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XÁC ĐỊNH CÁC NGUỒN DINH DƯỠNG CÓ KHẢ NĂNG CUNG CẤP 

CHO ĐẤT TRONG TRỒNG RỪNG KEO LÁ TRÀM (A.auriculiformis)  

Ở PHÚ BÌNH, BÌNH DƯƠNG 

Kiều Tuấn Đạt, Phạm Thế Dũng, Lê Thanh Quang  

Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam bộ  

Từ khóa: Vật rụng, vật 

liệu hữu cơ sau khai thác 

(VLHCSKT), sinh khối, 

dinh dưỡng đất 

 TÓM TẮT 

Nghiên cứu được tiến hành nhằm xác định sinh khối khô và dinh dưỡng từ 

ba nguồn: (i) vật liệu hữu cơ để lại sau khai thác ở chu kỳ trước; (ii) cây 

bụi, thảm tươi, thảm mục dưới tán rừng; (iii) vật rụng hàng năm của rừng 

trồng Keo lá tràm ở chu kỳ sau tại Phú Bình - Bình Dương. Kết quả cho 

thấy: tổng sinh khối khô của cả ba nguồn ở rừng trồng Keo là tràm đến tuổi 

5 là khoảng 55,05 tấn chất khô/ha, tương đương với lượng dinh dưỡng có 

khả năng bổ sung cho đất là: 659,01kg N/ha, 61,35kg P/ha, 327,36kg K/ha, 

58,43kg Ca/ha và 24,11kg Mg/ha. Nguồn dinh dưỡng này sẽ góp phần cải 

thiện độ phì của đất, từ đó nâng cao năng suất rừng trồng Keo lá tràm bền 

vững ở chu kỳ tiếp theo.  

 

Keyword: Litter fall, slash 

retention, biomass, soil 

nutrient 

Determination of nutrient resources can be return to the land of  

A. auriculiformis plantation in Phu Binh - Binh Duong 

The study was conducted to determine the dry biomass and nutrients from 

three sources: (i) slash retention after havesting of the previous rotation; (ii) 

shrubs, vegetation, litter under the forest canopy; (iii) litter fall of Acacia 

auriculiformis plantation in the next rotation in Phu Binh - Binh Duong. 

Results showed that: total accumulative dried biomass of these three 

sources in Acacia auriculiformis plantations at age 5 is about 55.05 tons/ha, 

nutrient equivalent potential for soils is: 659.01kg N/ha, 61.35kg P/ha, 

327.36kg K/ha, 58.43kg Ca/ha and 24.11kg Mg/ha. This nutrition will help 

improve soil fertility and sustainable productivity of Acacia auriculiformis 

plantation in the next rotation. 
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ  

Hiện nay, diện tích rừng trồng keo của cả nước 

khoảng 1,1 triệu ha với chu kỳ kinh doanh 

ngắn từ 6 - 8 năm và có xu hướng ngày càng 

tăng (Nambiar and Harwood, 2014). Keo lá 

tràm là loài cây thích hợp với điều kiện đất đai, 

khí hậu ở Việt Nam, có biên độ sinh thái rộng, 

mọc được trên nhiều loại đất, phù hợp cho 

trồng rừng trên quy mô lớn để cung cấp 

nguyên liệu gỗ với nhiều mục đích khác nhau 

như làm giấy, ván dăm, ván sợi, xây dựng, đồ 

mộc gia dụng và trang trí nội thất. Sự phát triển 

rừng trồng công nghiệp đã có những đóng góp 

đáng kể trong phát triển kinh tế xã hội, góp 

phần giảm nhập khẩu gỗ, đáp ứng nhu cầu chế 

biến gỗ hàng năm đang tăng rất cao.  

Tuy nhiên, khuynh hướng suy giảm năng suất 

rừng sau nhiều chu kỳ kinh doanh bởi phương 

thức canh tác truyền thống như cày, đốt hay 

lấy đi các vật liệu sau khai thác được cho là 

một trong những nguyên nhân chính làm giảm 

độ phì của đất và năng suất rừng trồng. Kết 

quả nghiên cứu của mạng lưới dự án do Trung 

tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp Quốc tế 

(CIFOR) thực hiện trên 16 nước vùng nhiệt 

đới và á nhiệt đới đã chỉ ra rằng việc quản lý 

hợp lý vật liệu hữu cơ sau khai thác, kiểm soát 

thảm thực bì và sử dụng phân bón phù hợp đã 

có tác dụng tích cực đến độ phì đất và năng 

suất rừng trồng qua các chu kỳ kinh doanh 

(Nambiar, 1996).  

Bài viết này đã tóm tắt một phần kết quả 

nghiên cứu về quản lý lập địa, đó là lượng hóa 

khả năng cung cấp dinh dưỡng cho đất thông 

qua các nguồn vật liệu hữu cơ như vật liệu 

hữu cơ sau khai thác rừng (VLHCSKT); tầng 

cây bụi, thảm tươi, thảm mục; và lượng vật 

rụng hàng năm từ rừng trồng. Kết quả nghiên 

cứu này sẽ là cơ sở khoa học cho các nghiên 

cứu cơ bản về “chu trình dinh dưỡng của rừng 

trồng Keo lá tràm” sau này. 

II. VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU  

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

Nghiên cứu được thực hiện ở rừng trồng 

thuần loài Keo lá tràm trên đất xám vàng phát 

triển trên phù sa cổ tại Trạm Thực nghiệm 

Phú Bình, tỉnh Bình Dương. VLHCSKT của 

rừng trồng Keo lá tràm khai thác chu kỳ trước 

(2002 - 2008) và rừng trồng Keo lá tràm thí 

nghiệm chu kỳ sau (2008 - 2013). 

2.2. Phương pháp nghiên cứu  

- Xác định sinh khối khô của vật liệu hữu cơ 

để lại sau khai thác 

Vật liệu hữu cơ để lại ở rừng trồng ở chu kỳ 

trước: trước khi khai thác rừng, tiến hành đo 

sinh trưởng các chỉ tiêu; đường kính và chiều 

cao tất cả các cây trong lâm phần, sau đó chọn 

ra 15 cây mẫu tiêu chuẩn đại diện cho các cấp 

kính, chặt hạ các cây mẫu để tính sinh khối 

phần trên mặt đất và tính toán lượng sinh khối 

lấy ra và VLHCSKT để lại. VLHCSKT để lại 

gồm toàn bộ cành nhánh dưới 5cm và lá cây. 

Trong 15 cây mẫu chọn ra 6 cây để phân tích 

thành phần dinh dưỡng của các bộ phận để lại 

gồm: vỏ, cành lớn từ 1 - 5cm; cành <1cm; 

khối lượng tươi của lá và hoa quả được cân 

trọng lượng tươi ở hiện trường và lấy mẫu đại 

diện có khối lượng 0,5kg cho mỗi loại để xác 

định sinh khố khô và thành phần dinh dưỡng. 

- Xác định sinh khối cây bụi, thảm tươi và 

thảm mục dưới tán rừng:  

Thí nghiệm được bố trí bằng cách đặt các lưới 

ô vuông kích thước 1m
2
 (1x1m) rải đều trên ô 

thí nghiệm. Tổng số có 5 lưới /ô thí nghiệm  

5 lần lặp (tổng là 25 lưới ô vuông). Tại đây 

phân loại và thu gom tất cả các thành phần 

như: cây bụi, cỏ, cành, lá, quả (tươi và khô). 

Mẫu sau khi thu được đem về sấy khô ở nhiệt 

độ 76
0
C trong 48 giờ đến khi trọng lượng 

không đổi để tính sinh khối khô và để phân 

tích hàm lượng dinh dưỡng. 

- Phương pháp xác định tốc độ phân huỷ vật 

liệu hữu cơ sau khai thác 

+ Vật liệu được lấy từ rừng khai thác ở chu kỳ 

trước bao gồm: Lá; Cành <1cm; Cành từ 1 - 5cm 

được cắt khúc dài 1cm. Khối lượng mỗi mẫu 

khô là 25 gam, khối lượng này được cho vào 

túi lưới nylon kích thước 20  20cm có mắt 

lưới rộng 2mm.  
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+ Tổng cộng gồm 210 mẫu các loại (5 lần lặp 

lại  14 lần khảo sát  3 loại vật liệu). Các 

mẫu được đặt rải đều trên ô thí nghiệm dưới 

mặt đất của rừng trồng chu kỳ sau. 

+ Thời gian khảo sát 14 lần vào các thời điểm 

tháng thứ: 0, 1/2, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 15, 18, 

21, 24. Mỗi lần thu 5 mẫu  3 loại vật liệu = 

15 mẫu, được mang về sấy khô ở nhiệt độ 

76
0
C cho đến khi trọng lượng không đổi và 

cân để xác định khối lượng khô và đánh giá 

lượng mất đi do quá trình phân hủy. 

- Phương pháp xác định sinh khối vật rụng từ 

rừng trồng keo  

Thí nghiệm được tiến hành trong 40 tháng (từ 

tháng 9/2010 đến tháng 12/2013). Lượng vật 

rụng được thu thập bằng việc đặt bẫy lượng 

rơi rụng có kích thước 1m
2
 (1  1m) cách mặt 

đất 50cm, mỗi ô thí nghiệm đặt ngẫu nhiên 5 

bẫy  5 lần lặp (tổng số là 25 bẫy lượng rơi). 

Thời gian thu mẫu khi rừng có lượng vật rụng 

đáng kể (bắt đầu thu ở tuổi 2 đến tuổi 5); mẫu 

được thu 2 lần trên tháng để xác định trọng 

lượng khô bằng cách sấy ở nhiệt độ 76
0
C 

trong 48 giờ khi trọng lượng khô không còn 

thay đổi. Hàng năm, mẫu lượng rơi được trộn 

đều và lấy mẫu để phân tích thành phần dinh 

dưỡng. Tổng số mẫu phân tích là 20 mẫu 

- Phương pháp phân tích mẫu thực vật  

Phương pháp phân tích thành phần các chất 

dinh dưỡng trong thực vật được áp dụng theo 

phương pháp phân tích đất quốc tế của tác giả 

L.P. van Reeuwijk, Interntional Soil referance 

and Information Centre, 1995 (ISRIC). N 

được phân tích bằng phương pháp Kjeldahl; P 

được phân tích bằng phương pháp so màu; K 

được xác định bằng phương pháp quang kế 

ngọn lửa và Ca, Mg bằng phương pháp hấp 

thụ nguyên tử. 

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Sinh khối khô và dinh dưỡng của vật 

liệu hữu cơ để lại sau khai thác ở chu kỳ 

trƣớc 

Nghiên cứu được thực hiện khi kết thúc chu 

kỳ kinh doanh trước của rừng trồng Keo lá 

tràm. Kết quả tính toán tổng lượng sinh khối 

khô của VLHCSKT để lại và thành phần dinh 

dưỡng tương ứng được tổng hợp ở bảng 1 

dưới đây: 

Bảng 1. Sinh khối khô và lượng dinh dưỡng để lại sau khai thác rừng ở chu kỳ trước 

Thành phần VLHCSKT 

để lại ở chu kỳ trước 

Sinh khối khô Lượng dinh dưỡng (kg/ha) 

(tấn/ha) % N P K Ca Mg 

Tổng cộng 20,97 100 194,34 12,16 107,3 27,88 6,05 

- Cành 1 - 5cm 13,53 64,52 99,26 7,17 59,13 16,21 3,27 

- Cành <1cm 5,58 26,61 53,12 2,94 34,99 9,09 1,75 

- Lá cây 1,86 8,87 41,96 2,05 13,18 2,58 1,03 

 

Số liệu ở bảng 1 cho thấy tổng sinh khối của 

VLHCSKT để lại là 20,97 tấn khô/ha. Trong 

đó sinh khối cành có đường kính từ 1 - 5cm 

chiếm 64,52% và sinh khối cành dưới 1cm 

chiếm 26,61% và sinh khối lá chỉ chiếm 

8,87%. Lượng dinh dưỡng các chất tích lũy 

trong VLHCSKT có khả năng trả lại cho đất 

là 194,34kg N/ha, 12,16kg P/ha, 107,3kg K/ha, 

27,88kg Ca/ha và 6,06kg Mg/ha. Đối với rừng 

trồng bạch đàn ở chu kỳ thứ hai tại Công Gô 

cho thấy sinh khối của là 23,2 tấn khô/ha 

với tổng lượng dinh dưỡng được tạo ra trong 

quá trình phân hủy VLHCSKT là: 329kg 

N/ha; 41kg P/ha; 99kg K/ha, 73kg Ca/ha và 

52kg Mg/ha sau 20 tháng khai thác rừng 

(Delepote et al., 2008). 

3.2. Quá trình phân hủy vật liệu hữu cơ sau 

khai thác để lại của chu kỳ trước 

Phân hủy vật liệu hữu cơ sau khai thác góp 

phần trả lại dinh dưỡng cho đất và cải thiện độ 

phì của đất. Kết quả nghiên cứu phân hủy 

VLHCSKT của rừng trồng Keo lá tràm trong 

24 tháng được tổng hợp ở biểu đồ 1 dưới đây: 
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Hình 1. Mức độ phân hủy vật liệu hữu cơ sau khai thác theo thời gian 

Như vậy, quá trình phân hủy VLHCSKT diễn 

ra rất nhanh, góp phần hoàn trả lại dinh dưỡng 

cho đất, thúc đẩy chu trình dinh dưỡng của 

rừng trồng. Đối với loại vật liệu hữu cơ là lá 

cây, sau 7 tháng đã phân hủy hoàn toàn, các 

cành nhánh có đường kính dưới 1cm thì sau 

21 tháng có thể phân hủy hoàn toàn và đối với 

cành nhánh có đường kính từ 1 - 5cm sau 24 

tháng có khả năng phân hủy đến 95%. Kết quả 

nghiên cứu này khá phù hợp so với nghiên 

cứu của Delepote và đồng tác giả (2008) đối 

với rừng trồng bạch đàn ở chu kỳ thứ hai tại 

Công Gô và nghiên cứu này cũng cho thấy 

hầu hết dinh dưỡng trong VLHCSKT và thảm 

mục đã được phân hủy trong hai năm đầu sau 

khai thác. 

3.3. Sinh khối khô và dinh dưỡng của cây 

bụi, thảm tươi, thảm mục dưới tán rừng 

Bên cạnh nguồn VLHCSKT thì toàn bộ tầng 

cây bụi, thảm tươi và lớp thảm mục chưa phân 

hủy dưới tán rừng vẫn được phát dọn để lại để 

trồng rừng chu kỳ sau. Kết quả thu thập mẫu, 

tính toán sinh khối và phân tích thành phần 

dinh dưỡng được tổng hợp ở bảng 2 dưới đây:  

Bảng 2. Sinh khối khô của cây bụi, thảm tươi, thảm mục dưới tán rừng và lượng dinh dưỡng  

để lại ở chu kỳ trước 

Thành phần 

Vật liệu để lại 

Sinh khối khô Lượng dinh dưỡng (kg/ha) 

(tấn/ha) % N P K Ca Mg 

Tổng cộng 9,87 100 125,26 5,08 46,83 12,81 5,99 

 - Thân cây các loại 0,81 8,21 1,06 0,47 1,25 0,14 0,10 

 - Cỏ các loại 0,41 4,15 10,08 0,50 3,11 0,5 0,22 

 - Cây bụi 1,29 13,07 33,40 1,49 11,53 1,53 0,66 

 - Vỏ cây 1,70 17,22 24,65 1,78 10,61 5,37 0,51 

 - Quả 0,06 0,61 0,41 0,01 0,18 0,01 0,01 

 - Lá khô 5,60 56,74 55,66 0,83 20,15 5,26 4,49 

 

Sau chu kỳ kinh doanh trước đã để lại một 

lượng sinh khối khô khoảng 9,87 tấn bao gồm 

cây bụi, thảm tươi và lớp thảm mục chưa phân 

hủy. Phần vật liệu chiếm tỷ trọng lớn nhất là 

lá khô (56,74%), vỏ cây (17,22%) và cây bụi 

(13,07%). Lượng dinh dưỡng có khả năng trả 

lại cho đất từ nguồn vật liệu này tương ứng 

với 125,26kg N/ha, 5,08kg P/ha, 46,83kg 

K/ha, 12,81kg Ca/ha và 5,99kg Mg/ha.  

3.4. Sinh khối khô vật rụng của rừng trồng 

Keo lá tràm 

Kết quả theo dõi lượng vật rụng sấy khô bao 

gồm: cành, lá, hoa, quả, vỏ cây... khô rơi tự 

nhiên của rừng được thu thập sau 40 tháng, 

được tổng hợp ở bảng 3 dưới đây: 
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Bảng 3. Lượng vật rụng bình quân theo tháng và tuổi rừng sau 40 tháng theo dõi  

Tháng 
Sinh khối khô của vật rụng theo tuổi cây và tháng trong năm (kg/ha) 

2 tuổi 3 tuổi 4 tuổi 5 tuổi 

1  1.241 1.485 1.042 

2  675 637 269 

3  285 385 145 

4  442 238 124 

5  369 150 240 

6  233 365 267 

7  285 219 494 

8  415 388 683 

9 356 420 663 429 

10 558 659 819 765 

11 791 933 1.130 793 

12 1.163 1.373 1.501 781 

Tổng 2.867 7.329 7.980 6.033 

 

Tổng lượng sinh khối vật rụng sau 40 tháng là 

24,2 tấn khô/ha, nếu lượng sinh khối này bị 

lấy ra hoặc bị “đốt trước” để phòng chống 

cháy rừng như một số nơi đã làm sẽ dẫn đến 

xói mòn, rửa trôi, làm giảm dinh dưỡng của 

đất. Lượng vật rụng của rừng trồng Keo lá 

tràm cao hơn nhiều so với lượng rơi rụng của 

rừng trồng thông từ 6 - 26 tuổi là 3 - 14,2 

tấn/ha (Ngô Đình Quế et al., 2010). Khi rừng 

trồng Keo lá tràm ở tuổi 3 và 4 là giai đoạn 

sinh trưởng mạnh nhất, khả năng tỉa cành tự 

nhiên lớn nên lượng vật rụng là cành khô 

nhiều, do vậy tổng lượng vật rụng trong năm 

cao hơn so với tuổi 5. Hơn nữa, phân bố 

lượng vật rụng ở các tháng trong năm rất khác 

nhau và phụ thuộc rất lớn vào điều kiện thời 

tiết. Phân bố lượng vật rụng qua 40 tháng theo 

dõi được thể hiện ở biểu đồ 2 dưới đây: 

 

Hình 2. Phân bố lượng vật rụng sấy khô ở chu kỳ 3 sau 40 tháng theo dõi 

Lượng vật rụng phụ thuộc theo mùa sinh 

trưởng, phát triển của cây rừng. Lượng vật 

rụng tập trung cao nhất vào 3 tháng mùa khô 

kiệt từ tháng 11 đến tháng 1 năm sau, lúc này 

là thời điểm cây sinh trưởng chậm nhất. Bắt 

đầu vào đầu mùa sinh trưởng từ tháng 3 - 7 thì 
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lượng vật rụng là ít nhất. Điều này có thể do, 

vào mùa khô cây bị thiếu hụt nước rất lớn dẫn 

đến cành, lá bị khô héo và rụng nhiều và 

chính thời điểm này là giai đoạn sinh trưởng 

thấp nhất của rừng trong năm. Trong năm 

2013 diễn biến của điều kiện thời tiết mùa khô 

ngắn, mưa xuất hiện sớm và lượng mưa rải 

rác nên sự thiếu hụt nước của rừng trồng 

không lớn, nên lượng vật rụng có phần thấp 

hơn so với các năm trước.  

3.5. Lượng các chất dinh dưỡng trong lớp 

vật rụng 

Kết quả thu thập mẫu vật rụng và phân tích 

thành phần dinh dưỡng của vật rụng cho thấy, 

sau 5 năm rừng trồng Keo lá tràm đã trả lại 

một lượng dinh dưỡng đáng kể cho đất, được 

thể hiện ở bảng 4 dưới đây: 

Bảng 4. Tổng hợp lượng các chất dinh dưỡng trong lớp vật rụng sau 40 tháng 

Chất dinh dưỡng 
(kg/ha) 

Năm 2010 
(4 tháng) 

Năm 2011 
(12 tháng) 

Năm 2012 
(12 tháng) 

Năm 2013 
(12 tháng) 

Sau 40 tháng 
(9/2010 - 12/2013) 

Vật rụng (kg khô/ha) 2.867 7.329 7.980 6.033 24.210 

N (%) 1,30 1,35 1,44 1,46  

Tích lũy N (kg/ha) 37,25 99,17 114,91 88,09 339,41 

P (%) 0,21 0,17 0,17 0,20  

Tích lũy P(kg/ha) 6,05 12,31 13,81 11,95 44,11 

K (%) 0,92 0,79 0,62 0,66  

Tích lũy K (kg/ha) 26,27 57,83 49,32 39,82 173,23 

Ca (%) 0,09 0,07 0,07 0,07  

Tích lũy Ca (kg/ha) 2,64 5,06 5,83 4,22 17,74 

Mg (%) 0,05 0,05 0,05 0,06  

Tích lũy Mg (kg/ha) 1,41 3,30 3,75 3,62 12,07 

 

Sau 5 năm rừng trồng Keo lá tràm có tổng 

lượng vật rụng trả lại cho đất là 24,21 tấn 

khô/ha tương đương với lượng dinh dưỡng 

các chất là: 339,41 kg N/ha; 44,11 kg P/ha; 

173,23 kg K/ha; 17,74 kg Ca/ha và 12,07kg 

Mg/ha. Qua quá trình phân hủy lớp vật 

rụng theo thời gian sẽ trả lại cho đất một 

lượng dinh dưỡng đáng kể, góp phần giảm 

sự thiếu hụt dinh dưỡng trong đất, tăng độ 

phì của đất và đẩy nhanh quá trình sinh 

trưởng của rừng trồng (Phạm Thế Dũng, 

Kiều Tuấn Đạt, 2014). 

3.6. Tổng hợp lượng dinh dưỡng tiềm năng  

Sinh khối và lượng dinh dưỡng tích lũy từ các 

nguồn (VLHCSKT; cây bụi, thảm tươi, thảm 

mục; và vật rụng) trả lại cho đất ở rừng trồng 

Keo lá tràm ở chu kỳ sau đến giai đoạn 5 năm 

tuổi được tổng hợp ở bảng 5 dưới đây: 

Bảng 5. Tổng hợp sinh khối và lượng dinh dưỡng tích lũy  

Nguồn dinh dưỡng 
Khối lượng 
khô, tấn/ha 

Lượng dinh dưỡng, kg/ha  

N P K Ca Mg 

VLHCSKT 20,97 194,34 12,16 107,3 27,88 6,05 

Cây bụi, thảm tươi, thảm mục 9,87 125,26 5,08 46,83 12,81 5,99 

Vật rụng từ rừng đến tuổi 5 24,21 339,41 44,11 173,23 17,74 12,07 

Tổng cộng 55,05 659,01 61,35 327,36 58,43 24,11 
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Trong 3 nguồn sinh khối trả lại cho đất thì 

lượng vật rụng hàng năm chiếm tỷ lệ cao nhất 

(44%), tiếp đến là VLHCSKT để lại (38,1%) 

và thấp nhất là sinh khối trả lại đất từ tầng cây 

bụi, thảm tươi và thảm mục dưới đất rừng 

(17,9%). Khối lượng các chất dinh dưỡng của 

VLHCSKT có thể trả lại cho đất cũng cao 

nhất và thấp nhất là nguồn dinh dưỡng từ cây 

bụi, thảm tươi, thảm mục.  

IV. KẾT LUẬN 

Tổng sinh khối của VLHCSKT, tầng cây bụi, 

thảm tươi, thảm mục dưới tán rừng và vật 

rụng hàng năm đến khi rừng đạt 5 tuổi là 

55,05 tấn khô/ha, tương đương với lượng dinh 

dưỡng có khả năng trả lại cho đất rừng là 

659,01kg N/ha, 61,35kg P/ha, 327,36kg K/ha, 

58,43kg Ca/ha và 24,11kg Mg/ha. Lượng dinh 

dưỡng này sẽ góp phần cải thiện độ phì của 

đất và nâng cao năng suất rừng trồng bền 

vững qua các chu kỳ kinh doanh. 

Quá trình phân hủy VLHCSKT diễn ra rất 

nhanh, đối với lá cây chỉ sau 7 tháng đã phân 

hủy hoàn toàn; cành có kích thước dưới 1cm 

sau 21 tháng phân hủy hoàn toàn và cành từ 1 

- 5cm sau 24 tháng phân hủy đến 95%. Điều 

này giúp cho việc hoàn trả dinh dưỡng cho đất 

được kịp thời và thúc đẩy nhanh chu trình 

dinh dưỡng của rừng trồng. 

Khi để lại toàn bộ VLHCSKT của chu kỳ 

trước và duy trì lượng vật rụng hàng năm ở 

chu kỳ trồng rừng sau đã tạo ra một nguồn 

dinh dưỡng đáng kể trả lại cho đất và lượng 

dinh dưỡng này có khả năng bù đắp được 

lượng dinh dưỡng do rừng trồng Keo lá tràm 

sử dụng.  
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