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Giới thiệu
Trong môi trường nhiệt đới, ươm cây giống có thể là một công việc khó khăn. Một yếu tố quan
trọng cần quan tâm của sản xuất vườn ươm là hiện tượng ngập úng (Zhu, 2007). Trong suốt mùa
mưa, đất úng nước có thể có gây ngạt hệ thống rễ của một cây giống bằng cách hạn chế dòng
chảy của oxy và khoáng chất quan trọng khác (Forcella, 2000). Cây ươm đóng bầu trong đất
nặng hay phải chịu những tác động tiêu cực của ngập úng. Theo truyền thống, sự kết hợp của các
vật liệu như đá trân châu và chất khoáng vào bầu hỗn hợp giúp chống nén chặt đất và tạo điều
kiện thoát nước. Tuy nhiên, cả đá trân châu và chất khoáng có thể đắt đến mức phải giới hạn với
người trồng, đặc biệt là những người bị hạn chế về tài nguyên, như nhiều người mà bạn làm việc
với.
Nghiên cứu vườn ươm từ những năm gần đây tập trung vào việc tìm kiếm nguyên liệu thay thế
khả thi, có chi phí thấp và bền vững cho hỗn hợp bầu đất, thông thường sử dụng các sản phẩm
chất thải của các ngành công nghiệp khác như: mùn gỗ, phân thải đô thị, vỏ trấu, và xơ dừa
(Arenas, 2002; Meerow năm 1994;. Ahmad và các cộng tác, 2012). Vỏ trấu và xơ dừa có rất
nhiều ở châu Á, có khả năng giảm thiểu hiệu quả nguy cơ ngập úng mà lại thay thế nguồn đầu
vào đắt đỏ như đá trân châu hoặc chất khoáng. Xơ dừa có khả năng giữ nước cao trong sợi của
nó và thoát nước tốt qua các khoảng trống nó tạo ra trong chất liệu. Vỏ trấu là một sản phẩm phụ
phong phú của các ngành công nghiệp xay xát lúa gạo và phổ biến ở vùng nhiệt đới. Giống như
xơ dừa, nó tạo ra khoảng trống trong hỗn hợp cần thiết cho hệ thống thoát nước phù hợp và
không bị mục nát nhanh chóng theo thời gian. Kết hợp với nhau, hai vật liệu là nguồn nguyên
liệu đầy hứa hẹn có chi phí thấp thay thế than bùn trong hỗn hợp bầu đất của vườn ươm.

Mục đích của nghiên cứu này là để tìm ra hỗn hợp bầu đất tối ưu, sử dụng nguyên liệu đầu vào
chi phí thấp sẵn có ở Bắc Thái Lan và ở các vùng tương tự ở châu Á. Để định lượng độ thành
công của một hỗn hợp bầu đất, mức độ khỏe mạnh và phát triển của cây được đánh giá bằng việc
đo độ úa/hoại tử, chiều dài và sinh khối cây giống, trồng vào ruộng và được hỗ trợ bằng việc đo
độ khỏe mạnh và sức sống của hạt giống trong phòng thí nghiệm thông qua các thử nghiệm nảy
mầm. Nghiên cứu này được thực hiện để xác định xem liệu hỗn hợp từ nguyên liệu địa phương
có thể sản xuất cây trồng chất lượng tương tự, hay thậm chí tốt hơn, so với một hỗn hợp thương
mại.
Thiết kế thí nghiệm
Chúng tôi thử nghiệm bảy hỗn hợp bầu đất từ các nguyên liệu được quan tâm trên bốn hạt giống:
đậu ván 'Chiang Dao' (tên khoa học Lablab purpurpeus), chùm ngây (Moringa oleifera), bí ngô
(Cucurbita moschata), và cà chua (Solanum lycopersicum). Những loại hạt giống này được lựa
chọn theo mức quan trọng của chúng đối với nông dân trong mạng lưới ECHO, cũng như đối với
việc cung cấp cách đa dạng.
Nhân viên ngân hàng hạt giống và các cố vấn ECHO Châu Á xác định các thành phần hỗn hợp
bầu đất và tỷ lệ dựa trên kinh nghiệm trước đây, độ sẵn có với người nông dân, và tiềm năng
thay thế hỗn hợp bầu thương mại một cách khả thi (Bảng 1). Hiệu quả của hỗn hợp bầu được đo
bằng cách đánh giá độ nảy mầm, tăng trưởng, và phần trăm úa/hoại tử (ước tính số lượng
vàng/nâu trên thang điểm từ 0 [không] đến 100 [hoàn thành]) của cây giống trong 36 ngày phát
triển.Để bổ sung dữ liệu nảy mầm từ các thử nghiệm hỗn hợp bầu đất, thử nghiệm nảy mầm đã
được tiến hành với tám lần lặp lại của mỗi một trong bốn giống trong khoảng thời gian 20 ngày.
Điều này thiết lập một đường cơ sở về sức sống của hạt giống dựa trên sự nảy mầm để so sánh
với kết quả bầu hỗn hợp.
Bảng 1. Hỗn hợp bầu đất và tỷ lệ thành phần được sử dụng trong các thí nghiệm.
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Phân hữu cơ, được làm từ các vật liệu trang trại thường thấy như vật chất thực vật, đất và phân
chuồng, rất nhiều chất dinh dưỡng và có thể được làm tại trang trại (Menalled, 2005).
3
Phân bón thu được từ phân gia súc chăn thả tự do.
4
Tro thân lúa có tiềm năng cải thiện năng suất cây trồng trong cùng một cách mà than sinh học
từ gỗ được thấy có thể thực hiện (Graber, 2010). Tuy nhiên, khi nghiên cứu sâu hơn, chúng tôi
nhận ra rằng than vỏ trấu của chúng tôi không được xử lý như than sinh học, bởi vì chúng không
được trộn với phân hữu cơ và ủ trong vài tháng (Xem Ghi chú ECHO Châu Á # 9 Than sinh học:
Một nhà hữu cơ cho vi khuẩn đất.
Có ở: http://goo.gl/cP9C4L).
Kết quả
1. Sự nảy mầm
Không có ảnh hưởng đáng kể của các loài, loại hỗn hợp bầu đất, hoặc sự tương tác giữa các loài
và loại hỗn hợp bầu trên tỷ lệ nảy mầm tổng thể. Tuy nhiên, số ngày trung bình để đạt 50% nảy
mầm đã thay đổi đáng kể trên các loài.
2. Sự phát triển của cây con
Tầm quan trọng của loài, loại hỗn hợp bầu, và tương tác kết hợp của chúng
trên chiều dài cây con thay đổi khác biệt trong quá trình tăng trưởng của
cây (Hình 1). Vào 10 và 20 ngày sau khi trồng, không có tương tác đáng
kể giữa hỗn hợp bầu đất và loài cây. Sau 30 ngày trồng, các loài và các
phương pháp xử lý hỗn hợp bầu tiếp tục có những ảnh hưởng đáng kể trên
chiều dài cây con trong vai trò nhân tố độc lập, và sự tương tác giữa hai tác
động này đã trở nên khá đáng kể.
Sự khác biệt giữa các loại hỗn hợp bầu sau 30 ngày trồng trở nên rõ rệt
hơn, với hỗn hợp thương mại và UHDP thể hiện chiều dài cây con lớn
nhất. Sự tương tác giữa các loài và loại hỗn hợp bầu là đáng kể sau 30 ngày, với mỗi loài riêng
biệt có phản ứng đặc trưng với loại hỗn hợp bầu, ngược lại với phản ứng với hỗn hợp bầu giống
nhau ở các khoảng thời gian trước đó. Trong khi hỗn hợp UHDP và thương mại nằm trong hai
hỗn hợp tốt nhất cho mỗi loài, độ vượt trội của chúng so với các hỗn hợp khác thay đổi theo từng
loài. Đối với cây con đậu ván, hỗn hợp UHDP đứng vượt trội khi sản sinh cây con dài hơn hẳn so
với các hỗn hợp khác. Cây con chùm ngây trồng trong hỗn hợp UHDP chỉ dài hơn đáng kể khi
so sánh với những cây con trồng trong hỗn hợp nặng. Cây con bí ngô trồng trong hỗn hợp
thương mại dài hơn không đáng kể so với cây con trồng trong hỗn hợp UHDP, mặc dù chúng dài
hơn đáng kể so với cây con trồng trong tất cả các hỗn hợp khác. Cây con bí ngô trồng trong hỗn
hợp UHDP chỉ dài hơn đáng kể so với những cây con trồng trong than sinh học và hỗn hợp nặng.
Cây con cà chua trồng trong UHDP và hỗn hợp thương mại phát triển tốt như nhau và hơn hẳn so
với tất cả các phương pháp kết hợp khác. Tuy nhiên, chỉ kiểm tra chiều dài cây con không phải

luôn luôn biểu thị được sức khỏe cây trồng, như tình trạng vàng úa (vàng úa của thân cây)
thường có thể là một dấu hiệu của sự căng thẳng khác, bao gồm cả thiếu ánh sáng.
3. Sức khỏe cây giống
Sau 36 ngày tăng trưởng, cây con thu hoạch cho thấy có sự khác biệt đáng
kể giữa các loài và các loại hỗn hợp bầu với tất cả những biến số phụ
thuộc: chiều cao cây giống, hoại tử, úa, khối lượng ẩm, và khối lượng khô.
Ngoài ra, những tương tác đáng kể xảy ra giữa các loài hạt giống và các
loại hỗn hợp bầu cho tất cả các biến số phụ thuộc sau thu hoạch.
Chiều dài cây giống tại thời điểm thu hoạch thay đổi đáng kể bởi sự tương
tác của các loài và các loại hỗn hợp bầu. Đậu ván trồng trong hỗn hợp
UHDP tăng trưởng dài hơn đáng kể so với tất cả các cây khác, ngoại trừ
đậu ván trồng trong hỗn hợp thương mại. Cà chua dao động đáng kể về chiều dài cây giai đoạn
cuối cùng. Những loại hỗn hợp bầu đơn lẻ cũng hiển thị chiều dài cây giống đa dạng theo loài.
Trong hỗn hợp bầu UHDP, trung bình cây đậu ván con dài hơn đáng kể hơn so với ba loài khác,
còn giữa chúng không có khác biệt đáng kể với nhau. Hỗn hợp chỉnh sửa đã tăng cường chiều
dài trung bình cho các loài đậu ván, trong khi nó cho ra mức phát triển thấp nhất của cây cà chua
con.
Úa và hoại tử được dùng để đo độ khỏe mạnh của cây trước khi thu hoạch. Các cây giống có sự
khác biệt đáng kể về mức úa và hoại tử theo loài, hỗn hợp bầu và sự tương tác của hai tác nhân
này (Hình 2). Đối với cà chua và bí ngô, mức độ hoại tử và úa có vẻ biến thiên nhiều hơn so với
chùm ngây và cây đậu ván (Hình 2). Hơn nữa, trung bình, cây đậu ván và chùm ngây không bao
giờ đạt đến mức hoại tử cao hơn 10% hoặc mức úa cao hơn 25%. Cây bí ngô và cà chua trong
một số hỗn hợp bầu đạt đến mức hoại tử cao hơn 20% và mức úa cao hơn 40%.
Sinh khối khô của cây con thay đổi đáng kể theo loài, hỗn hợp bầu, và sự tương tác của các loài
và hỗn hợp bầu (Hình 3). Năng suất chính của cây giống mỗi loài, đo bằng sinh khối khô, thay
đổi đáng kể với mẫu vật đậu ván và bí ngô theo từng xử lý hỗn hợp bầu (Hình 3). Đối với chùm
ngây và cà chua, sự khác biệt giữa các phương pháp xử lý hỗn hợp bầu ít ấn tượng hơn (Hình 3).
Trồng trong hỗn hợp UHDP, đậu ván và bí ngô đạt mức sinh khối khô cao nhất là 4.6 ± 0.5 g và
4.6 ± 0.4 g. Ngược lại, cây giống chùm ngây và cà chua trồng trong hỗn hợp UHDP thu được ít
sinh khối khô hơn nhiều trong thời gian 36 ngày tăng trưởng (lần lượt 0.7 ± 0.4 g và 1.1 ± 0.4 g)

Hình 1. Ảnh hưởng của hỗn hợp bầu, loài và ngày [10 (trắng), 20 (màu ghi sáng), và 30 (màu
xám đen) ngày sau khi trồng] trên chiều dài cây giống (mm). Những chữ cái khác nhau trên
thanh biểu thị ảnh hưởng đáng chú ý của các loài trên tổng thể tỷ lệ nảy mầm, F = 5,99, p =
0,0041. Thanh sai số thể hiện ± 1 SE giá trị trung bình.

Hình 2. Ảnh hưởng của các loài cây giống và hỗn hợp bầu vào mức độ hoại tử (%) tại thời điểm
thu hoạch, 36 ngày sau khi trồng. Thanh sai số thể hiện ± 1 SE giá trị trung bình.

Hình 3. Ảnh hưởng của các loại giống và hỗn hợp bầu đối với sinh khối khô (g) tại thời điểm thu
hoạch, 36 ngày sau khi trồng. Thanh sai số thể hiện ± 1 SE của giá trị trung bình.
Tóm tắt
Trong nghiên cứu này, chúng tôi cố gắng kiểm tra mức độ ảnh hưởng của thành phần hỗn hợp
bầu đất và giống cậy đến sự nảy mầm và sức sống của cây giống trồng trong vườn ươm nhiệt
đới. Các nghiên cứu trước đó cho thấy rằng vỏ trấu và xơ dừa là những bổ sung hoặc thay thế
thích hợp cho hỗn hợp bầu truyền thống với những tác động vô hại (Buck, 2010; Ahmed, 2012).
Bổ sung vỏ trấu và xơ dừa vào hỗn hợp bầu đất được cho là giúp giảm thiểu nguy cơ gây bệnh và
sự tăng trưởng của cỏ dại cũng như tăng độ xốp và ngăn chặn ngập úng do thực trạng chúng là
một vật liệu giá thể và do tính chất vật lý của chúng (Olympios, 1999). Tro vỏ trấu được nhận
đinh là một nguyên liệu giá thể tiên tiến và tương quan đến độ màu mỡ của bầu đất (Graber et
al., 2010).
Mặc dù kết quả của chúng tôi không thể ủng hộ hay phản bác của những nhận định này, chúng
cũng gợi ý rằng chất lượng dinh dưỡng của các chất nền từ đất có thể là quan trọng hơn cho sự
phát triển tổng thể của cây so với môi trường tương đối vô trùng và các tính chất vật lý được
cung cấp bởi các vật liệu giá thể mà chúng tôi sử dụng trong thí nghiệm. Đây là hậu quả đặc thù
trong hoàn cảnh hạn chế tài nguyên nơi nguồn phân bón bổ sung bị hạn chế về kinh tế. Trong
mùa mưa, việc thoát nước kém của một chất nền có thể làm giảm tỷ lệ nảy mầm của hạt, bằng
cách tăng nguy cơ thối hạt và cản trở sự cân bằng nước trong cây con (Zhu, 2007). Trong thiết kế
các hỗn hợp, chúng tôi quan tâm nhất là tình trạng nước của chất đó đóng vai trò ra sao trong sự
phát triển của cây, và do đó đã không kết hợp độ màu mỡ của chất dinh dưỡng vào thí nghiệm.

Việc bổ sung vỏ trấu và xơ dừa vào hỗn hợp là để tăng khả năng thoát nước và giảm những tác
động tiêu cực của sự ngập úng nước ở cây con. Số liệu cho thấy trong nghiên cứu về lĩnh vực
này, khả năng thoát nước đóng một vai trò nhỏ hơn trong sự nảy mầm thành công của cây giống
so với suy đoán trước đó. Tuy nhiên, những kết quả này dựa trên hoàn cảnh cụ thể và nhu cầu
của Ngân Hàng Hạt Giống ECHO châu Á ở miền Bắc Thái Lan và cuối cùng chủ yếu áp dụng
nhiều nhất cho khí hậu tiểu nhiệt đới riêng biệt trong mùa mưa.
Các kết quả từ nghiên cứu này cho thấy rằng vào ngày thứ 30, tình trạng dinh dưỡng là một nhân
tố hạn chế tăng trưởng cây trồng. Trước đó trong quá trình nghiên cứu, loại hỗn hợp bầu không
phải là một nhân tố quan trọng xác định độ tăng trưởng của cây giống. Điều này ngụ ý rằng cho
cây trồng chỉ ở trong bầu một thời gian ngắn, các hỗn hợp ít dinh dưỡng có thể là một lựa chọn
khả thi cho những người trồng với khả năng tiếp cận tài nguyên hạn chế. Vì vậy, thời gian dự
định trồng trong vườn ươm là một yếu tố quan trọng cần xem xét khi lựa chọn một hỗn hợp bầu.
Mặc dù nghiên cứu này không thêm vào hỗn hợp bầu với bất kỳ loại phân bón nào, các nghiên
cứu trong tương lai nên tìm hiểu tác dụng của việc thêm một phân bón nhả chậm hoặc phân bón
lỏng vào hỗn hợp bầu, dù là hữu cơ hay tổng hợp. Ngoài ra, các nghiên cứu trong tương lai có
thể thêm các vật liệu cải thiện thoát nước (xơ dừa và trấu) vào hỗn hợp UHDP để tăng độ xốp.
Sử dụng phân hữu cơ thiên nhiên osmocote hoặc những bổ sung dinh dưỡng khác để tạo hỗn hợp
bầu là hành động phổ biến trong ngành công nghiệp vườn ươm. Trong khi đây có lẽ không phải
là ý tưởng cho những môi trường hạn chế về tài nguyên, có nhiều phương pháp tạo phân bón chi
phí thấp, chẳng hạn như bột máu hoặc bột xương xay, và phân bón từ các ao nuôi cá tháo cạn.
Nếu tài chính cho phép, một nghiên cứu phụ có thể lợi ích từ việc đo nồng độ chất dinh dưỡng
trong các mẫu hỗn hợp bầu trước, trong, và sau quá trình tăng trưởng của một cây giống. Có
được một hồ sơ chất dinh dưỡng sẽ cho phép chúng ta kiểm tra tốt hơn sự thay đổi trong tình
trạng dinh dưỡng của những hỗn hợp khác nhau và điều chỉnh sự thay đổi trong hỗn hợp đất từ
đợt này sang đợt khác. Cũng sẽ tốt nếu tái sử dụng các hỗn hợp bầu đất trong cây trồng bậc hai
và bậc ba để đánh giá độ màu mỡ của một hỗn hợp trong một khung thời gian dài hơn.
Tro vỏ trấu đã bao gồm trong nghiên cứu vì sự sẵn có và ứng dụng của chúng trong ngành công
nghiệp ươm cây của Thái Lan; Tuy nhiên, nghiên cứu liên quan đến than sinh học cho thấy rằng
than vật liệu được sử dụng tốt nhất sau khi nó đã được hoàn toàn tích hợp với các chất dinh
dưỡng, và chất nền giàu vi sinh, giữ ẩm, và đã được ủ vài tháng. Vật liệu than sinh học sử dụng
trong nghiên cứu này không được ủ theo cách thức này trước khi tích hợp với các hỗn hợp bầu.
Khi dùng đúng cách, sử dụng than sinh học trong một hỗn hợp bầu có thể có nhiều lợi ích cho
cây bao gồm: khả năng giữ nước, cải thiện hệ thống thoát nước, khả năng trao đổi ion dương
(CEC – Cation Exchange Capacity) để giữ chất dinh dưỡng và cải thiện môi trường sống cho
sinh vật của vi sinh vật, tất cả đều có thể góp phần tạo một hỗn hợp bầu lí tưởng trong hoàn cảnh
hạn chế về tài nguyên. Nghiên cứu tương lai nên tập trung vào việc kết hợp than sinh học (có và
không có chất ủ) vào hỗn hợp giá thể để sử dụng làm bầu đất trong vườn ươm.
Thời gian của cuộc nghiên cứu này được giới hạn trong mùa mưa ở Thái Lan và sẽ có lợi nếu lập
lại trong cả mùa khô lẫn mùa mưa. Những hỗn hợp trồng kém dưới độ ẩm cao, nhiệt độ tương

đối cao của mùa mưa làm tốt hơn trong những tháng khô hơn của mùa nóng hoặc lạnh. Cũng như
các Ngân hàng Hạt giống ECHO trồng những cây trồng khác nhau trong các mùa khác nhau,
phương pháp canh tác cũng phải thay đổi do thay đổi mô hình khí hậu. Hơn nữa, nghiên cứu này
sẽ được hưởng lợi từ thử nghiệm các hỗn hợp thành công trong nghiên cứu này (chẳng hạn như
hỗn hợp UHDP) với nhiều giống khác nhau của các loài thực vật. Chúng tôi gắng làm ra một dải
rộng của các loại cây trồng để thiết lập một đường cơ sở hữu ích cho mỗi hỗn hợp mà có thể áp
dụng rộng rãi. Một nghiên cứu tiếp theo sẽ tập trung vào các loài mà đặc biệt phù hợp cho ươm
cấy hoặc hưởng lợi từ một giai đoạn nuôi dài hơn trong vườn ươm. Các loài cây, chẳng hạn như
chùm ngây và keo, thường có rắc rối bắt đầu từ gieo giống trong ruộng, sẽ được hưởng lợi từ một
nghiên cứu dài hạn về sức khỏe và sự phát triển trong hỗn hợp bầu. Đặt nghiên cứu này vào bối
cảnh Ngân hàng Hạt giống Khu vực ECHO Châu Á đã tạo ra một cơ hội độc đáo để khám phá
giải pháp thay thế thích hợp cho một nhóm nông dân bị giới hạn tài nguyên. Các sáng tạo tại
ngân hàng hạt giống dựa trên các kỹ thuật áp dụng cho các cộng đồng đối tác của ECHO và các
đối tác mạng lưới phi chính phủ. Nghiên cứu này đã chứng minh thành công rằng một hỗn hợp
chi phí thấp, sử dụng vật liệu dễ dàng có được từ các vùng lân cận ở địa phương, có thể thu được
những cây trồng khỏe mạnh hay khỏe mạnh hơn loại cây trong hỗn hợp bầu thương mại đắt tiền.
Bất kỳ nông dân sản xuất nhỏ lẻ nào hoặc người làm vườn sau nhà có thể tạo hỗn hợp UHDP với
thêm một chút chi phí hoặc lao động. Trong nghiên cứu đặc biệt này, chúng tôi thấy rằng hỗn
hợp UHDP là tối ưu cho những người trồng trọt ở Bắc Thái trong điều kiện tài nguyên hạn chế.
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