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TÓM TẮT

Giấm gỗ được sản xuất theo con đường nhiệt phân các phế phụ phẩm trong lâm nghiệp và nông nghiệp như tre
nứa, vỏ trấu, rơm rạ, vỏ các loại hạt, bã mía, lõi ngô. Giấm gỗ chứa khoảng hơn 200 hợp chất hóa học hòa tan trong
nước, 80-90% là nước và 10-20% là các axit hữu cơ: alkane, phenolic, alcohol và ester. Nhờ những thành phần hóa
học này trong giấm gỗ mà nó có tác dụng chống oxy hóa, kháng viêm, kháng nấm, kiểm soát côn trùng và kích thích
sinh trưởng cây trồng. Bài tổng quan này tổng hợp kết quả nghiên cứu của các tác giả về tác dụng của giấm gỗ trong
trồng trọt như làm tăng năng suất cây trồng, tăng hiệu quả sử dụng phân bón hóa học, kích thích nảy mầm, tăng sức
khỏe cho đất, tăng chất lượng phân chuồng, thuốc bảo vệ thực vật và có hoạt tính diệt cỏ. Từ đó có thể xem giấm gỗ
là nguyên liệu rất có tiềm năng trong phát triển nông nghiệp bền vững ở Việt Nam.
Từ khóa: Giấm gỗ, năng suất cây trồng, bảo vệ thực vật, hiệu quả sử dụng phân bón.

Effects of Wood Vinegar in Crop Cultivation: A Review
ABSTRACT
Wood vinegar is produced from agricultural and forestry byproducts pyrolysis such as waste from wood and
bamboo, rice straw, husks, sugarcane bagasse and corn-cob. Wood vinegar consists of more than 200 water-soluble
chemical compounds, 80-90% water and 10-20% organic chemical compounds: organic acid, alkane, phenolic, alcohol
and ester. Thus, wood vinegar has a powerful antioxidant and antimicrobial activity as well as anti-inflammatory agent,
anti-fungal drug, pest control and natural plant growth promotion. This review article sums up the roles of wood vinegar
in crop cultivation such as promoting crop growth and yield, enhancing the use efficiency of chemical fertilizers and
pesticides, stimulating germination, improving soil health and manure quality, and eradicating weed. Therefore, wood
vinegar can be considered to be a potential material for sustainable agricultural development in Vietnam.
Keywords: Wood vinegar, crop yield, pesticide, fertilizer use efficiency.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Theo Demirbas (2002), múi nëm toàn thế
giĉi täo ra khoâng 166 tď m3 phế phĀ phèm tĂ
hoät đûng nông nghiệp và lâm nghiệp. Phæn lĉn
phế phĀ phèm này đāČc văt bó Ċ bãi rác hoặc
đøt thành tro. Việc đøt nhā vêy dén đến suy
thoái đçt do ânh hāĊng đến hệ vi sinh vêt đçt.
Đøt phế phĀ phèm hoặc tàn dā thĆc vêt còn là
mût trong nhąng nguyên nhân làm phát thâi
khí nhà kính và mang läi nhąng hiểm hoä về
möi trāĈng trên phäm vi toàn cæu nhā biến đùi
khí hêu, mçt đa däng sinh hõc, nhąng vçn đề về
săc khoẻ và kinh tế xã hûi (Grewal & cs., 2018).
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Tù chăc Y tế Thế giĉi (WHO) cânh báo rìng:
6,7% tî lệ tĄ vong là do ô nhiễm không khí,
trong đò cò sĆ đòng gòp khöng nhó cþa đøt cháy
sinh khøi thĆc vêt. TĂ nëm 1990 đến nay, khí
nhà kính tëng trung bình múi nëm khoâng 1%
(dén theo Grewal & cs., 2018). Vì vêy, các nhà
khoa hõc và nhà quân lĎ đã nhên thçy tæm
quan trõng cþa việc hän chế đøt tàn dā cÿng
nhā phế phĀ phèm thĆc vêt và biến nó trĊ
thành sân phèm sinh hõc có ích. TĂ đò, ngāĈi ta
đāa ra chiến lāČc quân lý sinh khøi thĆc vêt để
khíc phĀc vçn đề này. Mût trong nhąng giâi
pháp đò là nhiệt phân sinh khøi thĆc vêt hoặc
các chçt hąu cć trong điều kiện yếm khí hoặc
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hän chế cung cçp oxy để täo ra than sinh hõc,
giçm gú và nhiều loäi khí khác. Trong nhąng
sân phèm này, giçm gú đāČc đặc biệt quan tâm
bĊi nó chăa khoâng trên 200 hČp chçt hoá hõc
hoà tan trong nāĉc, 80-90% là nāĉc, 10-20% các
hČp chçt hoá hąu cć bao g÷m axit hąu cć,
alkane, phenolic, alcohol và ester (Mohan & cs.,
2006a; Wei & cs., 2010a; Crepier & cs., 2018).
Giçm gú đāČc sĄ dĀng trong nhiều lïnh vĆc khác
nhau, chîng hän chçt bù sung vào thăc ën chën
nuôi, chçt kháng viêm, kháng nçm hoặc kiểm
soát côn trùng gây häi (Grewal & cs., 2018). SĄ
dĀng giçm gú không chî không có häi cho cây
sinh trāĊng cþa cây tr÷ng mà còn có hiệu quâ
hän chế mæm bệnh gây häi (Mohan & cs.,
2006a). Ở Nhêt Bân, giçm gú đāČc nông dân sĄ
dĀng phù biến trong canh tác rau do mang läi
rçt nhiều kết quâ mong đČi đøi vĉi cây tr÷ng
(Grewal & cs., 2018). Hæu hết các nghiên cău về
sân xuçt và sĄ dĀng giçm gú đāČc công bø Ċ
nhiều nāĉc chåu Á, nći cò nhiều than sinh hõc
và ngu÷n sinh khøi thĆc vêt phong phý nhā:
Nhêt Bân, Hàn Quøc, Trung Quøc, Thái Lan,
Đài Loan và Indonesia; mût sø nāĉc châu âu
cÿng đã sĄ dĀng giçm gú nhā Thuđ sï, Na Uy,
Phæn Lan, Pháp và MĐ.
Tuy nhiên, sĄ dĀng các sân phèm phĀ trong
sân xuçt nông lâm nghiệp hoặc các nguyên liệu
khác để sân xuçt giçm gú cÿng nhā việc tuyên
truyền, mĊ rûng sĄ dĀng giçm gú trong nông
nghiệp còn gặp nhiều thách thăc. Chính vì vêy,
bài báo tùng quan này tùng hČp các kết quâ
nghiên cău về tác dĀng cþa giçm gú trong việc
ngën chặn sĆ phát triển cþa nçm và vi khuèn
gây häi cho cây tr÷ng, tëng khâ nëng hoät đûng
cþa vi sinh vêt trong đçt, câi thiện săc khóe cþa
đçt và tëng khâ nëng hiệu quâ sĄ dĀng phân
hóa hõc, phân hąu cć để tĂ đò thçy đāČc vài trò
và tiềm nëng cþa giçm gú trong sân xuçt nông
nghiệp bền vąng.

2. NGUỒN NGUYÊN LIỆU ĐỂ SẢN XUẤT
GIẤM GỖ
Ngu÷n nguyên liệu để sân xuçt giçm gú
đāČc xem là khá d÷i dào và chia thành hai nhóm
chính: nhóm có ngu÷n gøc tĂ lâm nghiệp đò là
các sân phèm phĀ trong công nghiệp chế biến
gú, tre năa và nhóm có ngu÷n gøc tĂ phế phĀ

phèm cây nông nghiệp nhā rćm, bã mía và lôi
ngô. Theo niên giám thøng kê nëm 2020, tùng
diện tích tr÷ng ngô cþa câ nāĉc là 922.500ha;
diện tích tr÷ng mía 185.700 nghìn hecta; diện
tích tr÷ng lúa 7.279.000ha, diện tích rĂng tr÷ng
là 4.380.000ha và sân lāČng khai thác gú là
17.169.700m3. Vì thế mà sân phèm phĀ tĂ công
nghiệp chế biến lâm nghiệp và phế phĀ phèm
trong sân xuçt nông nghiệp là ngu÷n nguyên
liệu d÷i dào để sân xuçt giçm gú.
Nhóm cây lâm nghiệp: cây bäch đàn, bäch
dāćng, s÷i, tùng, cao su, tùng Nhêt Bân, tuyết
tùng, cây hät dẻ, cåy đāĉc và cây tre năa. Mu &
cs. (2004) đã cho cöng bø: giçm gú đāČc sân xuçt
tĂ cây tre năa có khâ nëng kích thích nây mæm
và khâ nëng phát triển cþa cây con Ċ rçt nhiều
loäi cây tr÷ng. Để täo giçm gú tĂ tre năa, ngāĈi
ta tiến hành đøt tre năa trong lñ đøt Ċ nhiệt đû
600-900C trong thĈi gian 4 giĈ (Zhang & cs.,
2007). Giçm gú tĂ cây tre năa có ânh hāĊng
đáng kể đến quá trình nây mæm và ra rễ mæm
cþa cây xà lách, cây hõ cà røt, cây rau câi xoong
và cåy hoa cýc, đ÷ng thĈi thýc đèy sinh trāĊng
và phát triển cþa cåy rau xà lách, dāa chuût
(Mu & cs., 2003).
Nhóm cây nông nghiệp: Ở Brazil ngāĈi ta
đã sân xuçt giçm gú tĂ vó trçu. Nhiều nguyên
liệu tĂ nông nghiệp có thể sân xuçt đāČc giçm
gú đò là: thån vó hät dẻ, bã mía, bã dăa và bã
chè (Steiner & cs., 2008).
Nhóm tâo: tâo biển, tâo nâu và tâo đó.
Nhóm tâo là mût loäi nguyên liệu triển võng để
sân xuçt giçm gú bĊi vì nò sinh trāĊng nhanh,
dễ tr÷ng. Dæu sinh hõc tĂ tâo cò hàm lāČng
carbon và hydro cao, khâ nëng toâ nhiệt nhanh,
hàm lāČng oxy và đû èm thçp hćn giçm sân
xuçt tĂ cây gú (Mohan & cs., 2006a).

3. THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA GIẤM GỖ
Giçm gú là mût sân phèm hún hČp rçt giàu
ngu÷n các bon và phân tĄ oxy. Bâng 1 thể hiện
thành phæn khác nhau cþa giçm gú đāČc sân
xuçt tĂ cây thông, cây phong, cây bäch dāćng.
Nhā vêy, trong thành phæn cþa giçm gú đāČc
sân xuçt tĂ nhąng nguyên liệu này có hàm
lāČng các bon khá cao (54-58%), hàm lāČng oxy
chiếm 35-40% và hydro 5,5-7,0%.
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Tổng quan về tác dụng của giấm gỗ trong trồng trọt

Bảng 1. Đặc tính hoá học của giấm gỗ
được sản xuất từ gỗ cây phong, cây thông và cây bạch dương
Đặc tính hoá học
Độ ẩm (%)

Giá trị
15-30

pH

2,5

Trọng lượng riêng

1,2

Thành phần cơ bản (%)
C

54-58

H

5,5-7,0

O

35-40

N

0-0,2

Tro

0-0,2

Nhiệt trị cao (MJ/kg)

16-19

Độ nhớt ở 773K (cP)

40-100

Cặn (%)
Tàn dư chưng cất (%)

0,2-1
50

Nguồn: Zhang & cs. (2007).

Giçm gú bao g÷m rçt nhiều hČp chçt hoá
hõc vĉi kích thāĉc phân tĄ khác nhau đāČc hình
thành tĂ hai quá trình xây ra rçt nhanh và
đ÷ng thĈi đò là quá trình làm vĀn và khĄ
polyme cþa 3 hČp chçt cao phân tĄ có trong thĆc
vêt (cellulose, hemicellose và lignin). Tuy nhiên,
thành phæn hoá hõc cþa giçm gú phĀ thuûc
hoàn toàn vào quá trình sân xuçt và nguyên
liệu đæu vào (Zhang & cs., 2007). Hàm lāČng
axit acetic dao đûng tĂ 2,87% đến 4,30% tính
theo khøi lāČng (Juan & cs., 2020). Hàm lāČng
axit acetic trong giçm gú đāČc sân xuçt tĂ cây
s÷i đó chiếm khoâng 3,52% và tĂ trçu hun
khoâng 3,33% theo khøi lāČng (Seo & cs., 2015).
Dçm gú đāČc sân xuçt tĂ phế phĀ phèm cây
bäch đàn tríng và cây cao su chăa hàm lāČng
axit này tāćng ăng là 32,49 và 70,60 mg/ml
(Theapparat & cs., 2018).

4. VAI TRÒ CỦA GIẤM GỖ TRONG
TRỒNG TRỌT
4.1. Tăng năng suất cây trồng
NgāĈi ta đã chăng minh đāČc rìng giçm gú
có khâ nëng làm tëng nëng suçt cây tr÷ng, làm
cho cåy sinh trāĊng khoẻ và tëng chçt lāČng sân
phèm thu hoäch (Mu & cs., 2003). HČp chçt
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phenol, esters và các axit acetic có trong giçm gú
đã kết hČp vĉi nhau để chøng oxy hoá, chøng läi
các hoät đûng cþa vi sinh vêt và thýc đèy sĆ
sinh trāĊng cþa cây. Giçm gú đāČc xem là chçt
kích thích sinh trāĊng cþa tế bào và đòng vai trñ
nhā là chçt xúc tác cho hoät đûng cþa vi khuèn
và enzyme. Đåy là nhån tø quan trõng trong
quá trình sinh lý, sinh hoá cþa cây tr÷ng nhā
quang hČp, hçp thu dinh dāċng và phát triển
cþa tế bào, tuy nhiên cć chế nhā thế nào thì đến
nay vén chāa đāČc làm sáng tó. Nghiên cău cþa
Masum & cs. (2013) trên cåy lýa đã cho thçy,
việc phøi trûn phân bón vĉi giçm gú không ânh
hāĊng đến sø hät chíc/bông và khøi lāČng 1.000
hät nhāng läi có ânh hāĊng đến sø hät lép/bông,
khøi lāČng rćm rä, nëng suçt sinh vêt hõc, chî
sø thu hoäch (HI) và nëng suçt thĆc thu.
Trong đò, phøi trûn 50% phân bón và 50% giçm
gú cho nëng suçt thĆc thu cao nhçt (5,05
tçn/ha), trong khi đò nëng suçt Ċ công thăc đøi
chăng (không bón phân và không sĄ dĀng giçm
gú) nëng suçt đät 2,55 tçn/ha và công thăc bón
100% phân hóa hõc nëng suçt đät 3,15 tçn/ha
(Masum & cs., (2013).
Jun & cs. (2006) đã chăng minh đāČc việc
pha loãng giçm gú tre năa lên 300 đến 800 læn
đã làm tëng khøi lāČng quâ và nëng suçt cþa
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dāa chuût, xà lách và cây câi dæu. Nghiên cău
trên cây cà chua, Mungkunkamchao & cs.
(2013) đã cöng bø, giçm gú pha loãng lên 800
læn và 500 læn khöng làm tëng sø quâ nhāng
làm tëng khøi lāČng chçt khô và khøi lāČng tāći
cþa quâ. Phun giçm gú Ċ n÷ng đû 30% cho cây
đêu tāćng khöng làm thay đùi chiều cao cây
nhāng làm tëng nëng suçt hät lên 138,4% so vĉi
đøi chăng không phun giçm gú (Jose & Machito,
2016). Pha loãng giçm gú Ċ n÷ng đû 20% đã làm
tëng nëng suçt dāa lāĉi tr÷ng khöng đçt
(Zulkarami & cs., 2011).
Tiến hành thí nghiệm trên cåy dāa chuût,
cây xà lách và cây câi dæu, Jun & cs. (2006) đã
công bø kết quâ nhā sau: sĄ dĀng giçm gú sân
xuçt tĂ tre năa pha loãng 800, 500 và 300 læn
cho khøi lāČng trung bình cþa quâ dāa chuût
tëng tāćng ăng là 21,1%; 33,6% và 14,4%; khøi
lāČng trung bình cþa cåy rau xà tëng tëng lên
34,0%; 42,4% và 25,7%; khøi lāČng trung bình
cþa cây câi dæu là 2,29%; 2,68% và 2,06% so vĉi
đøi chăng.
4.2. Tăng hiệu quả sử dụng phân bón
hóa học
Lashari & cs. (2013) chî ra rìng bù sung
giçm gú vào hún hČp than sinh hõc và phân
chu÷ng đã câi thiện đāČc đặc tính lý hóa cþa đçt
nhiễm mặn, làm giâm đāČc đû mặn trong đçt, tĂ
đò tëng nëng suçt cþa lúa mč. Nhā vêy, việc bù
sung giçm gú đã gòp phæn vào việc rĄa mặn, câi
thiện đû phì trong đçt, tëng khâ nëng hçp thu
và vên chuyển dinh dāċng về hät. Bón phân hóa
hõc kết hČp vĉi giçm gú Ċ n÷ng đû 10% đã làm
tëng khøi lāČng và đû ngõt cþa dāa hçu tr÷ng
trên đçt cát (Zulkarami & cs., 2011). Trong
nghiên cău trên cây chè, giçm gú cÿng đāČc xem
là chçt có thể làm tëng khâ sĄ dĀng axit
phosphoric lên 3 læn do các chçt hąu cć trong
giçm gú có khâ nëng hña tan axit phosphoric
thành däng dễ tiêu nên rễ cây có thể hçp thĀ
đāČc (Grewal & cs., 2018). Giçm gú đã làm ăc
chế hoät đûng cþa enzyme phân hþy urê và làm
giâm 80% quá trình giâi phòng amonium đ÷ng
thĈi tëng hiệu quâ sĄ dĀng đäm lên 33% so vĉi
đøi chăng (Lee & cs., 2021).

4.3. Kích thích nảy mầm
Nhiều nghiên cău đã phát hiện ra rìng
giçm gú có khâ nëng kích thích sĆ sinh trāĊng
cþa các cåy khác nhau nhā cåy câi xoong, xà
lách, hoa cúc và cây cà røt (Staden & cs., 2000,
Wei & cs., 2010a). Giçm gú đāČc sân xuçt tĂ cây
bäch quâ có ânh hāĊng đến khâ nëng nây mæm
cþa nhiều loäi cây tr÷ng, tuy nhiên măc đû ânh
hāĊng phĀ thuûc vào n÷ng đû giçm gú và loäi
cây tr÷ng (Pan & cs., 2010). SĄ dĀng giçm gú Ċ
n÷ng đû pha loãng 800 læn đã tëng tî lệ nây
mæm lên cao nhçt Ċ cây Protea Cynaroides (Liu
& cs., 2012). Nghiên cău trên cåy hoa hāĉng
dāćng và cåy cà chua cho thçy phun giçm gú Ċ
n÷ng đû pha loãng 10% đã rýt ngín thĈi gian
nây mæm xuøng còn 30% so vĉi đøi chăng
(Mmojieje & Hornung 2015). XĄ lý giçm gú đã
làm tëng tøc đû nây mæm cþa hät cþ câi và hät
dāa chuût, đ÷ng thĈi tëng tî lệ nây mæm cþa hät
cà chua và cà tím lên 7% và 4% so vĉi đøi chăng
không xĄ lý (Agoncillo, 2018). Tuy nhiên, sĄ
dĀng giçm gú Ċ n÷ng đû cao có thể ăc chế quá
trình nây mæm do các tác đûng bçt lČi cþa pH
thçp (Grewal & cs., 2018).
4.4. Tăng chất lượng và hiệu quả sử dụng
phân chuồng
Mût sø nghiên cău đã chî ra rìng, bù sung
dung dðch giçm gú vào trong quá trình þ phân
hąu cć làm tëng khâ nëng hoät đûng cþa vi sinh
vêt. Do đò, giçm gú thýc đèy quá trình lên men
các hČp chçt hąu cć trong quá trình þ (Lashari &
cs., 2013) và giâm quá trình mçt đäm khi þ
(Grewal & cs., 2018). Giçm gú làm tëng sø lāČng
vi khuèn, xä khuèn, kết quâ là tëng tøc đû đăt
géy các sČi khó phân huď. Vì vêy giçm gú không
nhąng cò vai trñ thýc đèy quá trình þ mà còn làm
tëng chçt lāČng cþa phân chu÷ng þ (Lee & cs.,
2005). Ling & cs. (2018) đã minh chăng rìng khi
þ phân chu÷ng có bù sung giçm gú đã làm tëng
chçt lāČng phân chu÷ng và làm giâm đûc tính cþa
kim loäi nặng. Bù sung giçm gú và than sinh hõc
vào quá trình þ đuöi quặng phøt pho vĉi phân
hąu cć chçt hąu cć đã làm nhiệt đû đøng þ tëng
nhanh, rút ngín thĈi gian phân giâi các chçt hąu
cć, thýc đèy nhanh quá trình hình thành các axit
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hąu cć, câi thiện sĆ hoät hóa cþa phøt pho và đèy
nhanh quá trình þ (Zhou & cs., 2019).
4.5. Cải thiện đặc tính lý hóa học của đất
Giçm gú có tác dĀng câi thiện đặc tính hoá
hõc và lý hõc cho đçt nên đã kích thích cho sĆ
phát triển cþa rễ và sĆ hình thành ch÷i (Wei &
cs., 2010b; Zulkarami & cs., 2011) cÿng nhā làm
tëng hoät đûng cþa vi sinh vêt đçt (Stainer &
cs., 2008). Ở Nhêt Bân, giçm gú đāČc nhiệt phân
kết hČp vĉi than cþi thāĈng xuyên đāČc sĄ dĀng
để câi täo đû phì cþa đçt (dén theo Hagne & cs.,
2013). Theo kết quâ nghiên cău cþa Lashari &
cs. (2013), giçm gú ânh hāĊng đến quá trình rĄa
trôi muøi hoà tan, giâm pH do đò làm tëng nëng
suçt cây tr÷ng trên đçt cát. Đçt sau khi đāČc xĄ
lý giçm gú trong hai nëm đã làm giâm vi khuèn
dð dāċng, tëng lāČng vi nçm (Koç & cs., 2019b)
và tëng khâ nëng hoät đûng cþa enzyme Beta
Glucosidase và Alkaline Phosphatase trong đçt
(Koç & cs., 2018; Koç & cs., 2019b). SĄ dĀng kết
hČp giąa than sinh hõc, giçm gú và phân chu÷ng
đã làm tëng sø lāČng vi sinh vêt và hoät tính
cþa các enzyme, giâm ânh hāĊng cþa muøi đến
cây tr÷ng và quæn thể vi sinh vêt trong đçt, tĂ
đò làm tëng nëng suçt cây tr÷ng trên đçt mặn
(Lu & cs., 2015). Các axit hąu cć trong giçm
đāČc sân xuçt tĂ tre năa, gú và rćm rä có khâ
nëng câi thiện đû chua cþa đçt, đ÷ng thĈi ânh
hāĊng có lČi đến hoät đûng cþa emzym protease
và sucrose (Maliang & cs., 2020).
4.6. Tác dụng như thuốc bảo vệ thực vật
Giçm gú đã đāČc nhiều nghiên cău công
nhên là mût sân phèm an toàn, đāČc sĄ dĀng
nhā chçt kìm hãm tĆ nhiên vĉi nhiều hoät tính
sinh hõc nên rçt phù hČp để sĄ dĀng làm chçt
kháng nçm, xĄ lý møi mõt và chçt xua đuùi
(Oramahi & Yoshimura, 2013). Ma & cs. (2011)
đã phát hiện ra rìng, giçm gú có hoät tính
kháng khuèn rçt cao, hän chế đāČc hoät đûng
cþa rçt nhiều chþng vi sinh vêt. Các hČp chçt
phenolic có trong giçm gú có khâ nëng kháng
nçm và tiêu diệt sâu häi. Giçm gú đāČc xem là
có khâ nëng làm tëng sĆ thèm thçu cþa các chçt
hoá nông nghiệp vào mô tế bào. Do đò, giçm gú
đāČc khuyến cáo dùng kết hČp vĉi các chçt hoá
nông nghiệp Ċ pH 4-5 sẽ làm tëng hiệu quâ sĄ
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dĀng cþa thuøc trĂ sâu hoá hõc. Phun giçm gú
nguyên chçt đāČc täo ra tĂ hún hČp các loäi gú
đã tiêu diệt đāČc 100% rệp và 92,5% nhện đó
häi trên cây đào sau 48 giĈ phun (Mmojieje &
Hornung, 2015). Lindqvist & cs. (2015) đã
chăng minh rìng sĄ dĀng dæu tĂ nhĆa cây bäch
dāćng cò tác dĀng xua đuùi øc sên và rệp.
Nghiên cău cþa nhóm tác giâ này cÿng cho thçy
khi phun sân phèm này vĉi n÷ng đû 1% có khâ
nëng tiêu diệt đāČc trên 95% rệp trên cây hõ cà.
SĄ dĀng giçm gú Ċ n÷ng đû 2% có thể tiêu diệt
đāČc 73,75%, 82,50% và 96,25% çu trùng muúi
sau khi xĄ lý 24, 48 và 72 giĈ (Pangnakorn &
cs., 2011). Giçm gú đāČc sân xuçt bìng con
đāĈng nhiệt phân chêm tĂ cây liễu đāČc xem là
loäi thuøc bâo vệ sinh hõc tøt nhçt trong các loäi
đāČc đāa vào thĄ nghiệm đó là øc sên và rệp
(Hagner & cs., 2018). Nghiên cău hiệu quâ diệt
tuyến trüng trong điều kiện phòng thí nghiệm,
Nguyễn H÷ng Phong & Nguyễn Xuân Hòa
(2019) đã cöng bø: SĄ dĀng giçm gú Ċ n÷ng đû
3% và 4% cho hiệu quâ tiêu diệt tuyến trùng lên
đến 83,33% và 95,49% tāćng ăng vĉi
Pratylenchus coffeae và 91,59% và 100% tāćng
ăng vĉi tuyến trùng Meloidogyne incognita sau
48 giĈ xĄ lý. Giçm gú đāČc sân xuçt tĂ cây
mimosa và cây bäch đàn Ċ n÷ng đû 20% đều có
khâ nëng ăc chế hoät đûng cþa hệ vi sinh vêt
đçt nhā nçm và vi khuèn (Araújo & cs., 2018).
4.7. Được sử dụng như chất diệt cỏ
Giçm gú đāČc sĄ dĀng nhā thuøc trĂ có sinh
hõc vĉi tiềm nëng cò thể thay thế thuøc trĂ có
hoá hõc. HČp chçt phenol, axit hąu cć, carbonyl,
alcohol trong giçm gú cò tác đûng đến hoät đûng
cþa có däi. Bù sung giçm gú vào thuøc trĂ có đã
làm tëng hiệu quâ diệt có đøi vĉi có l÷ng vĆc, có
lá mác, có thài lài, có dĂa và có låu nëm lên
100%, đāČc thể hiện Ċ câ mêt đû có và khøi
lāČng khô cþa có/m2 (Kim & cs., 2001; Cyren &
cs., 2007). Giçm gú đāČc sân xuçt tĂ cây liễu có
tác dĀng ngën chặn có däi (Hagner & cs., 2018).
Phun giçm gú Ċ n÷ng đû 1% làm tëng nëng suçt
cây tr÷ng và làm giâm khøi lāČng chçt khô cþa
có däi (Koç & cs., 2019a). SĄ dĀng giçm gú Ċ
n÷ng đû cao sẽ cò đặc tính nhā chçt diệt có, nếu
düng thāĈng xuyên và lâu dài sẽ không ânh
hāĊng đến pH cþa đçt (Maliang & cs., 2020).
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5. KẾT LUẬN
Nhiệt phân sinh khøi thĆc vêt là mût giâi
pháp tøt để quân lĎ tàn dā hoặc phế phĀ phèm
trong sân xuçt nông nghiệp và lâm nghiệp bĊi vì
hàng nëm Ċ nāĉc ta có hàng ngàn hecta rĂng
sân xuçt đāČc đāa vào khai thác cÿng nhā hàng
triệu hecta tr÷ng lúa, ngô và các cây tr÷ng nông
nghiệp khác. Sân phèm cþa quá trình nhiệt
phân là giçm gú và than sinh hõc. SĄ dĀng giçm
gú trong nông nghiệp sẽ có tác dĀng tëng nëng
suçt cây tr÷ng, kích thích nây mæm, tëng hiệu
quâ sĄ dĀng phån bòn, tëng săc khóe đçt và còn
đāČc xem nhā là chçt trĂ có, trĂ sâu sinh hõc.
Vì vêy, nếu chúng ta quân lý tøt nhąng phế phĀ
phèm trong lâm nghiệp và nông nghiệp nhā tre
năa, lôi ngö, bã mía, rćm rä và vó trçu thì đåy
là ngu÷n vêt liệu không nhó để sân xuçt giçm
gú, đ÷ng thĈi giâm thiểu nhąng ânh hāĊng xçu
đến möi trāĈng.
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