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ABSTRACT
Purpose of the study is to evaluate the effect of organic fertilizers on yield and
quality of mangosteen fruits at Cau Ke district of Tra Vinh province,
2011/2012 crop season on the twenty four-year-old trees. The experimental
design was Completely Randomized, including five treatments are five dosages
of organic fertilizer (0, 10, 20, 40, and 80 kg.tree-1), with four replications,
each replication had one tree and organic fertilizers applied right after the
fruit harvest (2010/2011 crop season). The amount of inorganic fertilizers was
applied evenly for all treatments, divided into 3 times: (i) 3kg.tree-1 NPK 2020-10 together with organic fertilizer, (ii) 2kg.tree-1 NPK 8-24-24 at 2 weeks
after budding and (iii) 2kg.tree-1 NPK 13-13-20 at 3-4 weeks after flowering.
Results showed that organic fertilizers had effect on yield and quality of
mangosteen fruits through the improvement of soil physico-chemical
properties. Applying 40 or 80 kg.tree-1 increased yields compared with
noorganic fertilizer from 12.5 to 14.3 kg.tree-1, applying 20 to 80 kg.tree-1
increased pH index of fruit flesh and translucent flesh disorder ratio, applying
40 or 80 kg.tree-1 reduced the Brix degree and inner gamboge disorder ratio.
Organic fertilizer limited the sudden changes of soil moisture, increased
porosity and water holding capacity of soil as well as organic matter content,
available N and P, exchangeable K and Ca in soil.
TÓM TẮT
Mục đích của nghiên cứu là để đánh giá ảnh hưởng của lượng phân hữu cơ
bón đến năng suất và phẩm chất trái măng cụt tại huyện Cầu Kè – tỉnh Trà
Vinh, mùa vụ 2011/2012 trên cây măng cụt 24 năm tuổi. Thí nghiệm bố trí
theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên, gồm có 5 nghiệm thức là 5 lượng phân hữu cơ
bón (0, 10, 20, 40, và 80 kg.cây-1), mỗi nghiệm thức được lặp lại 4 lần, mỗi lần
tương ứng 1 cây, phân hữu cơ bón ngay sau khi thu hoạch trái (mùa vụ
2010/2011). Lượng phân vô cơ sử dụng trên tất cả các nghiệm thức là như
nhau, được chia làm 3 lần bón: lần đầu bón 3 kg.cây-1 NPK 20-20-10 cùng với
phân hữu cơ, lần hai bón 2 kg.cây-1 NPK 8-24-24 sau khi nhú đọt 2 tuần, và
lần 3 bón 2 kg.cây-1 NPK 13-13-20 sau khi trổ hoa 3-4 tuần. Kết quả cho thấy
lượng phân hữu cơ bón có ảnh hưởng đến năng suất và phẩm chất trái măng
cụt qua việc cải thiện đặc tính lý – hóa đất. Bón 40 hay 80 kg.cây-1 làm tăng
năng suất so với không bón từ 12,5 đến 14,3 kg.cây-1, bón 20 đến 80 kg.cây-1
làm tăng chỉ số pH thịt trái và tỷ lệ trái bị múi trong, bón 40 hay 80 kg.cây-1
làm giảm độ Brix và tỷ lệ trái bị xì mủ bên trong. Bón phân hữu cơ làm hạn
chế sự biến động ẩm độ đất, làm tăng độ xốp và khả năng giữ nước của đất,
tăng hàm lượng chất hữu cơ, N và P hữu dụng, K và Ca trao đổi trong đất.
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giúp gia tăng năng suất một số loại cây trồng (Võ
1 MỞ ĐẦU
Hữu Thoại và ctv., 2004; Agbede et al., 2008; Hồ
Măng cụt (Garcinia mangostana L.) là loại cây
Văn Thiệt và ctv., 2012). Đề tài được thực hiện
ăn trái đặc sản ở vùng nhiệt đới, được trồng nhiều
nhằm đánh giá ảnh hưởng của lượng phân hữu cơ
ở các nước Đông Nam Á, có phẩm chất ngon, được
bón đến năng suất và phẩm chất trái măng cụt tại
nhiều người ưa chuộng và có tiềm năng xuất khẩu
huyện Cầu Kè – tỉnh Trà Vinh, mùa vụ 2011/2012.
lớn ở Việt Nam. Tuy nhiên, thị trường tiêu thụ
măng cụt chủ yếu là nội địa và gần đây đã xuất
2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
hiện trái măng cụt nhập từ Thái Lan, Malaysia nên
2.1 Phương pháp nghiên cứu
tương lai không xa măng cụt Việt Nam sẽ phải
Thí nghiệm được thực hiện ở vườn cây măng
cạnh tranh gay gắt về giá cả. Kết quả khảo sát cho
cụt đã cho trái ổn định (24 năm tuổi) tại huyện Cầu
thấy măng cụt Việt Nam thường có kích cỡ trái
Kè – tỉnh Trà Vinh mùa vụ 2011/2012, khoảng
không đồng điều (Lương Ngọc Trung Lập và Tạ
cách trồng giữa 2 cây là 7 x 7 m. Thí nghiệm được
Minh Tuấn, 2001), trái thường bị xì mủ bên trong
bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên, gồm có 5
khi mưa nhiều (Nguyễn Minh Hoàng và Nguyễn
nghiệm thức, mỗi nghiệm thức có 4 lần lặp lại, mỗi
Bảo Vệ, 2008), vì thế một trong những vấn đề quan
lần lặp lại tương ứng 1 cây. Lượng phân hữu cơ
tâm của các nhà vườn trồng măng cụt hiện nay là
(biogas đã ủ hoai) sử dụng tương ứng với các
làm thế nào để cải thiện năng suất và phẩm chất
nghiệm thức thí nghiệm, và được bón ngay sau khi
trái. Trên thế giới, đã có một số nghiên cứu về cải
thu hoạch trái vụ 2010/2011. Lượng phân vô cơ sử
thiện năng suất trái măng cụt nhưng chủ yếu tập
dụng trên tất cả các nghiệm thức như nhau và được
trung vào phun phân bón lá của Salakpetch (1996),
chia làm 3 lần bón:
calcium và boron của Pechkeo et al. (2007) hay
Poovarodom và Boonplang (2010), về dạng và liều
 Đợt 1 (sau thu hoạch): 3 kg.cây-1 NPK (20lượng calcium của Dolry et al. (2011). Ở Việt
20-10)
Nam, nghiên cứu cải thiện năng suất và phẩm chất
 Đợt 2 (sau khi nhú đọt 2 tuần): 2 kg.cây-1
trái măng cụt có Nguyễn An Đệ và ctv. (2004a) về
NPK (8-24-24)
biện pháp tỉa cành, phân bón NPK (Hùynh Văn
 Đợt 3 (sau khi trổ bông 3-4 tuần): 2 kg.cây-1
Tấn và Nguyễn Minh Châu, 2004), phun phân bón
NPK (13-13-20)
lá (Nguyễn An Đệ và ctv., 2004b; Nguyễn Văn
Thơ và ctv., 2004), kiểm soát ẩm độ đất (Lê Bảo
Các nghiệm thức thí nghiệm:
Long và ctv., 2008) và Hồ Văn Thiệt và ctv. (2012)
 Nghiệm thức 1: 0 kg.cây-1 phân hữu cơ
về bón phân hữu cơ và che liếp,… Trong khi đó,
 Nghiệm thức 2: 10 kg.cây-1 phân hữu cơ
phân hữu cơ đã được sử dụng nhiều trong sản xuất
 Nghiệm thức 3: 20 kg.cây-1 phân hữu cơ
nông nghiệp theo hướng bền vững, bón phân hữu
cơ có thể cải thiện một số đặc tính hóa đất (Maeder,
 Nghiệm thức 4: 40 kg.cây-1 phân hữu cơ
2002; Châu Minh Khôi và ctv., 2007; Ullah et al.,
 Nghiệm thức 5: 80 kg.cây-1 phân hữu cơ
2008; Azizl et al., 2010; Võ Thị Gương và ctv.,
Đặc tính lý – hóa đất ở vườn măng cụt trước
2010), vật lý đất (Dương Minh Viễn và ctv., 2006,
khi bố trí thí nghiệm được trình bày trong Bảng 1:
Azizl et al., 2010; Võ Thị Gương và ctv., 2010),
Bảng 1: Một số đặc tính lý – hóa đất vườn trồng măng cụt ở độ sâu 0 – 20 cm khi bố trí thí nghiệm tại
huyện Cầu Kè – tỉnh Trà Vinh, mùa vụ 2011/2012
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Một số đặc tính lý – hóa đất
Chất hữu cơ (%)
Độ xốp (%)
Khả năng giữ nước (%)
pH (H2O 1:2,5)
EC (mS/cm)
N hữu dụng (mg/100g)
P hữu dụng (mg/100g)
K trao đổi (meq/100g)
Ca trao đổi (meq/100g)
B dễ tiêu (mg/100g)

Giá trị
2,26
50,20
43,10
5,37
0,22
8,1
6,8
0,39
2,53
2,42

Đánh giá
Thấp
Trung bình
Thấp - tối hảo
Không giới hạn năng suất
Khá
Trung bình
Thấp
Đủ

N hữu dụng: NH4 -N và NO3 -N
-: Không đánh giá
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Phương pháp phân tích
Walkley – Black (1934)
Trần Bá Linh và Nguyễn Minh
Phượng (2007)
Mclean (1982)
Rhoades (1982)
Mulvaney (1996)
Olsen và Sommers (1982)
Gillman và Sumpter (1986)
Aitken et al. (1987)
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hướng khác nhau, đánh dấu 20 chồi ngọn ở cành
thứ cấp, tỷ lệ ra hoa (%) và tỷ lệ đậu trái (%) được
tính theo công thức:

2.2 Các chỉ tiêu theo dõi
Chỉ tiêu năng suất:
 Chọn 4 cành ở giữa tán cây chia đều về 4

Tổng số hoa trên chồi ngọn được đánh dấu x 100

Tỷ lệ ra hoa (%) =

Tổng số chồi ngọn được đánh dấu
Tổng số trái hình thành từ hoa được đánh dấu x 100

Tỷ lệ đậu trái (%) =

Tổng số hoa được đánh dấu
variance) để phát hiện sự khác biệt giữa các
nghiệm thức bằng phần mềm SPSS 20.0, phân tích
mối tương quan ở mức ý nghĩa 5%, so sánh các giá
trị trung bình bằng kiểm định DUNCAN ở mức ý
nghĩa 5%.

 Cân ngẫu nhiên 100 trái.cây để phân loại
trái theo tiêu chuẩn của Úc (Osman và Milan,
2006); trái loại 1 (>100 g), loại 2 (75-100 g) và loại
3 (<75 g).
-1

 Năng suất thực tế (kg.cây-1): được tính bằng
tổng trọng lượng trái trên cây.

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1.1 Ảnh hưởng của lượng phân hữu cơ đến
năng suất cây măng cụt tại huyện Cầu Kè – tỉnh
Trà Vinh, mùa vụ 2011/2012

 Chỉ tiêu phẩm chất: thu hoạch khi trái đạt
chỉ số màu cấp 5 theo tiêu chuẩn của MOA (2002),
phân tích phẩm chất trái sau khi thu hoạch 2 ngày.
 Độ Brix (%) và pH thịt trái: đo trực tiếp từ
nước ép thịt trái bằng khúc xạ kế và pH kế.

Kết quả trình bày ở Hình 1A cho thấy lượng
phân hữu cơ bón có ảnh hưởng đến năng suất trái
trên cây, năng suất trái trên cây tăng khi lượng
phân hữu cơ bón gia tăng và có sự tương quan
thuận (r = 0,70). Bón phân hữu cơ 10 và 20 kg.cây1
hầu như không làm tăng năng suất trái trên cây so
với không bón, trong khi bón 40 và 80 kg.cây-1 làm
tăng năng suất trái trên cây so với không bón từ
12,5 đến 14,3 kg.cây-1 (Hình 1B). Có sự khác biệt
thống kê về năng suất trái trên cây giữa hai nghiệm
thức bón phân hữu cơ 40 và 80 kg.cây-1 so với các
nghiệm thức bón từ 0 đến 20 kg.cây-1, nhưng
không có sự khác biệt thống kê giữa các nghiệm
thức bón từ 0 đến 20 kg.cây-1 cũng như giữa 40 và
80 kg.cây-1 với nhau (Hình 1B).

 Tỷ lệ trái bị múi trong và xì mủ bên trong
trái (%): ghi nhận bằng cách cắt ngẫu nhiên 100
trái trên bốn cành ở giữa tán cây chia đều về bốn
hướng khác nhau.
Các chỉ tiêu hóa - lý đất: mẫu được lấy ở
khoảng giữa gốc và tán cây, mỗi cây lấy 4 vị trí
khác nhau, độ sâu lấy mẫu là 0 – 20 cm. Thu mẫu
ngay trước khi bón phân hữu cơ và ngay khi thu
hoạch để phân tích các chỉ tiêu lý - hóa đất; riêng
chỉ tiêu ẩm độ đất được thu lần đầu ngay khi nhú
nụ, khoảng cách giữa các lần tiếp theo là 15 ngày
và được xác định theo phương pháp của WMO
(2008).
2.3 Phương pháp xử lý số liệu và thống kê
Phân tích phương sai (ANOVA – analysis of
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Hình 1: Ảnh hưởng của lượng phân hữu cơ bón đến năng suất trái măng cụt
tại huyện Cầu Kè – tỉnh Trà Vinh, mùa vụ 2011/2012
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lệ trái loại 2.loại 3-1 càng gia tăng (Hình 3A), có sự
tương quan nghịch rất chặt giữa tỷ lệ trái loại 2 và
3 (Hình 3B). Có sự khác biệt ý nghĩa thống kê giữa
các nghiệm thức về tỷ lệ trái măng cụt loại 2, bón
phân hữu cơ 40 và 80 kg.cây-1 làm tăng tỷ lệ trái
loại 2 từ 17,2 đến 18,5% so với không bón, bón 10
và 20 kg.cây-1 chỉ làm tăng tỷ lệ trái loại 2 từ 6,2
đến 7,0% (Bảng 2). Kết quả ở Bảng 2 cũng cho
thấy có sự khác biệt ý nghĩa thống kê về tỷ lệ trái
loại 3 giữa các nghiệm thức, bón phân hữu cơ 10
và 20 kg.cây-1 làm giảm tỷ lệ trái loại 3 so với
không bón từ 6,5 đến 6,8%, bón 40 và 80 kg.cây-1
làm giảm tỷ lệ trái loại 2 từ 18,0 đến 19,5%.
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bón và tỷ lệ trái măng cụt loại 2, lượng phân hữu
cơ bón tăng thì tỷ lệ trái măng cụt loại 2 có khuynh
hướng tăng (r = 0,71; Hình 2A); trong khi đó, có sự
tương quan nghịch giữa lượng phân hữu cơ bón và
tỷ lệ trái măng cụt loại 3, tỷ lệ trái măng cụt loại 3
giảm khi lượng phân hữu cơ bón tăng (r = -0,72;
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Hình 2: Tương quan giữa loại trái măng cụt và lượng phân hữu cơ bón
tại huyện Cầu Kè – tỉnh Trà Vinh, mùa vụ 2011/2012
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Hình 3: Ảnh hưởng của lượng phân hữu cơ bón đến tỷ lệ trái măng cụt loại 2.loại 3-1,
tương quan giữa trái loại 2 và 3 tại huyện Cầu Kè – tỉnh Trà Vinh, mùa vụ 2011/2012
Bảng 2: Ảnh hưởng của lượng phân hữu cơ đến tỷ lệ ra hoa, tỷ lệ đậu trái, tỷ lệ trái măng cụt loại 1, 2
và 3 tại huyện Cầu Kè – tỉnh Trà Vinh, mùa vụ 2011/2012
Liều lượng phân hữu
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33,8
30,5
15,8

Tỷ lệ đậu trái
(%)
75,0
79,4
78,1
75,3
78,1
77,2
3,6

Trái loại 1
(%)
4,0
3,8
4,3
4,8
5,0
4,4
14,9

Trái loại 2
(%)
35,3b
42,3b
41,5b
52,5a
53,8a
14,2

Trái loại 3
(%)
60,8a
54,0a
54,3a
42,8b
41,3b
13,4

Các số trong cùng một cột có mẫu tự theo sau giống nhau không khác biệt thống kê qua phép thử Duncan ở mức ý nghĩa 5%

89

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ

Phần B: Nông nghiệp, Thủy sản và Công nghệ Sinh học: 28 (2013): 86-95

Kết quả trình bày ở Hình 4 cho thấy có sự
tương quan giữa tỷ lệ trái măng cụt loại 2 và loại 3
với năng suất trái trên cây, có sự tương quan thuận
rất chặt giữa năng suất trái trên cây và tỷ lệ trái

măng cụt loại 2 (r = 0,88; Hình 4A) và tương quan
nghịch rất chặt giữa năng suất trái trên cây và tỷ lệ
trái măng cụt loại 3 (r = -0,89; Hình 4B).
60

y = 0,6801x + 11,562
r = 0,88

-1

Năng suất trái (kg.cây )

-1

Năng suất trái (kg.cây )

60
50

40

(A)
30

20

(B)

50

40
y = -0,6574x + 75,465
r = -0,89

30

20
20

40

60

80

20

Tỷ lệ trái loại 2 (%)

40

60

80

Tỷ lệ trái loại 3 (%)

Hình 4: Tương quan giữa năng suất trái và tỷ lệ trái măng cụt loại 2, 3
tại huyện Cầu Kè - tỉnh Trà Vinh, mùa vụ 2011/2012
3.1.2 Ảnh hưởng của lượng phân hữu cơ đến
phẩm chất trái măng cụt tại huyện Cầu Kè – tỉnh
Trà Vinh, mùa vụ 2011/2012

ép thịt trái cao hơn không bón nhưng không có sự
khác biệt thống kê (Bảng 3). Lượng phân hữu cơ
bón càng tăng thì tỷ lệ trái bị múi trong càng tăng
và có sự tương quan thuận với nhau (r = 0,83; Hình
5A); bón phân hữu cơ 10 kg.cây-1 làm tăng tỷ lệ trái
bị múi trong so với không bón là không đáng kể
(1,5%), trong khi đó bón phân hữu cơ 20 kg.cây-1
làm tăng tỷ lệ trái bị múi trong so với không bón là
5,7%, và bón phân hữu cơ 40 kg.cây-1 hay 80
kg.cây-1 làm tăng tỷ lệ trái bị múi trong đến 10,5 và
12,2% (Bảng 3).

Kết quả trình bày ở Bảng 3 cho thấy lượng
phân hữu cơ bón có ảnh hưởng đến chỉ số pH của
nước ép thịt trái và tỷ lệ trái bị múi trong, có sự
khác biệt ý nghĩa thống kê. Các nghiệm thức có
bón phân hữu cơ đều có chỉ số pH của nước ép thịt
trái cao hơn không bón, tuy nhiên nghiệm thức bón
phân hữu cơ 10 kg.cây-1 tuy có chỉ số pH của nước

Bảng 3: Ảnh hưởng của liều lượng phân hữu cơ đến phẩm chất trái măng cụt tại huyện Cầu Kè – tỉnh
Trà Vinh, mùa vụ 2011/2012
Liều lượng phân hữu cơ
(kg/cây)
0
10
20
40
80
CV (%)

Chỉ số pH

Độ Brix (%)

3,42b
3,49ab
3,55a
3,56a
3,57a
1,6

17,6a
17,1a
16,9a
16,3b
16,0b
2,5

Tỷ lệ trái bị múi
trong (%)
15,3c
16,8c
21,0b
25,8a
27,5a
13,3

Tỷ lệ xì mủ bên trong
trái (%)
31,8a
30,3a
27,8a
25,3ab
19,0b
16,3

Các số trong cùng một cột có mẫu tự theo sau giống nhau không khác biệt thống kê qua phép thử Duncan ở mức ý nghĩa 5%

Ngược lại với chỉ số pH của nước ép thịt trái và
tỷ lệ trái bị múi trong, kết quả Bảng 3 cho thấy độ
Brix của nước ép thịt trái và tỷ lệ trái bị xì mủ
bên trong giảm khi lượng phân hữu cơ bón tăng
lên. Độ Brix của nước ép thịt trái ở nghiệm thức
bón phân hữu cơ 40 kg.cây-1 và 80 kg.cây-1 thấp
hơn so với các nghiệm thức bón phân hữu cơ từ 0
đến 20 kg.cây-1, có sự khác biệt ý nghĩa thống kê

(Bảng 3). Tỷ lệ trái bị xì mủ bên trong giảm khi
lượng phân hữu cơ bón gia tăng và có sự tương
quan nghịch với nhau (r = -0,76; Hình 5B); bón
phân hữu cơ 10 đến 40 kg.cây-1 hầu như không làm
giảm tỷ lệ trái bị xì mủ bên trong và bón phân hữu
cơ 80 kg.cây-1 làm giảm tỷ lệ xì mủ bên trong đến
12,8% (Bảng 3).
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Hình 5: Tương quan tỷ lệ trái bị múi trong và xì mủ bên trong với lượng phân hữu cơ bón
tại huyện Cầu Kè – tỉnh Trà Vinh, mùa vụ 2011/2012
ổn định đến khi thu hoạch (Hình 6). Trong khi đó,
sự biến động ẩm độ đất của nghiệm thức bón phân
hữu cơ 40 kg.cây-1 có ẩm độ đất giảm khoảng 1,0%
từ giai đoạn 30 đến 45 ngày, sau đó có sự biến
động tương đối ở giai đoạn 45 đến 60 ngày sau khi
hoa nở hoàn toàn (8,1%) và duy trì ổn định đến khi
thu hoạch (Hình 6). Kết quả trình bày ở Hình 6 cho
thấy nghiệm thức bón phân hữu cơ 80 kg.cây-1
không có sự biến động đột ngột về ẩm độ đất ở
giai đoạn 30 đến 60 ngày, sự biến động ẩm độ đất
trong giai đoạn 30 đến 45 ngày là 0,2% và từ
giai đoạn 45 đến 60 ngày sau khi hoa nở hoàn
toàn tăng 3,6%, sau đó cũng duy trì ổn định đến
khi thu hoạch.

3.1.3 Ảnh hưởng của lượng phân hữu cơ đến
đặc tính lý - hóa đất tại huyện Cầu Kè – tỉnh Trà
Vinh, mùa vụ 2011/2012
Kết quả trình bày ở Hình 6 cho thấy có sự biến
động ẩm độ đất trong giai đoạn tăng trưởng trái,
hầu hết các nghiệm thức (trừ nghiệm thức bón
phân hữu cơ 80 kg.cây-1) đều có ẩm độ đất biến
động mạnh ở giai đoạn 30 đến 60 ngày sau khi hoa
nở hoàn toàn. Các nghiệm thức bón phân hữu cơ từ
0 đến 20 kg.cây-1 có ẩm độ đất giảm khoảng 3,9 ±
1,5% từ giai đoạn 30 đến 45 ngày, sau đó gia tăng
một cách đột ngột lên đến 10,1 ± 1,4% ở giai đoạn
45 đến 60 ngày sau khi hoa nở hoàn toàn và duy trì

Hình 6: Sự thay đổi ẩm độ đất trong
giai đoạn tăng trưởng trái
NTHN: Ngay khi hoa nở hoàn toàn
NKTH: Ngay khi thu hoạch

20 kg.cây-1 chỉ ảnh hưởng đến lượng N và P hữu
dụng (Bảng 4). Nghiệm thức bón phân hữu cơ 40
hay 80 kg.cây-1 đều giúp cải thiện độ xốp và khả
năng giữ nước của đất, làm tăng hàm lượng chất
hữu cơ, N và P hữu dụng, K và Ca trao đổi trong
đất so với không bón (Bảng 4).

Kết quả trình bày ở Bảng 4 cho thấy phân hữu
cơ bón có tác động cải thiện một số đặc tính lý –
hóa đất tại vườn thí nghiệm khi thu khoạch, ngoại
trừ EC và B dễ tiêu. Nghiệm thức bón phân hữu cơ
10 kg.cây-1 hầu như không ảnh hưởng đến đặc tính
lý – hóa đất so với không bón và bón phân hữu cơ
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Bảng 4: Đặc tính lý – hóa đất vườn trồng măng cụt ở độ sâu 0-20 cm khi thu hoạch tại huyện Cầu Kè tỉnh Trà Vinh, mùa vụ 2011/2012
Liều lượng phân hữu
Chất hữu cơ (%)
cơ (kg/cây)
0
2,34c
10
2,38c
20
2,47c
40
2,75b
80
3,29a
Trung bình
CV (%)
3,6
Liều lượng phân hữu
N hữu dụng
(mg/100g)
cơ (kg/cây)
0
4,63d
10
6,58d
20
10,79c
40
17,65b
80
23,44a
Trung bình
CV (%)
10,4

Độ xốp (%)
51,8b
52,0b
52,2b
54,1b
58,8a
4,6
P hữu dụng
(mg/100g)
11,05c
12,35bc
14,32b
20,57a
22,03a
12,5

Khả năng giữ
nước (%)
42,6b
43,0b
44,3b
46,1ab
49,0a
4,8
K trao đổi
(meq/100g)
0,40b
0,41b
0,46b
0,65a
0,66a
8,5

pH
(H2O 1:2,5)
5,32b
5,33b
5,35b
5,37b
5,65a
4,8
Ca trao đổi
(meq/100g)
2,32b
2,41b
2,56ab
2,71a
2,84a
7,1

EC (1: 2,5;
mS/cm))
0,22
0,22
0,23
0,23
0,24
0,23
4,4
B dễ tiêu
(mg/100g)
1,56
1,52
1,50
1,57
1,53
1,53
6,2

Các số trong cùng một cột có mẫu tự theo sau giống nhau không khác biệt thống kê qua phép thử Duncan ở mức ý nghĩa 5%

măng cụt bị xì mủ bên trong giảm có thể do lượng
Ca trao đổi trong đất tăng lên khi bón phân hữu cơ.
Đã có một số nghiên cứu cải thiện năng suất trái và
phẩm chất trái măng cụt bằng cách bổ sung dinh
dưỡng qua lá hay đất (Salakpetch, 1996; Huỳnh
Văn Tấn và Nguyễn Minh Châu, 2004; Nguyễn
Văn Thơ và ctv., 2004; Nguyễn An Đệ và ctv.,
2004b; Pechkeo et al., 2007; Poovarodom và
Boonplang, 2010; Dolry et al., 2011), bón phân
hữu cơ (Võ Hữu Thoại và ctv., 2004; Hồ Văn Thiệt
và ctv., 2012), kiểm soát ẩm độ đất (Sdoodee và
Limpun-Udom, 2002; Sdoodee và Chiarawipa,
2005; Lê Bảo Long và ctv., 2012) đã được đề cập.

3.2 Thảo luận
Lượng phân hữu cơ bón có ảnh hưởng đến năng
suất trái măng cụt có thể do phân hữu cơ bón làm
tăng N và P hữu dụng, K và Ca trao đổi trong đất.
Muas et al. (1997) nhận thấy có tương quan giữa
trọng lượng và kích thước trái với hàm lượng N
trong lá và Hồ Văn Thiệt và ctv. (2012) cũng nhận
thấy bón phân hữu cơ làm tăng năng suất trái măng
cụt do sự gia tăng của N hữu dụng và K trao đổi
trong đất. Lượng phân hữu cơ bón cũng có ảnh
hưởng đến phẩm chất trái măng cụt, làm giảm độ
Brix nhưng làm tăng chỉ số pH của nước ép thịt trái
có lẽ do sự gia tăng tỷ lệ trái măng cụt bị múi
trong, Pankasemsuk et al. (1996) nhận thấy trái bị
múi trong có độ Brix và TA đều thấp hơn so với
trái bình thường. Lượng phân hữu cơ bón còn làm
tăng tỷ lệ trái măng cụt bị múi trong và làm giảm tỷ
lệ trái bị xì mủ bên trong có lẽ do phân hữu cơ tăng
khả năng giữ nước của đất và hạn chế sự biện động
ẩm độ đất đột ngột trong giai đoạn tăng trưởng,
Laywisadkul (1994) và Chutinunthakun (2001)
nhận thấy sự dư thừa nước hay mưa nhiều trước
khi thu hoạch gây ra hiện tượng trái măng cụt bị
múi trong, trái măng cụt bị xì mủ bên trong có liên
quan đến sự biến động ẩm độ đất (Sdoodee và
Limpun-Udom, 2002; Sdoodee và Chiarawipa,
2005; Lê Bảo Long và ctv., 2012); ngoài ra, cũng
có một số nhận định cho rằng hiện tượng xì mủ bên
trong trái có liên quan đến sự thiếu hụt Ca (Trần
Văn Minh và Nguyễn Lân Hùng, 2000; LimpunUdom, 2001; Pechkeo et al., 2007) vì thế tỷ lệ trái

Nhìn chung, ảnh hưởng của phân hữu cơ đến
đến năng suất và phẩm chất trái măng cụt chủ yếu
là gián tiếp thông qua tác động của phân hữu cơ
đến đặc tính lý - hóa đất. Lipiec và Stepniewski
(1995) cho rằng đất kém thông thóang làm giới hạn
sự phát triển của rễ, đặc biệt ảnh hưởng đến sự hấp
thu chất dinh dưỡng. Bón phân hữu cơ góp phần
cải thiện tính chất lý, hóa, sinh học và cung cấp
nhiều dinh dưỡng cho cây trồng (Prihar et al.,
1985; Võ Thị Gương và ctv., 2004; Châu Minh
Khôi và ctv., 2007). Phân hữu cơ cũng giúp làm
tăng độ xốp của đất, tế khổng trong đất được duy
trì làm tăng khả năng dự trữ nước trong đất giúp
cây trồng phát triển tốt (Coughlan, 1994). Phân
hữu cơ là thành phần thiết yếu trong gia tăng khả
năng trao đổi cation (Willett, 1994). Phân hữu cơ
bón vào trong đất sau khi phân giải sẽ cung cấp
thêm các chất khóang làm phong phú thêm nguồn
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dinh dưỡng cho cây trồng (Singh và Srivastava,
1971; Maeder et al., 2002).
4 KẾT LUẬN
Lượng phân hữu cơ bón có ảnh hưởng đến năng
suất và phẩm chất trái măng cụt qua việc cải thiện
đặc tính lý – hóa đất. Bón 40 hay 80 kg.cây-1 làm
tăng năng suất so với không bón từ 12,5 đến 14,3
kg.cây-1, làm giảm độ Brix và tỷ lệ trái bị xì mủ
bên trong; bón 20 đến 80 kg.cây-1 làm tăng chỉ số
pH thịt trái và tỷ lệ trái bị múi trong. Bón phân hữu
cơ làm hạn chế sự biến động ẩm độ đất, làm tăng
độ xốp và khả năng giữ nước của đất, tăng hàm
lượng chất hữu cơ, N và P hữu dụng, K và Ca trao
đổi trong đất.
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