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TIỀM NĂNG SINH KHÍ METHAN TỪ CƠ CHẤT LÀ BÈO LỤC BÌNH 

VÀ ĐỊNH HƢỚNG SỬ DỤNG SINH KHỐI 
 

Ts. Trịnh Thị Long, Ths. Dương Công Chinh, Ths. Đồng Thị An Thụy 

TT. Khoa học Công Nghệ Môi trường và Sinh Thái – Viện KHTL miền Nam 

Mở đầu: 

ột trong 100 loài ngoại lai xâm hại phiền hà nhất trên thế giới 

(www.issg.org/database). ở trên 59 quốc gia  loài cỏ dại 

nƣớc tồi tệ nhất trên thế giới (Harley et al., 1996). Có nguồn gốc từ vùng đầm lầy 

Amazon Nam Mỹ khi chúng du nhập sang vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới thì nó 

bùng phát mạnh ảnh hƣởng đến môi trƣờng sinh t , cản trở giao thông đƣờng 

thủy, ngăn cản dòng chảy… 

Đã có nhiều nghiên cứu đề xuất để giảm tác động của chúng đến môi trƣờng nhƣ 

sử dụng đấu tranh sinh học, khống chế bằng hóa chất, sử dụng nhân công để thu 

gom, sản xuất phân bón, sử dụng làm nguyên liệu ủ sản xuất khí Biogas… tuy 

nhiên có giải phá

, sinh trƣởng 

 Trong bài tham luận này 

chúng tôi sẽ phân tích một số khía cạnh trong cuộc chiến chống lại sự bùng phát 

của bèo lục bình trên thế giới đánh giá tiềm năng sử dụng bèo lục bình nhƣ là 

nguồn nguyên liệu sản xuất 

có tính khả thi để quá mức 

. 

1. Những vấn đề tiêu cực do bèo lục bình 

Bèo lục bình đã trở thành mối hiểm họa đến môi trƣờng sinh học trong các thủy 

vực ở nhiều nƣớc trên thế giới Việt Nam, khoảng 15 năm trở lại đây nó

đến 

 Bình thƣờng Bèo lục bình có chức năng nhƣ là đối tƣợng tham gia vào xử 

lý nƣớc thải nhờ đặc tính phát triển nhanh, tốc độ hấp thu chất ô nhiễm tốt nhanh 

chóng làm giảm chất ô nhiễm trong môi trƣờng nƣớc. Trong điều kiện thuận lợi 1 

ngày 1 ha bèo lục bình có thể loại bỏ 22-44 kg nitơ, 8-17 kg Phốt pho.

. C

. 

Sinh khối bèo lục bình có thể tăng gấp đôi chỉ sau 6 – 15 ngày (Bakar et al., 1984; 

Kumar et al., 1985). Tại Curug Reservoir của Java Indonesia sau 50 ngày từ 3 ha 

chúng đã che phủ toàn bộ 50 ha diện tích mặt nƣớc (Tjitfosoedirdjo, 1984). 

Hamdoun and Tigani (1977) cho rằng hàng năm sự thoát hơi nƣớc của bèo lục 

bình trên sông Nile làm mất đi khoảng 7 tỷ m
3
 nƣớc tƣơng đƣơng với 10% lƣu 

lƣợng trung bình. S kín bề à mối đe dọa 

http://www.issg.org/database
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của bèo lục bình nhƣng nếu khai thác hợp lý thì đây đƣợc xem 

nhƣ là tiềm năng tài nguyên thực vật (Woomer, 1997). 

2. Cuộc chiến chống lại bèo lục bình 

B

do quy mô sử dụng  rất nhỏ, 

giải pháp giúp sự bùng phát của bèo. Thế giới đã chứng mình việc loại 

bỏ hoàn toàn bèo lục bình là điều không thể nên việc làm chỉ là 

. Trong nhiều trƣờng hợp việc quản lý chỉ là để để duy trì các “nguồn 

nƣớc mở” qua đó giảm ảnh hƣởng tác động sâu rộng. 

 giải pháp kiểm soát dựa vào 3 phƣơng pháp cơ 

bản là Vật lý, hóa học và sinh học. Theo Woomer, 1997 sự bùng phát của lục bình 

cũng có nguồn gốc từ chất thải trong nông nghiệp, nƣớc thải sinh hoạt, nƣớc thải 

công nghiệp… do vậy cuộc chiến giảm các nguồn thải cũng chính là cuộc chiến 

khống chế bèo lục bình. 

Trên thế giới cuộc chiến với lục bình đã đƣợc triển khai ở nhiều quốc gia với 

nhiều giải pháp khác nhau bao gồm từ việc ban hành luật lệ đến sử dụng các công 

cụ kỹ thuật để thu gom, sử dụng hóa chất để tiêu diệt cũng nhƣ giải pháp đấu tranh 

sinh học để kìm hãm sự bùng phát của nó (Harley et al., 1996). 

Ở Việt Nam bèo lục bình đang ảnh hƣởng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế 

và môi trƣờng tại nhiều địa phƣơng. Ở Hạ lƣu sông Sài Gòn bao gồm các tỉnh 

Bình Dƣơng, Tp. Hồ Chí Minh bèo lục bình ảnh hƣởng nghiêm trọng đến giao 

thông đƣờng thủy khu vực Tp. Thủ Dầu Một. Trên các kênh rạch tại Tp. Hồ Chí 

Minh đã phải thành lập đội thuyền chuyên thu gom bèo lục bình trên các kênh 

rạch. Tây Ninh khu vực sông Vàm Cỏ Đông bèo lục bình làm cản trở giao thông 

đƣờng thủy hàng tỉnh phải chi hàng tỷ đồng để khơi thông nhƣng dƣờng nhƣ giải 

pháp thu gom đang bất lực… do lƣợng bèo phát sinh lớn tốc độ thu gom không 

bằng tốc độ sinh trƣởng của bèo, bèo từ khu vực khác đổ về theo dòng nƣớc.  

Giải pháp thu gom: Là giải pháp nhanh gọn, dễ thực hiện và có thể thu gom phần 

lớn lƣợng bèo lục bình trong một thời gian nhất định. Đây là giải pháp đƣợc áp 

dụng phổ biến ở nhiều quốc gia tuy nhiên, nó chỉ phù hợp với khu vực nhỏ, ít có 

trao đổi nƣớc với bên ngoài còn các khu vực lớn nhƣ hồ, sông ngòi thì giải pháp 

thu gom thƣờng bị  khăn trong vận chuyển và xử lý sản phẩm 

áp lực lớn trong chiến dịch chống lại sự phát triển của bèo lục 

bình. 

Sản xuất phân bón: Sử dụng bèo lục bình làm phân bón cũng đƣợc đề xuất 

nhƣng do lƣợng nƣớc trong bèo quá lớn trên 90% là nƣớc, tốc độ thoát hơn nƣớc 

chậm, thành phần là chất hữu cơ dễ phân hủy nên 

chắc chắn sẽ không có hiệu quả kinh tế. 
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Thu gom làm đồ thủ công mỹ nghệ: Ở Việt Nam nói riêng và các nƣớc đang 

phát triển nói chung sử dụng để làm đồ mỹ nghệ xuất 

khẩu tuy nhiên lƣợng bèo sử dụng cũng không nhiều so với số lƣợng của nó có 

trong tự nhiên. Hơn nữa lục bình thƣờng phải là loại có lá dài; loại này thƣờng chỉ 

phát triển ở nơi có mật độ rất cao . Do c lá 

còn để lại phân thân và rễ nhƣ vậy chỉ sau 10 – 20 ngày bèo đã phát triển lại. 

Thu gom để cải tạo đất: Một số khu vực ngƣời dân thu gom bèo lục bình để ủ 

vào các gốc cây trồng để duy trì độ ẩm, giữ nƣớc khi cây còn nhỏ tuy nhiên tiềm 

năng sử dụng không nhiều do lƣợng sử dụng rất ít trong. 

Sử dụng làm nguyên liệu cho sản xuất khí sinh học: Bèo lục bình cũng đƣợc 

nghiên cứu khá nhiều để sử dụng nhƣ là nguyên liệu làm khí sinh học

. Do yêu cầu cần 

phải thu gom. 

Giải pháp đấu tranh sinh học: Ngay từ những năm 1961 nghiên cứu kiểm soát 

bèo lục bình , các loài sâu 

Neochetina eichhorniae, N.  bruchi đƣợc xem là rất thành công trong kiểm soát 

bèo lục bình ở Argentina, Australia, India, Sudan,  USA and South Africa.  2 loài 

bƣớm đêm Niphograpta  albiguttalis và Xubida infusellus đã đƣợc sử dụng ở 

nhiều quốc gia để khống chế sự bùng phát của bèo. Orthogalumuna 

terebrantis cũng  xem là có khả năng thành công trong kiểm soát bèo lục bình 

(Oso, 1988; Harley, 1990; Julien, 1992; Centre, 1994; Cilliers, 1991).   

Giải pháp đấu tranh sinh học cũng gặp phải nhiều khó khăn khi triển khai do giải 

pháp này cần phải thực hiện trên diện rộng, hiệu quả của nó chỉ thể hiện 

sau 1

thủy vực có dòng chảy mạnh. 

Sử dụng hóa chất: Để kiểm soát lục bình loại 

hóa chất nhƣ Diquat , 2,4-D , Ametryn, Amitrole và Glyphosate đã đƣợc sử dụng 

(Charudattan,  1988;  Kahattab,  1988;  Harley, 1994). Tuy nhiên đây không phải 

là giải pháp đƣợc khuyến nghị do ảnh hƣởng của hóa chất đến môi trƣờng nƣớc, 

động thực vật thủy sinh, ảnh hƣởng đến ngƣời sử dụng nƣớc cũng nhƣ hóa chất 

lan truyền theo dòng nƣớc phát tán đi xa. Khi sử dụng hóa chất bèo lục bình 

chết phân hủy . 

3. iềm năng sử dụng bèo lục bình để sản xuất khí sinh học (Biogas) 

. Sản phẩm bèo lục 

bình là quá trình quang hợp tích lũy d  dạng chất hữu cơ, với sản lƣợng hàng 

trăm nghìn tấn đang là bài toán làm đau đầu các nhà quản lý tuy nhiên nếu sử dụng 

tốt nó cũng chính là nguồn tài nguyên có thể đem lại lợi ích khi sử dụng. Các 

nghiên cứu để sử dụng bèo lục bình nhƣ là nguồn nguyên liệu sản xuất khí Biogas 

đã đƣợc nghiên cứu và đề xuất tuy nhiên nhìn rộng ra các nghiên cứu vẫn quy mô 
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nhỏ nên , chƣa có định hƣớng lớn hơn để sử 

dụng có tính thƣơng mại thì chƣa thể tham gia kiểm soát đƣợc sự phát triển của 

nó. 

3.1  

 

Bảng 1: Kết quả phân tích thành phần của bèo lục bình 

TT 
Phần cơ quan bèo lục 

bình 
Độ ẩm (%) 

Tỷ lệ cây khi tƣơi 

(%) 

Tỷ lệ VSS 

(%) 

1 Phần Thân + lá 92,75 73,6 5,86 

2 Rễ 84,29 26,4 5,46 

3 Toàn bộ cây 90,61 100 5,79 

:  tháng 5/2014 

( 92,7%, )

5,46%). Bảng cũng cho thấy hàm lƣợng nƣớc 

và tỷ lệ các phần cơ thể giữa phần khá khác biệt 

lại không nhiều. V

cơ bay hơi (VS) ) thì 

hữu cơ . 

3.1 4 từ  

CH4 từ 

hệ thống 4

0,6 kg VSS

từ 

sông Sài Gòn kích thƣớc nhỏ 

hơn 0, và đƣa vào ổn 37
0

4 . 
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Hình 1: Thiết bị phản ứng k  khí và đo khí CH4 tự động 

Kết quả xác định lƣợng k . 
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Hình 2: Sản lƣợng khí CH4 sinh ra (N-điều kiện tiêu chuẩn) từ nguyên liệu là bèo lục 

bình 

Bình phân hủy kỵ khí 

trong bể ổn nhiệt 

Hấp thụ khí CO2 bằng NaOH (10%) 

có khuấy từ 

Bể đo khí CH4 Số hóa dữ liệu thể tích CH4 đo đƣợc 

Lƣu giữ dữ liệu thu 

đƣợc và điều khiển 

các bộ phận 
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hình cho thấy với nguyên liệu là bèo lục bình thời gian sinh khí CH4 khá 

nhanh, ngay sau một vài giờ ủ mô hình đã có khí sinh ra và sau khoảng 9 ngày tốc 

độ sinh khí mới chậm lại.  

Từ hình cũng cho thấy nguồn nguyên liệu từ các bộ phận khác nhau của bèo lục 

bình cho s lƣợng . n, phần cơ chất là 

 bèo cho sản lƣợng khí không cao vào khoảng 60 Nlit khí CH4/kg VSS cho vào

4 cao nhất vào khoảng 250 Nlít CH4/kg 

VSS đầu vào. Đối với h toàn bộ cây vào 

kh  200 Nlít khí CH4/kgVSS đầu vào.  

, sản 

lục bình phù hợp là nguyên liệu sử dụng cho bể 

phân hủy kỵ khí sản xuất khí CH4. 

Tham khảo  nghiên cứu đánh giá tiềm năng sinh khí từ nguyên liệu bèo lục 

bình để khô trong 1 tuần sau đó tiếp tục làm khô tở 60
0
C trong 6 giờ của Jagadish 

(Jagadish, 2012) lại cho thấy thời gian sinh khí trong thí nghiệm của Jagadish là 

khá chậm sau khoảng 20 ngày khí mới bắt đầu tăng nhanh và sau 50 ngày lƣợng 

khí CH4 cũng chỉ là 220 lít/kgVSS đầu vào. Nghiên cứu này cũng cho thấy khi bổ 

sung bằng ch t thải chăn nuôi gia cầm thì lƣợng khí có thể tăng gấp đôi. Tuy nhiên 

lƣợng khi gia tăng trong nghiên cứu này đƣợc nhận định là do chất thải gia cầm bổ 

sung vào sinh ra chứ không phải chất thải gia cầm làm gia tăng sản lƣợng k

 Moorhead (Moorhead, 1993) 

sản lƣợng khí CH4 sinh tƣ từ bèo lục bình vào khoảng 160 lít/kg VSS. 

Bảng 2: Tiềm năng sinh khí CH4 một số loài thực vật 

TT Nguyên liêu 
Tiềm năng sinh khí CH4 

(Nlít/gam VS) 

1 Bèo lục bình 0,19 - 0,32 

2 Rong biển (Macrocystis) 0,39 - 0,41 

3 Cây Bo bo 0,26 - 0,39 

4 Bạch Dƣơng 0,23 - 0,32 

5 Mía đƣờng 0,23 - 0,3 

6 Rong (laminaria) 0,26 - 0,28 

7 Cỏ Napier 0,19 - 0,34 

Nguồn: J, Wall et al, 2008 

ề kết quả thu đƣợc về sản lƣợng khí sinh ra cũng 

phù hợp với các nghiên cứu trƣớc đây 

CH4. Tuy nhiên, 
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sự sai khác về thời gian và tốc độ sinh khí cũng cho thấy có lẽ việc làm khô bèo đã 

làm chậm đi rất nhiều tốc độ phân hủy. 

4

. 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Thời gian (ngày)

L
ư

ợ
n

g
 k

h
í 
(N

li
t 

C
H

4
/K

g
V

S
)

Nƣớc thải chế biến cá tra

Bèo lục bình

Nƣớc thải nuôi heoNƣớc thải lò mổ heo

Mỡ cá tra

 

3: Kết quả so sánh tiềm năng sinh khí từ bèo lục bình với các loại nƣớc thải 

khác nhau 

140 N 4 . Với

330 

-340 N 4

èo . 

4. T  làm nguyên liệu khí sinh học 

4.1 Tình hình sử dụng khí sinh học 

Ở Việt Nam nghe nói đến khí sinh học thƣờng nghĩ ngay đến xử lý nƣớc thải nuôi 

heo. Đây là hƣớng phát triển khá mạnh ở các khu vực nuôi heo tập trung tuy nhiên 

sự phát triển này chủ yếu xuất phát từ nhu cầu cần phải xử lý nguồn chất thải từ 

chăn nuôi. Một số ngành nhƣ chế biến tinh bột khoai mì, chế biến đƣờng… công 

nghệ khí sinh học cũng đƣợc áp dụng để thu hồi năng lƣợng từ chất thải và đang 

có tiềm năng phát triển mạnh. 
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Trên thế giới công nghệ khí Biogas đã phát triển mạnh mẽ. Trƣớc đây sự phát triển 

chủ yếu dựa trên nhu cầu xử lý chất thải và kết hợp thu hồi năng lƣợng. Gần đây 

do giá nhiên liệu hóa thạch tăng cao cùng với yêu cầu giảm khí phát thải khí nhà 

kính, giảm thiểu ảnh hƣởng của biến đổi khí hậu nguồn năng lƣợng khí biogas 

đƣợc quan tâm phát triển và mang lại nhiều kết quả. Trƣớc năm 2006 Anh là nƣớc 

sản xuất khí sinh học lớn nhất trong liên minh châu Âu, nhƣng đến năm 2006 Đức 

đã thoái ngôi vị. 

Đức hiện đang là nƣớc sử dụng khí sinh học lớn nhất trên thế giới, không chỉ tạn 

dụng chất thải để sản xuất khí sinh học mà đã tập trung vào trồng các loại cây 

nông nghiệp làm nguồn nguyên liệu sản xuất khí sinh học để thƣơng mại sử dụng 

cho động cơ xe, cung cấp nhiệt để sƣởi ấm, sản xuất điện. 

Năm 2001 ở Đức có 1.360 nhà máy điện sử dụng khí sinh học, đến năm 2011 số 

lƣợng nhà máy là khoảng 7.000 (tăng 5 lần). Sự tăng trƣờng không chỉ về mặt số 

lƣợng nhà máy mà công suất sản xuất điện cũng gia tăng vƣợt bậc: Năm 2001 

lƣợng điện sản xuất bằng khí sinh học là 111MW, đến năm 2011 lƣợng điện sản 

xuất lên đến 2.728 MW (tăng 24 lần). 
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Nguồn: Aino, 2011 

Hình 4: Số lƣợng và tổng công suất các nhà máy sản xuất điện bằng khí sinh học 

tại Đức từ năm 2001 đến năm 2011. 
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Bảng 3: Số lƣợng nhà máy và sản lƣợng điện hàng năm của một số nhà máy 

Biogas tại Đức 

TT 
Nguyên liệu sản xuất 

biogas 

Số lượng nhà 

máy 

Sản lượng điện 

(GWh/năm) 

Tỷ lệ sản 

lượng điện 

(%) 

1 Nguồn nông nghiệp 7.800 29.400 71,8 

2 Chất thải sinh học 95 4.500 11,0 

3 Chất thải công nghiệp 250 3.420 8,3 

4 Bùn cống rãnh 1.400 3.100 7,6 

5 Bãi rác 400 550 1,3 

 Tổng 9.945 40.970 100 

Nguồn: IEA, 2013 

Từ các dẫn liệu trên cho thấy Đức đã chủ động xây dựng ngành công nghiệp năng 

lƣợng khí sinh học. Nguồn nguyên liệu để sản xuất khí sinh học không phải từ 

nguồn chất thải bỏ mà đã chủ động trồng các cây nông nghiệp để làm nguồn 

nguyên liệu cho sản xuất khí biogas (chiếm trên 71% lƣợng điện sản xuất từ khí 

Biogas). Điều này cho thấy công nghệ khí sinh học đang phát triển rất mạnh mẽ 

chiếm tỷ trọng lớn trong cung cấp năng lƣợng ở Đức và là hƣớng phát năng lƣợng 

bền vững trong tƣơng lai. 
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Nguồn: Michael, 2011 

Hình 5: Nguồn nguyên liệu sản xuất khi biogas tại Đức 

4.2 Bèo lục bình cần được xem là nguồn nguyên liệu 

Các phân tích trên cho thấy sự bùng phát của bèo lục bình có liên quan đến chất 

thải ra môi trƣờng và bèo lục bình đƣợc xem nhƣ là tác nhân tham gia làm sạch 

môi trƣờng trong khuân khổ sự phát triển mang tính vừa phải. Shoeb, 2002 ƣớc 
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tính rằng trong điều kiện thuận lợi lục bình nƣớc có thể đạt đƣợc tốc độ tăng 

trƣởng 17,5 tấn mỗi ha mỗi ngày; theo Aboud, 2005 bèo lục bình có thể cho sinh 

khối khoảng 322 tấn/ha/năm (khoảng 30,45 tấn trọng lƣợng khô/năm) hay sau 8 

giờ quang hợp bèo lục bình có thể tăng trƣởng thêm 15,35% trọng lƣợng. Chính sự 

gia tăng nhanh của bèo lục bình đã ảnh hƣởng đến đa dạng sinh học của các thủy 

vực, ảnh hƣởng đến giao thông đƣờng thủy, cản trở dòng chảy… tuy nhiên ở góc 

độ tận dụng năng lƣợng thì chính sinh khối đƣợc tổng hợp không mong muốn 

chính là nguồn năng lƣợng sinh học quý giá nếu đƣợc khai thác sử dụng hợp lý. 

Kết quả phân tích chất hữu cơ trong cây lục bình và tiềm năng sinh khí CH4 từ 

nguyên liệu là cây lục bình cho thấy: 1 tấn bèo lục bình tƣơi sẽ cho khoảng 61 kg 

VS, khi phân hủy kỵ khí sẽ cho khoảng 12m
3
 khí CH4 tƣơng ứng với 12 kg dầu, 

bằng 8,6 kg khí gas hay năng lƣợng tƣơng đƣơng bằng 120KW hoặc có thể sản  

xuất đƣợc 42 KW điện thƣơng mại. Nhƣ vậy với sinh khối bèo lục bình hàng trăm 

nghìn tấn thì đây là nguồn tài nguyên thực vật phong phú cần đƣợc nghiên cứu sử 

dụng cho mục đích phát triển kinh tế xã hội góp phần bảo vệ môi trƣờng, giải 

quyết ảnh hƣởng tiêu cực đến giao thông đƣờng thủy. 

4.3. Kết luận 

Bèo lục bình có sức sinh trƣởng nhanh, điều kiện môi trƣờng sống rộng là loài cỏ 

dại ảnh hƣởng nghiệm trọng đến môi trƣờng sinh thái, giảm đa dạng sinh học, cản 

trở giao thông đƣờng thủy, ảnh hƣởng đến lƣu thông nƣớc không chỉ ở Việt Nam 

mà khoảng 60 quốc gia. 

Chƣa có quốc gia nào có đƣợc giải pháp hữu hiệu kiểm soát triệt để sự phát triển 

của bèo lục bình mà chỉ là các giải pháp giảm thiểu ảnh hƣởng quá lớn của nó. 

Có nhiều giải pháp đƣợc áp dụng tham gia vào kiểm soát bèo lục bình bao gồm 

thu gom cơ học, sử dụng làm phân bón, sử dụng đối tƣợng đấu tranh sinh học, sử 

dụng làm nhiên liệu, nguyên liệu sản xuất khí biogas. Tuy nhiên do hàm lƣợng 

nƣớc quá lớn (trên 90%) là điểm cản trở lớn nhất đến thu gom và xử lý chúng. 

Tiềm năng sinh khí của bèo lục bình là rất lớn khoảng 12 Nm
3 

CH4/tấn lục bình 

ƣớt. Với sức sinh trƣởng nhanh, sinh khối lớn hàng trăm nghìn tấn thì đây sẽ là 

nguồn nguyên liệu hữu cơ quan trọng để sản xuất thƣơng mại khí sinh học cũng 

nhƣ sản xuất điện. 

Nghiên cứu đánh giá tiềm năng sinh khí CH4 từ nguyên liệu bèo lục bình tƣơi là 

rất rõ ràng tuy nhiên để đi vào thực tiễn cần phải có các đầu tƣ nghiên cứu trình 

diễn thực tế làm cơ sở khoa học xây dựng đƣợc các dự án sử dụng nguồn nguyên 

liệu bèo lục bình để sản xuất khí sinh học trên quy mô thƣơng mại góp phần vào 

cuộc chiến bèo lục bình. 
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