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 Abstract: 

Landfill leachate in Vietnam differs from that produced in developed countries by its extremely 
high content of organic, heavy metals, and nutrients. In this study, vetiver grass (Chrysopogon 
zizanioides  L.) is applied to treat landfill leachate. The grass is firstly irrigated by domestic 
wastewater for acclimatization, then by diluted landfill leachate with the quantity of 1L/d. 
Various dilution factors (leachate:domestic wastewater) of 1:5, 1:3, 1:2, 1:1, and original 
leachate are tested in turn. Different irrigation frequencies are applied for a dilution: twice a day 
and three times a day. The toxic threshold is firstly recorded at dilution factor of 1:1, where the 
vetiver grass shows limited growing. After 70 days more, the grass grows well when irrigated 
with leachate (no dilution). Best performance is recorded with a dilution factor of 1:2 and 
irrigation frequency of three times a day. The qual ity conforms to National Technical 
Regulation on Wastewater of the Solid Waste Landfill Sites in terms of BOD, N, P and heavy 
metals. The outcomes strongly present possible treatment of landfill leachate with vetiver by 
irrigation.          
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Tóm tắt: 

Nước rỉ rác ở Việt Nam có đặc thù nồng độ chất hữu cơ, kim loại nặng, và dinh dưỡng cao. 
Trong nghiên cứu này, cỏ vetiver (Chrysopogon zizanioides L.) được áp dụng để xử lý nước rỉ 
rác. Ban đầu, cỏ được tưới bởi nước thải sinh hoạt cho thích ứng, rồi bởi nước rỉ rác pha loãng, 
khối lượng tưới là 1L/d. Nước rỉ rác pha loãng bằng nước thải theo các tỷ lệ 1:5, 1:3, 1:2, 1:1, và 
không pha loãng lần lượt được thử nghiệm với hai chế độ tưới: 2 và 3 lần một ngày. Ngưỡng 
chịu đựng, đầu tiên được ghi nhận ở tỷ lệ 1:1, biểu hiện bằng tốc độ  tăng trưởng chậm. Sau hơn 
70 ngày, cỏ được tưới bằng nước rỉ rác nhưng vẫn phát triển bình thường. Hiệu quả xử lý tốt nhất 
được ghi nhận với tỷ lệ pha loãng 1:2, tần suất tưới 3 lần một ngày. Hàm lượng chất hữu cơ, N, 
P, và kim loại nặng đạt quy định xả thải. Kết quả cho thấy khả năng ứng dụng của cỏ vetiver 
trong xử lý nước rỉ rác bằng phương pháp tưới.   
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