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Tóm tắt: 

Các loại thuốc diệt cỏ đều có thể ảnh hưởng đến hệ sinh thái, hệ vi sinh vật và thành phần hóa 
học của đất. Khảo sát 3 loại thuốc diệt cỏ Mizin 80WP (chứa hoạt chất atrazine), Dosate 480SC 
(chứa hoạt chất glyphosate) và nimaxon 20sl (chứa hoạt chất paraquat) cho thấy chúng làm giảm 
vi khuẩn trong đất ở tất cả các nồng độ thuốc trừ cỏ gồm 0,5X, 1,0X, 1,5X và 2,0X. Nồng độ cao 
(2,0X) làm giảm số vi khuẩn trong đất nhiều hơn so với các nồng độ thấp hơn. Dosate 480SC và 
Nimaxon 20SL làm giảm lượng vi khuẩn cho đến 20 ngày, sau đó số lượng vi khuẩn phục hồi 
dần ở các nồng độ 0,5X, và 1,0X, trong khi đó Mizin 80WP làm giảm vi khuẩn kéo dài đến 25 
ngày. Nồng độ 1,5X và 2,0X có ảnh hưởng lâu dài hơn đến vi khuẩn so với các nồng độ còn lại. 
Tuy nhiên, các chất diệt cỏ này hầu như không ảnh hưởng lớn đến thành phần hóa học các chất 
chủ chốt như cacbon hữu cơ, nitơ tổng số, photpho tổng số và kali tổng số trong đất.  
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Abstract: 

Herbicides have harmful effects on ecosystems, microorganisms and chemical compositions of 
soils. The investigation of three hebicides, including Mizin 80WP (containing Atrazine), Dosate 
480SC (containing Glyphosate) and Nimaxon20SL (containing Paraquat) shows that they cause 
a reduction in bacteria numbers in soil after treatments with the doses of 0.5X, 1.0X, 1.0X and 
2.0X. The treatments with concentration of 2.0X result in the lowest number of bacteria in soil. 
Using concentrations of 0.5X and 1.0X of Dosate 480SC and Nimaxon 20SL causes a reduction 
in bacteria till the 20th day after treatment, and Mizin 80WP reduces bacteria until 25 days. Using 
herbicide concentrations of 1.5X and 2.0X results in longer inhibitions of bacteria. However, all 
surveyed herbicides do not significantly affect organic Carbon, total of Nitrogen, Phosphor and 
Potassium in soil.  
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