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Đặt vấn đề

Hàng năm, hoạt động sản xuất 
nông nghiệp trên thế giới tạo nên một 
lượng phế phụ phẩm rất lớn. Riêng 
đối với Việt Nam, theo báo cáo của 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, năm 2006, nước ta có khoảng 
30 triệu tấn rơm rạ, 10-15 triệu tấn 
cám và trấu, 110-120 triệu tấn chất 
thải chăn nuôi [1]. Thực tế, lượng 
phế phụ phẩm nông nghiệp được 
xem là nguyên liệu đầu vào cho sản 
xuất phân bón hữu cơ, thức ăn chăn 
nuôi, làm chất đốt hoặc phục vụ các 
ngành công nghiệp. Tuy nhiên, phần 
lớn nguồn phế phụ phẩm vẫn chưa 
được tái sử dụng đúng cách, gây 
lãng phí tài nguyên và ô nhiễm môi 
trường (đặc biệt là chất thải chăn 
nuôi), làm tăng lượng phát thải khí 
nhà kính (khi sử dụng phế phụ phẩm 
cây trồng làm chất đốt theo phương 
pháp đốt thông thường). Bên cạnh 
đó, thực trạng nền đất canh tác đang 
bị thoái hóa, bạc màu trầm trọng 
càng đe dọa an ninh lương thực. Để 
giải quyết những thách thức này, các 
nhà khoa học trên thế giới đã đề 
nghị sản xuất và ứng dụng than sinh 
học (biochar) rộng rãi hơn nhằm 
mục đích phát triển bền vững ngành 

nông nghiệp và góp phần giảm thiểu 
tác động của biến đổi khí hậu. 

Trong khoảng 10 năm trở lại đây, 
ở nước ta bắt đầu có một số nghiên 
cứu về sản xuất và ứng dụng than 
sinh học. Tuy nhiên, vẫn cần có thêm 
nhiều nghiên cứu và tài liệu biên dịch 
từ nước ngoài sang tiếng Việt nhằm 
giúp các nhà đầu tư, người canh 
tác, cơ quan quản lý và những nhà 
khoa học thuộc các chuyên ngành 
khác nhau hiểu được sức mạnh 
tổng hợp của than sinh học, từ đó 
đưa ra những giải pháp linh hoạt khi 
ứng dụng trong thực tế. Bài viết này 
điểm lại một số thông tin cơ bản về 
tác động của than sinh học đến sức 
khỏe đất và các ảnh hưởng tích cực 
đến sản xuất nông nghiệp bền vững. 

Than sinh học và tiềm năng ứng dụng

Từ điển Wiktionary định nghĩa: 
Than sinh học là sản phẩm của quá 
trình nhiệt phân vật liệu sinh học, 
hay còn gọi là sinh khối. Theo các 
tác giả của [2], đây là loại sản phẩm 
giàu cacbon được thu nhận từ sinh 
khối, như gỗ, phân chuồng hoặc lá 
cây, rác vườn khi bị làm nóng (nung) 
trong một hộp kín với ít hoặc không 
có không khí. Về thuật ngữ kỹ thuật, 

than sinh học được sản xuất thông 
qua quá trình nhiệt phân hợp chất 
hữu cơ trong điều kiện nguồn cung 
cấp oxy bị hạn chế và có nhiệt độ 
tương đối thấp (<700oC). Hiện nay, 
các thiết bị sản xuất than sinh học sử 
dụng phương pháp khí hóa với tên 
thương mại là bếp sử dụng chất đốt 
xanh, thân thiện môi trường tương 
đối phổ biến ở nước ta. Khi sử dụng 
các thiết bị này ở quy mô nông hộ 
hay quy mô công nghiệp, người sử 
dụng thu được lợi ích kép: Một là 
nhiệt lượng thu từ khí syngas phục 
vụ quá trình đun nấu hoặc sản xuất 
điện, chạy lò hơi; hai là phần chất 
rắn còn lại sau quá trình khí hóa (là 
một trong ba dạng của phương pháp 
nhiệt phân) gọi là than sinh học có 
thể làm chất cải tạo đất nếu được 
ủ hoạt hóa bằng phương pháp phối 
trộn với phân ủ (compost). 

Trên thế giới đã có nhiều nghiên 
cứu về ứng dụng than sinh học trong 
nông nghiệp, làm rõ các tác động tích 
cực đến từng loại đất và cây trồng 
đặc thù cũng như phân tích những 
hạn chế của than sinh học từ những 
loại phế phụ phẩm khác nhau, được 
tạo thành từ những chế độ nhiệt 
phân khác nhau. Tổng quan lại các 

Than sinh học và những tác động đối với sức khỏe của đất
Vũ Thùy Dương, Nguyễn Minh Khánh, Nguyễn Thị Hạnh Nguyên, Nguyễn Ngọc Phi, Nguyễn Tấn Đức 

trung tâm Công nghệ sinh học tp hồ Chí minh

Than sinh học là sản phẩm thu được sau quá trình nhiệt phân các loại phế phụ phẩm nông nghiệp. Với 
bản chất là hệ cacbon hữu cơ có các đặc tính vượt trội, khi đưa vào đất, than sinh học có tác dụng như 
một chất cải tạo đất, giúp nâng cao lượng mùn, tăng cường hoạt động vi sinh vật, khả năng giữ nước, giữ 
ẩm, chất dinh dưỡng, từ đó tác động tích cực đến sức khỏe nền đất canh tác. Đây là bước đệm giúp đảm 
bảo an ninh lương thực về lâu dài, đồng thời cũng là chìa khóa quan trọng để lưu trữ cacbon trong đất, 
giúp giảm phát thải khí nhà kính, chống biến đổi khí hậu toàn cầu. Bài viết góp phần làm rõ những tác 
động tích cực của than sinh học và những ứng dụng của nó trong việc nâng cao sức khỏe của đất trồng.
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kết quả nghiên cứu này, chúng ta sẽ 
có bộ giải pháp hoàn chỉnh giúp ứng 
dụng than sinh học trong thực tế đạt 
hiệu quả cao, phù hợp với đặc điểm 
của từng vùng, miền. Có thể kể đến 
các nghiên cứu như: Abrishamkesh 
và cộng sự (2015) đã chứng minh 
than sinh học có tác động tích cực 
khi đưa vào đất phèn, giúp tăng hàm 
lượng cacbon hữu cơ trong đất, khả 
năng trao đổi cation, kali giữa đất và 
cây trồng, đồng thời tăng độ tơi xốp 
cho đất, và kích thích sự tăng trưởng 
cây họ đậu [3]. Còn Satriawan và 
Handayanto (2015) đã chỉ ra tác 
dụng cải tạo đất bạc màu của than 
sinh học, mặc dù không làm tăng 
photpho trong đất nhưng lại làm gia 
tăng khả năng hấp thụ photpho khi 
thử nghiệm trên cây ngô [4]. Một số 
nghiên cứu đã cho thấy, than sinh 
học giúp làm tăng đáng kể hàm 
lượng dinh dưỡng trong đất như P, 
K, Ca, Mg; giúp cải thiện rõ rệt chất 
lượng các loại đất có đặc tính khô 
như đất thịt pha cát và đất thịt pha 
đất sét [5]. Không chỉ giúp nâng cao 
chất lượng đất, than sinh học còn có 
tác dụng giải độc cho đất, thông qua 
việc hấp phụ kim loại nặng, tránh làm 
phát tán xuống nguồn nước ngầm. 
Theo nghiên cứu của Nigussie và 
cộng sự (2012), than sinh học đã 
hạn chế việc trao đổi và tích tụ crôm 
trong cây trồng [6]. Ứng dụng trong 
xử lý đất ô nhiễm là một trong những 
hướng ứng dụng rất tiềm năng của 
than sinh học trong tương lai.

Ở Việt Nam, than sinh học không 
phải là một khái niệm quá mới, tuy 

nhiên những nghiên cứu cơ bản về 
than sinh học và ứng dụng của nó 
mới chỉ thực sự được quan tâm trong 
những năm gần đây. Năm 2012, 
Southavong và cộng sự đã nghiên 
cứu ảnh hưởng của chất cải tạo đất 
(than sinh học hoặc than củi) đến 
năng suất cây rau muống và khả 
năng cải thiện độ phì đất tại Đồng 
bằng sông Cửu Long. Kết quả cho 
thấy, than sinh học giúp tăng năng 
suất cây trồng, khả năng giữ nước 
cùng pH của đất phù sa [7]. Khi 
được áp dụng trên đất trồng cà chua, 
than sinh học cũng cho thấy sự ảnh 
hưởng rõ rệt tới chiều cao cây, số 
lượng lá, tỷ lệ đậu quả, khối lượng 
trung bình quả và năng suất của cây 
[8]. Than sinh học kết hợp với phân 
NPK khi bón cho lúa tại tỉnh Hưng 
Yên đã giúp cải thiện được các đặc 
tính hóa học của đất, đồng thời tăng 
năng suất lúa lên nhiều lần [9]. 

Trong bối cảnh diện tích đất sản 
xuất ngày càng thu hẹp, chất lượng 
nền đất ngày càng bị thoái hóa, rửa 
trôi do kỹ thuật canh tác không phù 
hợp, việc lạm dụng thuốc trừ sâu và 
các phân bón hóa học cũng như tác 
động không thể tránh khỏi bởi biến 
đổi khí hậu, trong khi nguồn phế 
phụ phẩm lại đang dồi dào, sẵn có 
thì với những tác dụng tích cực đã 
được chứng minh, than sinh học 
được coi là một vật liệu cải tạo đất 
với nhiều tiềm năng cần được nhân 
rộng [2]. Hướng đi này cũng phù hợp 
với định hướng của Việt Nam hiện 
nay là ưu tiên phát triển nông nghiệp 
hữu cơ bền vững, ứng dụng các mô 

hình canh tác thân thiện môi trường, 
không phát thải. 

Như vậy, nghiên cứu và ứng dụng 
than sinh học tại Việt Nam là một xu 
thế tất yếu, có nhiều ưu điểm, phù 
hợp với định hướng phát triển bền 
vững và xu hướng chung của thế 
giới, mà trước hết là đáp ứng được 
nhu cầu cấp bách về phục hồi và 
nâng cao sức khỏe nền đất canh 
tác ở Việt Nam, là hậu phương vững 
chắc cho an ninh lương thực quốc 
gia. 

Ảnh hưởng của than sinh học đến sức 
khỏe đất

Từ năm 2016, Tổ Công nghệ 
sinh học môi trường thuộc Trung 
tâm Công nghệ sinh học TP Hồ Chí 
Minh đã thực hiện nghiên cứu về khả 
năng ứng dụng than sinh học từ trấu 
và vỏ cà phê sản xuất bằng phương 
pháp khí hóa nhằm nâng cao chất 
lượng đất và đánh giá hiệu quả trên 
các loại cây trồng. Kết quả nghiên 
cứu rất khả quan, nổi bật là khả năng 
giữ nước trên đất bazan và đất xám, 
chứng tỏ đây là một ứng viên phù 
hợp khi được dùng để cải tạo và giữ 
ẩm cho đất. Tuy nhiên, khả năng giữ 
nước phụ thuộc rất nhiều vào nguồn 
nguyên liệu sản xuất và điều kiện 
nhiệt phân, do đó không thể dùng 
một loại than sinh học nhất định để 
đại diện cho các đặc tính của các loại 
khác nhau [10]. Bên cạnh đó, than 
sinh học có pH khá cao (10-12) nên 
khi bổ sung vào đất bazan đã giúp 
trung hòa độ chua vốn có của đất, 
giúp đất ổn định pH về trung tính. Lý 
giải cho điều này, A. Nigussie cho 
rằng sự có mặt của than sinh học 
làm cho lượng tro trong đất tăng lên, 
kéo theo sự tích tụ muối cacbonat 
của các kim loại kiềm và kiềm thổ 
là lý do giúp pH của đất tăng [6]. Khi 
bổ sung than sinh học với các mức 
0,3; 1; 3 kg/m2, độ dẫn điện EC của 
đất tăng lên hơn so với nghiệm thức 

Ứng dụng than sinh học trên đất trồng nông nghiệp.
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đối chứng. Độ dẫn điện là một đại 
lượng đặc trưng cho sự trao đổi các 
ion và độ mặn của đất, khi giá trị 
này tăng lên là dấu hiệu tốt cho việc 
trao đổi các khoáng chất giữa đất 
và cây trồng, nhưng nếu cao quá sẽ 
gây tác động bất lợi. Với hàm lượng 
than sinh học được tính toán bổ sung 
phù hợp sẽ giúp cây trồng phát triển 
tốt và hạn chế các tác động không 
mong muốn. Dung trọng của đất 
giảm rõ rệt khi được bổ sung than 
sinh học đồng nghĩa với độ tơi xốp 
của đất tăng, tạo điều kiện cho nước 
được giữ lại trong các khoảng hở, 
mao quản của đất, giúp độ ẩm được 
duy trì trong một thời gian dài. Trong 
một nền đất vừa thoáng khí và có độ 
ẩm thì tác động dây chuyền sẽ kích 
thích sự phát triển và hoạt động của 
hệ vi sinh hiếu khí có lợi trong đất, 
giúp tăng cường các quá trình sinh 
địa hóa trong đất và rễ cây, từ đó 
nâng cao sức khỏe sinh học của nền 
đất canh tác cũng như cây trồng.

Về phương diện hóa học, mùn hay 
cacbon hữu cơ trong đất là chỉ tiêu 
quan trọng đại diện cho độ phì nhiêu 
của đất, có tính chất quyết định đối 
với các tính chất vật lý, hóa học và 
sinh học của đất. Sau một thời gian 
bổ sung than sinh học, lượng mùn 
trong đất tăng lên một cách đáng kể. 
Đây là giá trị của việc ứng dụng than 
sinh học để cải tạo đất. Mặc dù việc 
bón than sinh học không trực tiếp 
làm gia tăng hàm lượng photpho và 
nitơ trong đất nhưng sự có mặt của 
than sinh học giúp tăng khả năng 
hấp thụ các nguồn dinh dưỡng này 
ở cây trồng và hỗ trợ cho nhóm vi 
sinh vật cố định đạm và phân giải 
lân hoạt động, giúp tăng các chất 
dinh dưỡng này theo thời gian.

Bên cạnh đó, khi bổ sung vào 
đất, than sinh học được coi là nơi 
cư trú thích hợp cho bào tử nấm nội 
cộng sinh. Đây là một chỉ thị sinh 
học mới nhưng rất quan trọng trong 

đánh giá tính chất đất. Sự có mặt và 
phát triển của bào tử nấm nội cộng 
sinh giúp tăng cường dưỡng chất 
hấp thu cho cây trồng, cùng với các 
hoạt động trao đổi chất của hệ sợi 
nấm thì cây trồng cũng tăng cường 
các hoạt động hấp thu và trao đổi 
khoáng chất cũng như tăng sức đề 
kháng với các loại vi sinh vật gây 
hại. Vì vậy, khi đưa than sinh học vào 
đất đã làm thay đổi môi trường đất 
theo hướng có lợi cho hệ sinh vật và 
cây trồng.

Kết luận

Với những thông tin nêu trên, bài 
viết hy vọng đã làm khái niệm than 
sinh học trở nên gần gũi và dễ hiểu, 
đồng thời làm rõ những tác dụng to 
lớn trong việc ứng dụng than sinh 
học để nâng cao sức khỏe đất. 
Nhóm tác giả mong muốn được hợp 
tác với các đơn vị đang nghiên cứu 
về chủ đề này, với những nhà nông 
đã triển khai ứng dụng than sinh học, 
với nhà quản lý đang triển khai các 
chương trình cacbon thấp, giảm phát 
thải khí nhà kính và nhà đầu tư muốn 
đưa nguồn vốn vào các công nghệ 
tạo lợi thế cạnh tranh về lâu dài. 
Qua việc hợp tác đa dạng với nhiều 
bên, chúng ta sẽ có cơ hội phát hiện 
những vướng mắc, khó khăn để có 
thể cùng thảo luận, tìm cách tháo 
gỡ, giúp cho việc ứng dụng than sinh 
học có hiệu quả cao hơn.

Chúng tôi xin được chia sẻ nhận 
định rằng, than sinh học không phải 
là một loại “thần dược” hay giải pháp 
toàn diện mà ta có thể thấy được 
những tác dụng diệu kỳ ngay trong 
phút chốc. Tuy nhiên, về lâu về dài 
việc sử dụng than sinh học là một 
trong những cách giúp con người 
trả lại thiên nhiên những thứ đã vay 
mượn, là cách bảo vệ chính nguồn 
sống của chúng ta, là ta đang sống 
cho mình và có trách nhiệm với thế 
hệ mai sau ?
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