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1. TONG QUAN
Miên Bac Vi~t Nam n6i riêng, hay vùng f)ông
Nam A nôi chung, Sil bin vO'ng trong ho~t dOng
sàn suât nOng nghiêp dang co nhO'ng v6n dé bât
ôn ma nguyên nhân chù yêu là do x6i mon và rlYa
t~êi chllt dinh dU'&ng (LaI, 1998; Maglinao and
Leslie. 2001). Chlnh Sl,l' bât 6n d6 là dOng Ille cM
;êu thùc dây SI! phàt trién nhOrng hinh thài ho~t
~Ql'lg san xuat theo kiêu dan xen nhlf luân canh
tarn thÔ'i, xen kê vai bô hoa tv' nhiên, phat tnèn
dong co hay g6i '0'\1 cây hàng nam vai mët nén
rông nghiêp thâm canh thâp. Tuy nhiên v61 bât ky
d;;mg canh tac nào cOng phài dàm bac yêu t6
9.àm thiêu xci mon dât va khOi phuc nhanh dO phl
:--"1iêu hl nhiên. trong d6 co viëc phuc hOi và phât
~'iên hé dong vàt dât. bai dé là Sif v~n dOng
k;,ông thé thiêu à (r~ng thal tif nhiên trong qua
trinh hlnh thành d(l phi cùa dat (Lavelle et al.,
1994) va cung càp chât ding dU'ëmg cha cây trông
'Brad~ord et al., 2002).
Thông thu'Ô'ng v6'i nén nông nghiêp lhâm
:ar.:-t. May phat trién dOng cO. thl h~ dOng vtlit dât
'-Mî phl,lC va phat trién nhanh. Tuy nhiên. thl,fC té
~ro:1g hOi,\t dQng sàn xuât cha thay sU' tac dQng
q;Jâ mÛ'c cüa con ngU'ai d6i vai dât dâ mât tlnh da
d;mg loà] cùa hé dOng v~t dât, làm cho m~t dO
:he 10ài giàm xu6ng (Lavelle and Spain, 2001),
cac ~oài bàn dia bi thay thé bài
[oài ngo~i lai,
~ll'O'ng là loài xam thl,fc (Bardgett. 2005). Van dê
~ày hiên nay à Dông nam A chU'a nghiên cÛ'u
r.hiêu vâ chU'a dU'<;7C danh giâ. d~c biët là viéc tac
d9n9 cùa cac bi~n phap canh tac (Curry et al.,
2002) hay viec cung cAp dü thlic an (l'ên SI! phât
~èn clla M dong v$t dat.
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Trong bài bac này chûng tOi ~anh gia kha
nang phl,lC hO; cùa hé dçmg v~t dât khi chuyên tli
canh tac sân sang cac hinh thU'c sÙ' dl,lng dât
kMc nhau nhU': Trông cà, bô hoa tv' nhiën va
Nông • Làm két hO'p. D~c bj~t èI ~ây chûng tOi
mu6n ~ê càp dén nh6m glun dill, ei6i 1U"Q'ng dê bi
t6n thU'O'ng bài d~c tinh dêt và khà nêng phl,lc hOi
cùa d't.

2. DIA OliM, V.T Ulu vA PHUDNB PHAP NBHlËN CÜ'U
2.1. Dia diêm nghlên c(fu
Thl nghi~m dlfQ'C triên khai tai luu wc DOng
Cao, Tiên xuàn. Lu'ong SO'n, Hoa Blnh, v~i orën
tich 50 ha, càch Ha NOi khoàng 60 km vê phia
Tay Nam, co toa se (200 57'N, 105° 29 E), lU'U
VU'C E)êlng Cao co dé) dôc trung binh hon 40 %. cé
noi dên 100 %. Llf(;mg mua hàng nam biên dQng
tU' 1500 dén 1800 mm, trong d6 80 dén 85 % t6ng
lU'Q'ng mua CiU'Q'c tàp trung trong mua mua tU'
thang 4 dên théng 1O. D~ âm cao xllp xy 75 dên
80%. Nhièt dO ngay dao dOng tÙ' 15'C dên 25·C.
Thang 1 va 2 la nhü'ng thang tanh nhât trong nam
(Tran Duc Tc"n et al. 2004).
Dâl trong lU'u VV'c chù yêu là Ci't Acrisols
(WRB 1998) ho~c Ultisols (USDA 1999). E)ât cO
nguôn gôc tÙ' da phiên san phâm cùa nûi Ill'a
thu(lc D~i trung sinh. DQ sâu tàng dât c6 dQ biên
dOng rât lan, trung blnh khoang hem 1m. Dât cé tY
I~ sét khoang 50%, cO nhièu 10 hOng v6'i dung
trQng d~t 1000 kg.m-3 , co màu nau (10YR4/4 dén
7,5 YR 4/6) va phan lè7p không ra. Sét trong c1ât
chù yêu chÜ'a khoang Kaolinil. vai dun~ tlch hâp
thu (CEC) thâp và pH thâp dlfai 5,0"0 m~t vsi
di~n tich nho con co mOt s6 lo~j dat m~j biên d6i
(Cambisols), tJal phù sa su6i (FluviSOls) và €lat tang
m6ng (Leptosols) (Tran Duc Toan et al. 2004),
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TI1J'Ô'c nhÜ'ng nam 60. vùng liât này dU'Q'c che
chù bÔ'l rû'ng nguyên sinh. Trang nhO'ng nàrn 60
cha rÜ'ng dé canh tac nông nghltp da tarn mat hé
sin:'l thai l'Ù'ng. TÙ' gh)a nhÜ'ng nam 70 dén nay,
'1gu'O'i dan canh tac sân. khoai SQ và ngO trong
,IJ':.J Vl,J'C. TÙ' nàm 1998, à nru VllC này chù yêu
trông sân và môt sé diên tich trÔng bach dàn. Bât
dâu tÙ' nam 2002 hlnh thÛ'c sÙ' dl,mg dflt liên tuc bi
t'lay dÔi do <11;1 phI cùa <1at bj giam, Tuy nhiën qua
qua trlnh canh tac. 5 phU'Q'ng thirc canh tac nOng
làm kêt hQ'p dU'Q'c thiêt I~p: (1) M6'i bô hoa sau khi
canh tac san nam 2001 (FALLOW) ; (2) Trông keo
:ai tU'Q'ng và trâu nàm 2002 sau khi trÔng sân
FORESn: (3) TrÔng cô Brachan'a tutziensis larn
:t1Ü'C an cha gia suc thay sân nàm 2003
BRACHARIA); (4) Bà h6a ngân ngày và bach
dàn tai sinh nam 2003 (EUCALIPTUS) va (5)
Tr6ng sân (CASSAVA). VÔ'i nam 'o~i hlnh sÙ'
dung Ciat này co thé di;li di~n che Sl,f da diiln9 cùa
cac biên phap luàn canh à Viët Nam va vùng
f)ông Nam A.
2.2. Lay mâu và nh~n d,ng h, d(mg v,t dât
Mau h~ <19ng v~t dat dU'Q'c lay bâng phU'O'ng
Dhap smh hQc nhi4;t d6'i va de) phi (TSBF). Mau
dU'Ç)'C lây trong mùa mU'a (thang 8 nàm 2005) mùa
du'Q'c coi là <1fnh diêm cüa sV' da diiln9 vê loaL
Mau liât dU'Q'c lêy ngâu nhiën !rong cac ô v6'ï sô
J'Q'ng là: 15 mêu trong CAS và BRACH.. 20 trong
EUCA., FALL và FOR. VI hàu hét cac ca thé giun
jât con nho nèn khOng thé nh~n dién du'O'c Ô'
!,:",(.rc loài, Chûng tOi da tién hành lay thêm 10 mêu
giun dât trong 1 0 c6 kich thu:6'c: 1 x 1 le SOcm, Ht
d9~9 v~t dât dU'Q'c phân lot;li nhanh bàng tay, Giun
5at èJU'Q'c nh~n dt;lng à mirc loài, cac d9n9 v~t dât
Ants

khàc C!U'Q'c nhàn d~ng bâng hinh thâï hoc và phân
IOÇli theo nhôm chlnh theo phu'O'ng phâp sinh hoc
nhi~t d6'i và dt) phi: Kiên (Formicidae) , BÔ canh
cling (Coleoptera), ChiJopoda, Diplopoda, Dong
v~t dâng NC (lsopods),
Heteroptera, Araneae.
Blattidae. MOi (Termites) (lsoptera). Cac nnorn
khac cën l;;li dU'9c dOn thành môt nh6m duy nhât
c6 tên là "Khac·. Au trung va dOng v(lt choa
tl1J'àng thành (non) du:Q'c phan IOeli riêng theo
dl)ng v$t tl1J'àng thành trong cung nh6m.

2.3. Phân tich thÔng kê
Tac dOng cùa sÙ' dl,m9 <1ât dén da dÇlng hè dong

v~t dât dU'Q'c kiêm chÛ'ng bàng phan t1ch phU'cmg
sai (ANOVA) và Tukey theo càp dOi. Tât ca s6 li~u
<1U:Q'C kiêm tra trnh <10ng nhât và SI! khâc bi~ tnr6'c
khi phân tlch Ela d~ng loài C!lfQ'C tlnh theo sô lU'gng

cùa cac loài trên 0 v6i <10 che phù thl,l'C ~ bâng
phu:ong phap TSBF, Cac mau phan tlch th6ng kë
dânh giâ da danq loài cha cac mâu giOng nhau trên
moi loai che phù thl,l'C v~t (sÙ' dl,Jng 100 miu mO
ph6ng v6i 15 C1iêm trên mOi 1000i che phü thl,l'C v~t).
PMn lot;li loài thl,fC hi~n bàng phu'O'ng phé'lp Jaccard
va;. dO dài khoang cach (bànSl mét) khOng <10i xu'ng
«(!iê-u nây không cha phép Yang m~t hai lin nhU' là
SV' tU'O'ng 110ng), phU'cmg phap tich tI,I, Sl,l' phân tlch
Indval du'Q'c thl,fC hi~n bàng céch phên lo~i theo
d~ng 50' dô cây.

3.KÉ' OUÀ vA

M~t <10 h~ dOng vat <1at khOng phan anh mÜ'c
dO ành hu:àng khat nhau giO'a cac thàm che phü
thl,YC vi)t, IOt;li tl'Ù' giun dàt và Isopoda (c1ô th; 1),
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chûng c6 m$t 6Q thâp, It nhat han haï làn (34
trong BRACH, 24 trong CAS, 15 và 14 trong
EUCA va FOR). Isopoda c6 m~t (1) phong phû
trong EUCA (41,6 ind.m·2) hon tronj cac thém che
phù thl,l'C vat khac (it hon 5 ind.m ). Nhin chung,
kiltn chiêm 70 6ên 80% 50 ca thé c6 trong toàn bO
cac toal hinh 51i dl,mg 6flt.
..
3.1.2. S~ da d{Jng cùa hf d~ng v't dat
ea d~ng 10Ai bl biên dOng hem vê m.t dO giO'a
cac thâm phù thl,/'c vêt (Mng 1).

Kêt quà trang d6 thi 1 cha thay kiltn là lcài 6a
d~ng nhât (287 înd.m-2 trong CAS, 214 trong
BRACH, 390 trong FALL, 272 trong EUCA, 383
trong FOR), vai m6i (75 ind.m·2 trong CAS, 1
trongBRACH, 172 trang FAL, 122 trong EUCA,
56 trong FOR). Diplopoda. Blattidae. Aranae và
Heteroptera v6'i m~\t (1) luOn thêp han 10 Ind.m·',
Chilopoda. Coleoptera. cé thé tl'U'àng thành và câ
thé nhè ee mat dO à moe trung binh (thc1ip hon 20
ind.m-2). Glun d6t CO mat (1) cao nh6t trong FAL
v6-i 94 ind.m-2. è1 eëe lo,i hlnh sÙ' dl,lMg 6ét khàc,
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Két quà à bàng 1 cha thây trong 10 diêm lây
rr.âu trên cac thàm thl,J'C v$t, blnh quàn c6 30

nh6m ~é)ng v~t 6ât cùng loài. Trang CAS khi mOi
canh tac, 6a d~ng loài à mue trung blnh (30 loài),
trang khi "6 à trong EUCA "a d~ng loài cao han
nhièu (42 loài) và giâm nh" trong FALL (25 loài).
S:,r khâc nhau này chù yêu là do sV' da d$ng 10Ai
cùa kiên và 60ng v$t dang tuc; tuy nhiên giun dét.
Coleopteran và Heteroptera cOng c6 tac dOng vào
sV' giao (f{)ng cùa loài n6i trên. vê (fa dê;lng loâi
cùa Kiên c6 SI,I' thay (JOi kM rO nét trong CAS và
EUCA (15 loài) trong cac thàm che phù thl,l'C vêt
khâG (9-12 loàî). Côn 6ông v~t dâng tue c6 SI,I'
tMay (JOi nhièu trong EUCA (6 lcài) à nhÜ'ng thâm
thl,fc v~t khéc chf t1m théy duy nhét CO mé)t loài.
Câc câ th~ tn16'ng thènh cùa bl) cénh cÜ'ng biên
dÔi nhiêu trong EUCA và BRACH vâi 7-8 loài vè
3-4 loàL t>Oi vâi giun dât, biên "Oi m~nh trang
:rong dât bo h6a (FALL) và rÙ'ng téi sinh (FOR).

3.1.3. SV' giting nhau eùa h; d9n9 v~t cfat
giÜ'a câe thlim thvc vit che phù
Nhin chung, cac thàm che phù thl,l'C vat tac
~Ong rât rt vào Sl,f da d~ng cac loài cûa h~ dOng
vêt dât (bâng 2).
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BAng 2. Sl,/' 9i6n9 nhau cùa cac loài trong hé dÔng
vêt d~t giÛ'a càc thàm phù thl,/'C vat
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Kêt quà trong bàng 2 cne thây chi ce 17% dén
31% cac loai gi6ng nhau giG'a cac thàm phù thl,/'c
v$t. Phân lan cac 10Ai gi6ng nhau c6 trang EUCA
và FOR; trong khi d6 c6 5l,/' khac nhau l6'n gi(fa
EUCA và CAS. SI,/' gi6ng nhau à cac loài phàn
lan à thài kY dàu thl,/'c hién CAS và FALL (thU'àng
d~t 26%). Ouàn thé h~ (JOng v~t 6ât cùa cac tham
che phù khâc nhau tU'O'ng dOi khâc bi~t trong CAH
(E:J6 thj 3). à "êy, Sl,!' ành hU'àng cua thàm che
phu (fU'Q'c thé hi(m qua tilng lo~i. CAS c6 S\,J' khâc
nhau nhiêu nhAt. Quàn thè trong BRACH và FALL
rât giÔng ':lhau. OuAn thé trong EUCA và FOR co
Sl,/' khâc nhau nhiêu nhât 50 vÔ'i CAS. C6 mé)t 56
di~m léy MaU trang FALL va trang ph~m vi cùa
CAS cha thây cac quàn thê khOng co Sl,I' khac

3.1.4. Anh huolmg cùa thay (lôl sÙ' d4lng (I~t

nhau nhiêu giÛ'a câc thàm thl,l'c v~t. Trong cac
thàm phü eùa EUCA va FOR cho th6y cac quàn
thê dong v~t trong dât không co sV' khac nhau
nhièu giCfa hai vi trI.

(I~n glun (lAt
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Dô thi 3. Phân IOliii cac diêm lây màu
3.2. Thào

,=

cac loài giun àât trong cac thàm phù thl,l'c v$t
y nghia trong phan tïch th6ng
trong 7 loai

Két quà lrong dô thj 2 cho thây.
giun dât dU'Q'c pnat hi(m. cô 4 loâi sau m(lt th6'i
gian canh tac mai phal hièn thây (Chling hoàn
toàn vêng m~l trong lhè'i ky crAu) (Pherelima
teucocitce. P. triastnata. va hai P. ssp). Pheretima
califomica là loàl cô s6 IUVng dOng nhat èhYQ'c
danh gla bâng phU'ang phàp Indval. no dlYQ'c coi
là mot chi thi chung cho 3lo~i hinh canh tac: CAS.
BRACH. FAl (indv 0.82; Dô thj 3). và chi th] cùa
2 IO~1 hinh canh tac: BRACH và FAI. Pheretima
teucoarce. nhom giun crât thli' haï thl10ng lCuyèn
tim thây lrong EUCA và FOR làrn chl thj cho nh6m
nay (indv=O,48). Dichogaster modigli8ni nh6m giun
dflt chinh cuôi cùng co m~t trong BRACH và FALL.

,:l':-c.."'l'-c:.·>>~I..J ~o{,fùt-rh"'\:"

J

illVeni,'es
Pheretima ca/ifarnica
Pheretlma feucoc:.rca
Dichogasl9r rnod.;giiam
Pheretima dangi
Pheretima Ssp.l
Pheretirna tnasmala
Pherelima ss.o.2

lu~n

3.2.1. Tac tfi)ng cua sÙ' dllng (fât (fén qui"
thé tfi)ng vit dât
Kêt qua nghiên cÛ'u cùa chûng tôi cho thây s....·
chuyên d6i 1Ù' bièn phap canh tac sân (CAS) sanp
d?ng canh tac kém thâm canh da lâm thay dôi
quân thé h~ crOng v~t crat. Tuy nhlën. da d~ng loai
vân không lhay crôi. chi cô m~t dQ cùa giun dât va
dong v~t dâng tùc tang lên à cac biën phap canh
tac sau sân. Mac dù nhfrng thay croi cr6 khOng co

kê. nhlYng ce the
nh~n d,nh râng trong cac bi6n phap canh tac co
sV' xàrn lan/~nh tranh cùa cac nh6m khac nhau
116 là haï loài an tàn dU' lhl,fc v$t quan trQng
(diplopoda va blattidae), chüng hoàn toàn vang
mât lrong th6'i ky cràu canh lac. Hè cr(lng v~l dllt
râl dé bi t6n thllO'ng do cr~c tinh cùa crêt. trang vùng
nghiên cüu này, d~c tinh cùa dat c6 liën quan ch~t
chê v6'i (sét. cacbcn. nito và pH). Gié thuyêt râng
Sl,J' thay d6i cac loai là do ành hU'àng cùa cac nhën
tô khac cùa dâl. Sv gia tang cac san pham tan du'
thlfC v~t ành hU'àng m~nh khi xàc I~p cac 0 nghiên
CÛ1J. chinh diêu d6 da lam lang cac nh6m an tan
du' thl,fC v~t. BcYi lé khi xàc I~p cac 0 nghién cÙ'u dâ
làm tang dQ che phù, vi thé c6 anh hl1àng crèn h~
dông v~t. vi tàn dU' thl,fC v~t cung câp lhU'c an. tao
chO an nau và tiéu khi htlu, (Lavelle and Spain.
2001). Ma châllU'Q'ng cùa tàn dU' thl,l'C v~t chù yêu
là IMnh phan h6a hQC cO ành hlfàng sau sac crên
hê dQng ~t dât. Trong nghiën CÛ'U l'lay quàn thé h~
dOng vat dât phàn 1Ô't'l gi6ng nhau giÜ'a tham che
phü rù'ng va trÔng b~ch dén. m~c dù trong tfll,l'C tê
cho thây tàn dU'thU'c v~l tU' cay chu là b~ch dan co
quàn thé deng v.$t dât riêng. bOi lë chûng chli'a cac
chât d~c tru-ng.

Nhin chung anh hli'àn9 cüa hOêilt. dOng nOng
không thâm canh den tinh it biën dong cùa
da dqng hë dQng v~t dât co thé dU'Q'c giài lhich
bâng cac già thuyêl sau: Thû' nhâ!. Iho'j gian thâm
canh c6 lhé không dù dài. Cac ô da b, biên dôi tli'
3 nàm vè trU'6"c. chûng kMr)g co dù thà'i gian cho
hê cr(lng vat crâl cU' trü và biên dôi. Tuy nhiên. met
nghiên cliu tn.rÔ'c dây chi ra rang h~ dong v~t dât
co thé phvc hôi chi trang th6'i gian 6 thang. ThÜ'
ba. cac dàc tinh dât van chU'a bi thay dôi m~nh do
chuyên aOi bi~n phap canh tac trong n6ng nghièp.
chinh diêu nay co thé càn trà SI! tài xàm lan cùa
h~ dong v~t trong dâl.
.
nghi~p
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3.2.2. Glun cf.4t IIJ chi th; slnh ht}c cùa
thay (Id, hlnh thll'c sÙ' d,mg cf.4t

S(I'

Giun dAt thU'àng dlfQ'C coi là chi thi dé kiém

tra

cac bièn phâp canh tâc và SI! biên dei cau truc hè

S;rlh thai dét, vi chüng phan (mg nhanh v6'i vi~
thay tTOi sÙ' dl,mg tTat (Paoletti. 1999). Theo
Fragoso et al. (1997) Sl,I' da d~ng sinh hoc cùa
g:~n tTat tha)' c70i khi hè sinh thàî tif nhiên bi thay
!hê bài hè sinh thàï nOng làm kêt hQ'P. Thl,l'C té
cha thày co 4 trong 7 loài cùa giun tTât co mât
trong cac biên phtlp canh tac luàn chuyên ma giai
ao~n dàu canh tac hoàn toàn khOng phât hiên
thây, cac diêm à ngoai ô nghiên CÜ'l..l giun dât
cüng phan Û'ng manh vai biën phép canh tac ft
thàm canh. Theo thang cJiêm dânh gia cùa Indval
èf mOi tru'àng ning bqch dàn (EUCA) và rimg tai
smh (FOR) thi loài giun Pheretima leucocirca là
chù yêu. Day là toài gun s6ng trong dât nhu-ng chi
~oet dOng trên bê mët dAt và ën tàn dU' thl!C v~t
dU'O'c xae (.1jnh thOng qua quan sat thij'e dia va
pMn tich 013C tàn dU' cùa thl,fc v~t va vô cay bi
:rôc ra. ThIlC v~y, Sl,f hien di~n cùa cac loài giun
Ciât này hàu nhU' dU'Q'c xac dinh bài Sl,l' phân huy
~àn dU' thlfC vat trong cac cJiêu kiên CI) thê (nhîêt
dO bê m~t dât. do tAm dât) xày ra trên cac dîên tlch
này. NgLYQ'c Iqi, loài giun dât Ph. califomica và
Dichogaster modigliani dLYQ'c tim thây trong

BRACH, FALL và CAS nhl.mg kh6ng co trong
EUCA vâ FOR. DAy là cac loài gun (fat chi ho~t
dOng dll6'i bê m~ dât (sensu Bouché. 1977) cé thê
quan sàt dU'Q'c trên cac chi thi sinh nec cùa biên
phap canh tac cô it hoac co san cac tan dl1 thl,f'C
v~t.

4. KÉTLUP
Thay dOi SÙ' dl,mg dât cô thé anh hU'6"ng trlim

tr~mg dén ~ng dOng h~ d(ïng v$t dât. Ml,lc dich
nghiën cou cùa chüng tôi 9uan tâm dén 1U'(7T1g tàn
dU' thV'C v$! trong vif~c kiêm scat s6 1U'Q'ng cJÔng
vi;lt không xU'ong s6ng trong dât và giun dât nhU'
là ~hi th! sinn hoc cûa SI! thay tTei Slf dl,lng dât. SI,I'
giông nnau giÙ'a BRACH, FAL va CAS co thê
du-vc giài th:ch b~ng SI! thu nnën ml)t Il..,O'ng nho
tàn dU'thl,fc vêt trong dàt, diêu này fàm càn trà SI,I'
phât tri!n cùa dOng v$t khOng xLYong s6ng an tàn
dU' thl,fc v~t nhU' giun dât. NgU'Q'c lai, EUCA và
FOR I~i thu nh~n dU'<;yc m~t 1U'Q'ng lan tàn dU' thl,fC
v~t tTlla vào dât di~u này da thuc dây phat triên
cac dOng v~t ân làn dll thl,fc v~t. Câc nghiën ClrU
van dang tiép tl,lC cJê chling minh Sl,I' thay dei vê
da d,ng h~ (fOng v(lt dAt vâ da d~ng vê loài co th!
lam ành hU'àng tai d~c tfnh cua dât nhU' khà nang
ngan can SI! mât dinh dU'f1ng do dong chày và
duy tri kêt câu cua dât dé chông I~i x6i mon.
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