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TÓM TẮT
Phytolith là dạng cấu trúc vô định hình được thành tạo trong cây lúa do sự kết
tủa của silic. Trong quá trình kết tủa silic, chất hữu cơ và các nguyên tố
khoáng có thể bị "bắt giữ" vào cấu trúc của phytolith mới được hình thành.
Khi rơm rạ được hoàn trả lại đồng ruộng (vùi hoặc đốt), phytolith và kho dự
trữ khoáng chất dinh dưỡng cũng sẽ được quay vòng trở lại đất. Nghiên cứu
này kết hợp chiết theo tỷ trọng để tách phytolith và chiết hóa học (sử dụng
dung dịch Na2CO3 1%) để tách được các hạt phytolith phục vụ xác định hình
thái và thành phần hóa học, đồng thời xác định được hàm lượng phytolith
trong đất. Kết quả nghiên cứu cho thấy phytolith trong đất có thể lên đến ~5 g
Kg-1 và chứa các nguyên tố dinh dưỡng quan trọng cho cây trồng, bao gồm Si,
K, Ca, Mg... Kết quả nghiên cứu cũng hé mở thêm một mắt xích của chu trình
silic trong nội tại hệ canh tác lúa, đó là phytolith và sự hiện diện của phytolith
trong đất phụ thuộc vào một số yếu tố lý hóa học môi trường đất như: Fe và
Al linh động, pH, hàm lượng muối tan, hàm lượng sét và chất hữu cơ trong
đất.
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