn & Mn)

• Độc đối với giun đất
• Ảnh hưởng đến sức khỏe (sẩy 

thai, hội chứng ADD, ung thư)
• Glyphosate bị cấm ở Việt Nam



Bảo vệ đa 
dạng sinh 
học đất

• Không hóa chất độc hại
• Giảm thiểu cày xới
• Bao phủ đất 100%
• Dùng phân ủ, phủ bồi
• Thoát nước tốt
• Chăn thả luân phiên
• Đất thoái hóa, cần bổ sung vi sinh



Nhân nuôi nấm rễ
• Sử dụng hóa học nhiều năm sẽ tiêu diệt 

nấm rễ
• Do đó cần bổ sung vào đất và hạt giống



Nốt sần cây 
họ đậu

• Mỗi nhóm cây họ đậu sẽ 
có một nhóm vi khuẩn nốt 
sần khác nhau

• Kiểm tra đúng loại nốt sần 
đang hoạt động

• Cắt nốt sần – bên trong 
phải màu hồng chứ không 
phải xanh lục hoặc nâu

• Nếu không đúng loại, nên 
áp dụng với hạt giống



Sử dụng Azospirillum

https://www.google.com.au/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjR96WZzPPeAhWRbn0KHV2cAmgQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.mbf.website%2Fazospirillum-4214111.html&psig=AOvVaw30NdTuMxEvvDmyF-HRpy2z&ust=1543374388634245
https://www.google.com.au/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjR49f7y_PeAhWDbX0KHZ_MDq4QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.specialbiochem.in%2F-bio-azospirillum-biofertilizer-2095663.html&psig=AOvVaw30NdTuMxEvvDmyF-HRpy2z&ust=1543374388634245


Vi sinh vật bản địa (EM)



Jeevamrutam: bổ sung vi 
sinh cho đất (India)

1. Trộn 10 kg phân bò tươi vào 200 lít nước.
Mix 10 kg fresh cow manure in 200 litres water
2. Trộn thêm 2 kg đường thốt nốt hoặc mật rỉ 
đường, 2 kg bột đậu bất kỳ và một ít đất rừng
3. Trộn thêm 10 lít nước tiểu bò
4. Dùng vải thưa phủ lại để tránh ruồi
5. Trộn thật đều 2 lần mỗi ngày
6. Có thể sử dụng sau 3 ngày và trước 7 
ngày, phun hoặc pha vào nước tưới

Đủ dùng cho khoảng 0.4 ha
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