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NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MENTHOL ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ SINH TỔNG 

HỢP TINH DẦU BẠC HÀ ÂU (Mentha piperita Linn.) 

STUDY OF THE EFFECT OF MENTHOL ON GROWTH AND BIOSYNTHESIS OF 

PEPPERMINT OIL (Mentha piperita Linn.) 

Trần Thị Lệ Minh, Bùi Quang Chiêu 

Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh 

Email: ttlminh@hcmuaf.edu.vn 

TÓM TẮT  

Nghiên cứu khả năng chống chịu menthol của cây bạc hà Âu với các mức nồng độ khác nhau từ 

40 μg/ml đến 80 μg/ml bằng cách bổ sung menthol vào môi trường nuôi cấy, sau 7 ngày ghi nhận 

kết quả. Đánh giá sự thay đổi về hàm lượng tinh dầu và menthol trong tinh dầu của cây bạc hà 

Âu sau chọn lọc. Hoàn thành các thí nghiệm, kết quả thu được nồng độ menthol cao nhất cây 

bạc hà Âu chống chịu được là 70 μg/ml với tỉ lệ sống 31,34%. Những cây chống chịu được nồng 

độ này, sẽ được chuyển tiếp trồng trong nhà lưới. Sau khi trồng 30 ngày, thu hoạch, kiểm tra 

hàm lượng tinh dầu và menthol trong tinh dầu. Kết quả cho thấy hàm lượng tinh dầu thu được là 

0,203% cao hơn 1,23 lần và hàm lượng menthol thu được là 46,17% cao hơn 1,25 lần so với cây 

không được tác động bằng menthol. 

Từ khóa: Bạc hà, menthol, tinh dầu, Mentha piperita L. 

 

XÁC ĐỊNH TÁC NHÂN GÂY BỆNH ĐỐM LÁ LAN VÀ KHẢO SÁT HIỆU LỰC CỦA 

SÁU HOẠT CHẤT THUỐC TRỪ BỆNH TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM 

IDENTIFICATION OF FACTOR CAUSED LEAF SPOT ON DENDROBIUM AND THE 

EFFECTS OF SIX ACTIVITY GRADIENT OF FUNGICIDES ON LEAF SPOT DISEASE ON 

DENDROBIUM IN THE LABORATORY CONDITIONS 

Phạm Thị Minh Tâm, Trần Thị Mỹ Lệ 

Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh 

Email: ptmtam@hcmuaf.edu.vn 

TÓM TẮT 

Hiện nay bệnh đốm lá trên lan Dendrobium đang trở nên phổ biến và nghiêm trọng hơn. Bệnh 

phát triển nhiều và lây lan nhanh chóng trong mùa mưa. Hiện nay tình trạng bệnh đốm lá vẫn 

chưa được khống chế do chưa xác định được tác nhân gây ra bệnh nên chưa tìm được loại thuốc 

đặc trị hữu hiệu nhất cho bệnh này. Kết quả phân lập các mẫu nấm gây bệnh đốm lá trên lan 

Dendrobium đã xác định được tác nhân gây bệnh là nấm Nigrospora sp. thuộc họ Dematiaceae. 

Trong điều kiện phòng thí nghiệm, nấm Nigrospora sp. có phản ứng mẫn cảm mạnh nhất với 

thuốc Thiophanate-methyl (Topsin M 70WP ở nồng độ 15g/16 lít). Nấm có phản ứng kháng rõ 

rệt đối với thuốc Oligo – Chitosan (Nano – Chitosan ở nồng độ 2,5ml/lít).  

Từ khóa: Lan Dendrobium, bệnh đốm lá, Nigrospora sp. 

 



HIỆU QUẢ GIẢM CHUYỂN HÓA AFLATOXIN B1 THÀNH AFLATOXIN M1 CỦA 

KHOÁNG SÉT  TRONG CHĂN NUÔI BÒ SỮA  
EFFICACY OF CLAYS IN REDUCTION OF BIOTRANSFORMATION OF AFLATOXIN B1 TO 

AFLATOXIN M1 IN DAIRY COWS 

Trần Thị Bích Nguyên*, Nguyễn Quang Thiệu** 

*Trại Thí nghiệm và Trình diễn chăn nuôi bò sữa Tp. Hồ Chí Minh 

**Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh 

Email: nguyen.quangthieu@hcmuaf.edu.vn 

TÓM TẮT 

Thí nghiệm được tiến hành từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2015 tại Trại Thực nghiệm và Trình diễn  

chăn nuôi bò sữa Thành phố Hồ Chí Minh nhằm đánh giá khả năng giảm chuyển hóa của 

aflatoxin B1 (AFB1) trong thức ăn bò sữa thành aflatoxin M1 (AFM1) trong sữa bò bởi khoáng sét 

bentonite và diatomite. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu bình  hương  atin 4 x 4, m i đợt trong 

7 ngày với thời gian nghỉ là 4 ngày giữa các đợt. Bò thí nghiệm được chọn là 4 con bò Holstein 

Friesian, đang khai thác sữa ở lứa 1 và 2, gồm 02 con giai đoạn đầu chu kỳ sữa (năng suất sữa 

> 20kg/con/ngày) và 02 con giai đoạn cuối chu kỳ sữa (năng suất sữa < 20kg/con/ngày). Bò thí 

nghiệm được vắt sữa 3 lần/ ngày. Thí nghiệm được bố trí với 4 nghiệm thức: Nghiệm thức đối 

chứng (A: không độc tố), bò ăn khẩu phần thức ăn hoàn chỉnh (TMR) căn bản (20 kg 

DM/con/ngày). Nghiệm thức thí nghiệm 1 (B: có độc tố): bò ăn khẩu phần thức ăn TMR căn bản 

+ 0,5 kg khô dầu đậu phộng nhiễm AFB1 + 100 μg AFB1 tinh khiết. Nghiệm thức thínghiệm 2 (C: 

có độc tố và khoáng sét bentonite): bò ăn khẩu phần thức ăn TMR căn bản + 0,5 kg khô dầu đậu 

phộng nhiễm aflatoxin B1 + 100 μg AFB1 tinh khiết + 0,2% bentonite. Nghiệm thức thí nghiệm 3 

(D: có độc tố và khoáng sét diatomite): bò ăn khẩu phần thức ăn TMR căn bản + 0,5 kg khô dầu 

đậu phộng nhiễm aflatoxin B1 + 100 μg AFB1  tinh khiết + 0,2% diatomite. Thức ăn căn bản 

hàng ngày (TMR) là h n hợp thức ăn tinh và thô được tổng hợp từ nhiều nguồn nguyên liệu như: 

cám h n hợp, cám gạo, khô dầu đậu nành, cỏ tươi, thân bắp ủ chua. Kết quả cho thấy với mức 

tiêu thụ từ 200 – 300 µg AFB1/con/ngày thì không ảnh hưởng đến khả năng sản xuất sữa hàng 

ngày. AFM1 có thể xuất hiện trong sữa bò sau 6 giờ ăn thức ăn nhiễm AFB1. Tỷ lệ chuyển hóa 

AFB1 trong thức ăn thành AFM1 trong sữa ở bò biến động trong khoảng 2,93 % tới 6,42 % ở 

khẩu phần B và ảnh hưởng bởi năng suất sữa cũng như liều AFB1. Khi bò ăn thức ăn có chứa 

300 μg AFB1 trên ngày thì tới 97,98% mẫu sữa bò chứa AFM1 vượt ngưỡng 500 ppt. Khi bổ sung 

0,2% bentonite và diatomite trong thức ăn của bò sữa có nhiễm AFB1 đã làm giảm chuyển hóa 

của AFB1 thành AFM1 là 80,2 % và 61,3 %. 

 

Từ khóa: AFB1, AFM1, bentonite, Chuyển hóa, Diatomit 

 

 

 

 

 



ẢNH HƯỞNG CỦA ENZYME BẤT HOẠT Đ C TỐNẤM MỐC FUMONISIN TRONG 

THỨC ĂN HEO CON SAU CAI SỮA 

EFFICACY OF ENZYME IN AMELIORATING FUMONISIN TOXICITY IN WEANING 

PIGLETS FED FUMONISIN B1 CONTAMINATED DIETS 

Nguyễn Quốc Nhật, Nguyễn Quang Thiệu 

Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh 

Email: nguyen.quangthieu@hcmuaf.edu.vn 

TÓM TẮT 

Thí nghiệm được tiến hành nhằm đánh giá khả năng của enzyme phân hủy độc tố nấm mốc 

fumonisin nhiễm trong thức ăn heo con sau cai sữa. Bốn mươi tám heo con cai sữa, 28 ngày tuổi 

có trọng lượng trung bình khoảng 7 kg, được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên vào 4 lô (nghiệm thức) 

với 6 lần lặp lại, m i lần lặp lại (một đơn vị thí nghiệm) chứa 2 heo con, một đực và một cái. Lô 

I  là lô đối chứng, heo ăn thức ăn căn bản không bổ sung độc tố fumonisin B1 tinh khiết và chế 

phẩm enzyme bất hoạt độc tố.  ô II, heo ăn thức ăn căn bản có bổ sung 5 ppm fumonisin B1 tinh 

khiết và không bổ sung chế phẩm bất hoạt độc tố fumonisin.  ô III, heo ăn thức ăn có bổ sung 5 

ppm fumonisin B1 tinh khiết và 0,2% chế phẩm enzyme bất hoạt độc tố fumonisin. Lô IV, là lô 

heo ăn thức ăn căn bản chỉ bổ sung 0,2% chế phẩm enzyme bất hoạt độc tố fumonisin. Kết quả 

cho thấy heo cai sữa ở  ô II ăn thức ăn chứa 5 ppm fumonisin B1 có tăng trọng ngày thấ  hơn 

các lô còn lại (p<0.05). Không có sự khác biệt về tiêu thụ thức ăn của heo cai sữa giữa có hay 

không có độc tố fumonisin B1 trong thức ăn. Tuy nhiên hiệu quả chuyển hóa thức ăn thấp và có 

sự khác biệt ở  ô II khi heo ăn thức ăn nhiễm 5 ppm fumonisin B1 so với các lô còn lại. Bổ sung 

0,2% enzyme bất hoạt độc tố fumonisin B1 trong thức ăn nhiễm 5 ppm fumonisin B1 của heo ở 

 ô III đã cải thiện thành tích tăng trưởng, hiệu quả chuyển hóa thức ăn và tỷ lệ tiêu chảy của 

heo con sau cai sữa. 

Từ khóa: Enzym, Độc tính, Fumonisin, Heo cai sữa 

 

MÔ TẢ ĐỊNH LOẠI    M T SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA CÁ CHỐT BÔNG 

(PSEUDOMYSTUS SIAMENSIS REGAN, 1913) 

REDESCRIPTION AND BIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ASIAN BUMBLEBEE 

CATFISH (PSEUDOMYSTUS SIAMENSIS REGAN, 1913) 

Võ Thị Thanh Bình, Nguyễn Thị Thanh Trúc, Nguyễn Thế Mãi, Nguyễn Văn Tư 

Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh 

Email: vttbinh@hcmuaf.edu.vn 

TÓM TẮT 

Ở Việt Nam có hai loài cá thuộc giống Pseudomystus của họ Bagridae là P. siamensis và P. 

sobrinus – một loài mới. Các đặc điểm hình thái và chỉ tiêu phân loại của cá chốt bông, P. 

siamensis, được khảo sát và so sánh với P. sobrinus. Một số đặc điểm sinh học của cá chốt bông 

được nghiên cứu. Cá chốt bông là loài ăn tạp. Chiều dài tương đối của ruột (RLG) trung bình 

của  cá là 1,29 và ít thay đổi theo kích thước cá. Có một sự tương quan chặt chẽ giữa chiều dài 



và khối lượng của cá được biểu thị bởi  hương trình hồi qui W = 0,0124L
2,8936

 (R
2
 = 0,892). Hệ 

số thành thục (GSI) của cá cái ở giai đoạn thành thục sinh dục (giai đoạn IV) là cao (>20%) 

nhưng của cá đực là thấp (< 2%). Sức sinh sản tuyệt đối trung bình của cá (chiều dài từ 10 đến 

19 cm và khối lượng từ 6,8 đến 66,5 g) là 9.196 trứng (1.489 – 10.869 trứng) và sức sinh sản 

tương đối trung bình là 309 trứng.g-
1
 (105 – 747 trứng.g-

1
). Mùa sinh sản của cá chốt bông là 

vào đầu mùa mưa, từ tháng 6 đến tháng 8 hàng năm. 

Từ khoá: cá chốt bông, P. siamensis, đặc điểm sinh học 

 

NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT GIÁ THỂ TRỒNG CÂY  TỪ BÙN ĐÁY AO NUÔI CÁ TRA 

RESEARCH ON PRODUCTION OF PLANT SUBSTRATES FROM CATFISH POND MUD 

Nguyễn Minh Quang, Võ Thị Thúy Huệ, Phạm Đức Toàn 

Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh 

Email: minhquang@hcmuaf.edu.vn 

TÓM TẮT 

Chuyển đổi các chất thải rắn, bùn đáy ao nuôi cá tra, thành một sản phẩm có giá trị như giá thể 

trồng cây là một giải pháp hữu ích nhằm bảo vệ sự suy thoái của Trái đất do việc quản lý và xử 

lý chất thải không đúng cách gây ra. Ngoài ra, sử dụng giá thể như là một nguồn dinh dưỡng để 

trồng rau không chỉ làm giảm chi phí phân bón mà còn là một giải pháp giúp cải thiện, phục hồi 

độ phì nhiêu và bền vững của đất. Do đó sản xuất giá thể trồng cây từ bùn đáy ao cá nuôi cá tra 

nhằm trồng cây và cải tạo đất được khuyến khích nhằm giảm lượng chất thải, giúp giảm thiểu ô 

nhiễm môi trường và suy thoái cũng như tăng năng suất của đất nông nghiệp. Công thức thứ 16 

(nghiệm thức có công thức phối trộn các nguyên liệu gồm: 70% bùn đáy ao nuôi cá tra, 15% 

mụn dừa, 15%  hân bò và 3‰ chế phẩm vi sinh) cho kết quả tối ưu. Kết quả đánh giá hiệu quả 

giá thể trên cây hoa vạn thọ và cây ca cao cho thấy cây hoa vạn thọ, cây ca cao trồng ở các 

nghiệm thức giá thể làm từ bùn đáy ao nuôi cá sinh trưởng, phát triển hơn nghiệm thức đối 

chứng. 

Từ khóa: cá tra, giá thể trồng cây, mụn dừa, cacao 

 

XỬ LÝ BÙN ĐÁY AO NUÔI CÁ TRA BẰNG TRÙN QUẾ (Perionyx excavates) 

TREATMENT OF CATFISH POND MUD BY USING Perionyx excavates 

Nguyễn Minh Quang, Võ Thị Thúy Huệ, Phạm Đức Toàn 

Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh 

Email: thuyhue@hcmuaf.edu.vn 

TÓM TẮT 

Bùn đáy ao nuôi cá tra là một trong những phụ phế phẩm cần được xử lý. Nguồn phụ phế phẩm 

này có thể sử dụng làm giá thể, phân bón cho cây trồng nếu có biện pháp xử lý phù hợp. Ngoài 

ra, bùn đáy ao nuôi cá tra còn có thể ứng dụng làm nguồn thức ăn nuôi trùn Quế nhằm thu sinh 



khối trùn và phân trùn bón cho cây trồng. Trùn Quế sinh trưởng, phát triển tốt ở các nghiệm 

thức có sử dụng bùn đáy ao nuôi cá tra. Khả năng xử lý bùn đạt hiệu quả cao nhất là ở hai 

nghiệm thức có tỉ lệ phối trộn giữa bùn đáy ao và  hân bò lần lượt % là 90:10 và 80:20, hiệu 

quả xử lý thấp nhất là ở nghiệm thức 100% bùn đáy ao. Trùn Quế sinh trưởng, phát triển tốt ở 

các nghiệm thức có phối trộn phân bò. Trùn Quế ở nghiệm thức 80% bùn đáy ao + 20%  hân bò 

có tốc độ sinh trưởng cao nhất và hệ số sinh trưởng là 226,6%, đồng thời có trọng lượng sinh 

khối trùn tăng cao nhất (126,7g) và khác biệt có ý nghĩa thống kê so với các nghiệm thức khác. 

Kết quả thử nghiệm hiệu quả phân trùn trên cây cải ngọt (Brassica integrifolia) cho thấy năng 

suất cải ngọt ở nghiệm thức có bón  hân trùn cao hơn so với nghiệm thức đối chứng. 

Từ khóa: Bùn đáy ao, cá tra, trùn quế, Perionyx excavates. 

 

XU HƯỚNG BIẾN Đ NG H M LƯỢNG FECAL COLIFORM CÁC HỒ  

KINH THÀNH HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

ACHANGING TREND OF FECAL COLIFORM LEVELS AT LAKES IN HUE IMPERIAL CITY, 

THUA THIEN HUE PROVINCE 

Nguyễn Minh Kỳ*, Nguyễn Tri Quang Hưng*,  ê Quốc Tuấn*, Nguyễn Hoàng Lâm** 

* Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh 

** Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng 

Email: nmky@hcmuaf.edu.vn 

TÓM TẮT  

Với mục đích đánh giá xu hướng biến động tình trạng nhiễm bẩn phân ở các hồ Tịnh Tâm, Cây 

Mưng, Tân Miếu và Hộ Vệ thuộc khu vực Kinh thành Huế, nghiên cứu đã tiến hành quan trắc 

hàm lượng fecal coliform. Mẫu được xác định bằng  hương  há  MPN và tuân theo tiêu chuẩn 

của APHA. Nghiên cứu sử dụng kiểm định phi tham số Mann- Kendall  hân tích và đánh giá xu 

hướng biến động dựa vào độ dốc Theil-Sen bằng phần mềm ProUCL 4.1. Kết quả quan trắc cho 

thấy hàm lượng fecal coliform tại các hồ Kinh thành Huế biến động lớn vào các tháng mùa mưa 

(tháng IX, XI). Thủ tục phân tích thống kê và kiểm định phi tham số Mann-Kendall chỉ ra tồn tại 

xu hướng biến động gia tăng hàm lượng fecal coliform ở hồ Hộ Vệ (p < 0,05). Tốc độ xu hướng 

biến động hàm lượng fecal coliform ở hồ Hộ Vệ đạt mức khá cao 37,50 MPN/100ml/tháng. Về 

lâu dài cần các giải  há  ngăn chặn nguồn xả thải chứa vi khuẩn fecal coliform vào hệ thống 

các hồ khu vực Kinh thành Huế. 

Từ khóa: Hồ, biến động, fecal coliform, Kinh thành Huế, xu hướng Mann-Kendall 

 

 

 

 



NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC CỦA CỤM CÔNG TRÌNH  

THỦY ĐIỆN AN KHÊ - KANAK TỈNH GIA LAI 

ASSESSING THE NEGATIVE IMPACTS OF AN KHE - KANAK HYDROPOWER  

IN GIALAI PROVINCE 

Đoàn Công Danh,  ê Quốc Tuấn, Nguyễn Tri Quang Hưng, Nguyễn Minh Kỳ 

Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh 

Email: quanghungmt@hcmuaf.edu.vn 

TÓM TẮT  

Đề tài nghiên cứu, đánh giá tác động tiêu cực của cụm công trình thủy điện An Khê - Kanak đến 

các vấn đề môi trường, kinh tế - xã hội trên lưu vực sông Ba được tiến hành tại địa bàn thị xã An 

Khê và huyện Kbang, tỉnh Gia Lai. Mục tiêu của nghiên cứu nhằm đánh giá tổng thể các tác 

động của thủy điện An Khê - Kanak đến môi trường, kinh tế và xã hội, từ đó đề xuất những giải 

pháp quản lý theo hướng phát triển bền vững. Nghiên cứu đã tiến hành thu thập dữ liệu, khảo sát 

thực địa, điều tra phỏng vấn đánh giá các tác động của công trình thủy điện tại vùng bị ảnh 

hưởng ở các xã Cửu An, thị xã An Khê và xã Đông, huyện Kbang. Kết quả nghiên cứu cho thấy 

thủy điện An Khê - Kanak đã gây ra những tác động xấu đến chất lượng môi trường sinh thái. 

Ngoài phần diện tích lớn đất lâm nghiệp có rừng bị mất mát để làm thủy điện, người dân vùng 

chịu ảnh hưởng bị mất đất sản xuất. Công trình thủy điện An Khê - Kanak làm mất diện tích đất 

nông lâm nghiệp với tổng diện tích lên tới 3.058 ha.  ượng nước trả về sông Ba thực tế thấ  hơn 

4 m
3
/s như thiết kế và góp phần gây ra tình trạng ô nhiễm. Việc thiếu nước phục vụ sinh hoạt, 

sản xuất làm cho đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn. Do đó, nghiên cứu đề xuất một số 

giải pháp thích hợp nhằm nâng cao công tác quản lý hướng phát triển bền vững lưu vực sông 

Ba. 

Từ khóa: Thủy điện, An Khê - Kanak, lưu vực, sông Ba, môi trường 

 

PHẢN ỨNG TĂNG TRƯỞNG ĐƯỜNG KÍNH CỦA DU SAM 

(Keteleeria evelyniana Masters) ĐỐI VỚI SỰ THAY ĐỔI CỦA 

NHỮNG YẾU TỐ KHÍ HẬU Ở KHU VỰC Đ  LẠT 

   ĐỨC TRỌNG, TỈNH LÂM ĐỒNG 
RADIAL WIDTH GROWTH RESPONSE OF Keteleeria evelyniana Masters 

FOR THE CHANGES OF THE CLIMATIC FACTORS IN THE DA LAT AND DUC TRONG 

ZONE IN LAM DONG PROVINCE 

Nguyễn Văn Nhẫn*, Nguyễn Văn Thêm** 

* Ban quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh, tỉnh Lâm Đồng 

** Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh 

Email: nhanbqlr@yahoo.com.vn 

TÓM TẮT 

Bài báo này giới thiệu phản ứng tăng trưởng bề rộng vòng năm của Du sam đối với những biến 

động của những yếu tố khí hậu.Mục tiêu nghiên cứu là xác định những yếu tố khí hậu kiểm soát 

chặt chẽ tăng trưởng bề rộng vòng năm của Du sam. Trong nghiên cứu này, các chu i niên đại 



bề rộng vòng năm của Du sam đã được xây dựng bằng kỹ thuật niên đại thực vật. Mối quan hệ 

giữa tăng trưởng bề rộng vòng năm của Du sam với những yếu tố khí hậu đã được phân tích 

bằng ma trận tương quan. Vai trò của những yếu tố khí hậu đối với tăng trưởng bề rộng vòng 

năm của Du sam đã được xác định bằng các hàm phản hồi tuyến tính đa biến từng bước. Kết 

quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng, ba yếu tố khí hậu kiểm soát mạnh nhất đối với tăng trưởng bề 

rộng vòng năm của Du sam là nhiệt độ không khí tháng 4, lượng mưa tháng 5 và lượng nước bốc 

hơi vào tháng 10. Sự nâng cao nhiệt độ không khí tháng 4 là điều kiện xấu đối với tăng trưởng 

bề rộng vòng năm của Du sam. Trái lại, sự nâng cao lượng mưa tháng 5 và lượng nước bốc hơi 

tháng 10 là điều kiện tốt đối với tăng trưởng bề rộng vòng năm của Du sam. 

Từ khóa: Niên đại thực vật, khí hậu thực vật, vòng năm cây g , Du sam, hàm  hản hồi 

 

NGHIÊN CỨ       ỐYẾU TỐCÔNG NGHỆSẢN XUẤT VÁN DĂ  CHẬM CHÁY  

TỪ PHẾ LIỆU GỖ CAO SU 

RESEARCHING ON SOME FACTORS OF TECHNOLOGY IN PRODUCING FIRE-

RETARDANT PARTICLE BOARD FROM SCRAP OF RUBBER WOOD 

Phạm Ngọc Nam*, Nguyễn Thị Ánh Nguyệt*, Nguyễn Hà** 

*Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh 

**Trường Đại học Sư  hạm Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh 

Email: drpnnam@hcmuaf.edu.vn 

TÓM TẮT 

Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ phối trộn, thời gian ép, nhiệt độ ép có ảnh hưởng đến thời gian 

bén lửa, tỷ lệ tổn thất khối lượng và độ bền uốn tĩnh của ván dăm. Mối quan hệ giữa các yếu tố 

được thể hiện qua các  hương trình sau: 

   Y1 = 11,58 + 0,57X1 – 1,27X2 + 2,27X3 + 0,89  
  + 0,84   

  + 1,07  
  

   Y2 = 16,29 + 1,18X1 + 0,74X2 + 0,39X3 + 0,57X1X2 –  0,34X1X3 – 1,02  
  – 0,69  

   –   
  

Với tỷ lệ phối trộn hóa chất vào keo là 8,03 %, thời gian ép là 11,59 phút và nhiệt độ ép 181
0
C; 

ván dăm chậm cháy có tỷ lệ tổn thất khối lượng thấp nhất là 9,81% và độ bền uốn tĩnh là 14,74 

MPa. Ván dăm nghiên cứu có độ cong vênh trong giới hạn cho phép, khả năng chậm cháy tốt, 

lâu bén lửa, tính chất cơ học nằm trong giới hạn cho  h  . H n hợp hóa chất chống cháy 

H3BO3(50%), Na2B4O7.10H2O (50%), đá  ứng được nhu cầu làm chậm cháy cho ván dăm từ phế 

liệu g  cao su. 

Từ khóa: Ván dăm, chậm cháy, g cao su, khối lượng thể tích. 

 

 



THỰC TRẠNG VAI TRÒ THAM GIA CỦA NÔNG H  TRONG TOÀN TIẾN TRÌNH 

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI TRÀ VINH 

EVALUATION THE GENERAL RESULTS OF THE HOUSEHOLD PARTICIPATION PROCESS 

IN NEW RURAL DEVELOPMENT PROGRAM IN TRA VINH PROVINCE 

Đoàn Thị Nguyệt Minh, Nguyễn Ngọc Đệ 

Trường Đại học Cần Thơ 

Email: doanthinguyetminh1983@gmail.com 

TÓM TẮT 

Mục tiêu nghiên cứu này nhằm đánh giá tổng quan thực trạng vai trò tham gia xây dựng nông 

thôn mới của nông hộ tại Trà Vinh. Nghiên cứu được thực hiện qua phỏng vấn 405 hộ dân tại 

địa bàn 3 huyện (Tiểu Cần, Càng  ong, Trà Cú) theo  hương  há  lấy mẫu thuận tiện có điều 

kiện dựa trên: (1) vùng sinh thái nước ngọt, nước lợ và nước mặn; (2): các mức độ đạt tiêu chí 

các mức độ mạnh (19/19) tiêu chí, Trung bình (12-14/19), mức độ yếu (8-12/19) tiêu chí; (3): 

đặc điểm loại hình kinh tế hộ: Hộ khá /giàu (Hộ có nhà kiên cố), hộ trung bình (Hộ có  hương 

tiện sản xuất tối thiểu,  hương tiện đi lại) và hộ nghèo (Danh sách hộ thuộc diện nghèo theo quy 

định). Kết quả cho thấy có sự khác biệt trong tham gia cả về hình thức và mức độ giữa điều kiện 

kinh tế các nhóm hộ theo mức độ từ Khá/giàu là mức tham gia cao đến nhóm hộ điều kiện kinh tế 

khó khăn là mức tham gia thấp nhất ứng với hình thức tham gia chỉ dừng lại ở mức chịu trách 

nhiệm và ra quyết định. Hầu hết là ít nông hộ tham gia với tinh thần tự giác cao và mức độ cao 

trong hình thức kiểm tra giám sát. Rút kinh nghiệm đạt được trong tham gia chỉ dừng lại ở mức 

trung bình thì chính quyền cần  hát động nâng cao hơn tinh thần tích cực tham gia trong dân 

cho giai đoạn tiếp theo nhằm sớm đạt được mục tiêu mà CTMTQGXDNTM đề ra. 

Từ khóa: Tham gia, cộng đồng, chương trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới 

 

ỨNG DỤNG GIS    PHƯƠNG TRÌNH MẤT ĐẤT PHỔ DỤNG (USLE) ĐÁNH GIÁ XÓI 

MÒN ĐẤT TẠI TỈNH KON TUM 

APPLICATION OF GIS AND UNIVERSAL SOIL LOSS EQUATION (USLE) FOR ASSESSING 

SOIL EROSION IN KONTUM PROVINCE 

Nguyễn Thị Tịnh Ấu*, Ngô An**, Nguyễn Kim Lợi*** 

*Trường Đại học Sư  hạm Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh 

**Trường Đại học Văn Hiến Tp. Hồ Chí Minh 

***Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh 

Email: ngkloi@hcmuaf.edu.vn 

TÓM TẮT 

Kon Tum là một tỉnh miền núi, vùng cao của Tây Nguyên với địa hình đa dạng, gò đồi núi cao 

nguyên và vùng trũng xen kẽ nhau khá phức tạp. Việc thay đổi sử dụng đất trên địa bàn tỉnh 

trong những năm qua đã ảnh hưởng rất lớn đến tài nguyên đất đai gây ra hiện tượng xói mòn 

đất. Với sự trợ giúp của công nghệ GIS, nghiên cứu đã tiến hành đánh giá xói mòn đất trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum bằng  hương trình mất đất phổ dụng USLE gồm các bản đồ hệ số :bản đồ hệ 



số xói mòn do mưa (R); bản đồ hệ số kháng xói của đất (K); bản đồ hệ số xói mòn của địa hình 

(LS); bản đồ hệ  số che phủ đất (C) và bản đồ hệ số do biện pháp canh tác (P). Kết quả nghiên 

cứu cho thấy lượng  xói mòn đất biến thiên từ 0-1.654(tấn/ha/năm) được chia thành năm cấp với 

hơn 80% là đất không bị xói mòn, tỷ lệ xói mòn từ nhẹ đến trung bình (1-10 tấn/ha/năm) chiếm 

11,29%, tỷ lệ xói mòn từ mạnh đến cực kỳ mạnh (>10 tấn/ha/năm) là 8,36%. Có thể nhận định 

mức độ xói mòn ở khu vực Kon Tum khá cao, cần có các biện  há  để bảo tồn đất đai 

Từ khóa: Hệ thống thông tin địa lý (GIS), Phương trình mất đất phổ dụng (US E), Xói mòn đất, 

Kon Tum 

 

TỔNG QUAN PHỤ PHẨM TỪ THỰC VẬT, NGUỒN NGUYÊN LIỆU CHỐNG ÔXY 

HÓA CHO CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN THỊT: TIẾN TRÌNH VÀ THÁCH THỨC 

AGRO-INDUSTRIAL BY-PRODUCTS AS A POTENTIAL SOURCE FOR MEAT PROCESSING: 

PROGRESS AND CHALLENGES - A REVIEW 

Trần Văn Cường*,Nguyễn Thị Thoa** 

*Trường Đại học Tây Nguyên, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 

**Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 

E-mail: vcuong.edu.vn@gmail.com 

TÓM TẮT 

Công nghiệp thịt và sản phẩm thịt đang  hải đối mặt với nhiều vấn đề liên quan đến chất lượng 

và ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Trong số đó, quá trình ôxy hóa chất béo là 

nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự hư hỏng và gây ra tổn thất kinh tế rất lớn. Do đó, việc ngăn 

ngừa quá trình ôxy hóa chất béo trong thịt và sản phẩm thịt là yêu cầu cấp bách. Việc thu hồi, 

xác định hoạt tính và ứng dụng của các nguồn tự nhiên như rau, hoa quả và nguyên liệu thực vật 

đóng vai trò như là chất chống ôxy hóa và chất kháng khuẩn trong sản phẩm thực phẩm đã được 

báo cáo từ nhiều năm trở lại đây; tuy nhiên, chỉ có vài báo cáo về nghiên cứu, ứng dụng các phụ 

phẩm nông nghiệp trong các sản phẩm thịt. Do đó, mục tiêu của tổng quan này là thảo luận và 

cung cấp các báo cáo mới nhất về những lợi ích, tồn tại, cơ hội và thách thức của việc thu hồi và 

ứng dụng các phụ phẩm nông-công nghiệp vào ngành công nghiệp thịt như một chất chống ôxy 

hóa tự nhiên. 

Từ khóa: Chống ôxy hóa, ôxy hóa chất béo, phụ phẩm, thịt và sản phẩm thịt, an toàn thực phẩm 
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