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ABSTRACT
Aims of the study were to investigate the nitrogen distribution in ion forms
of NH4+ and NO3- at different depth upon time, and to study the effect of
NPK deep placement technique and urea-nBTPT on rice yield. Field study
was conducted with 10 treatments, including three types of N fertilizer and
three N fertilizer rates (60, 80 and 100 kg N/ha). Results indicated that
concentration of NH4+ in floodwater and in soil (0 - 3 mm from surface)
was higher in broadcast application prill urea treatment and urea-nBTPT
treatment than NPK briquette treatment. Deep placement of NPK briquette
treatment had much higher concentration of NH4+ and NO3- at 5 cm and
10 cm depth from soil surface; and had much lower this concentration in
floodwater. Both NH4+ and NO3- concentration were high at 5 cm and 10
cm from placement site. Plant and grain N uptake were higher in NPK
briquette and nBTPT-treated urea fertilizer than in urea fertilizer at the
rate of 80 kg N/ha. Crop yield and agronomic efficiency were slightly
higher in NPK briquette and urea-nBTPT than prill urea although
differences were not statistically significant.
TÓM TẮT
Nghiên cứu được thực hiện nhằm khảo sát sự phân bố đạm (NH4+ và NO3-)
theo thời gian và độ sâu bón của các biện pháp bón đạm, và khảo sát hiệu
quả của NPK viên nén, urê-nBTPT trên năng suất lúa so với urê thường.
Thí nghiệm được thực hiện ngoài đồng gồm 10 nghiệm thức với 3 dạng
đạm và 3 liều lượng bón (60, 80 và 100 kgN/ha). Kết quả cho thấy sự phân
bố đạm trong đất, nước ở nghiệm thức bón vãi urê thường và urê-nBTPT
có hàm lượng NH4+ tập trung cao trên bề mặt nước (21,32 mg/l; 12,64
mg/l theo thứ tự) và ở lớp đất bề mặt 3 mm (34,09 mg/kg; 48,84 mg/kg
theo thứ tự) so với NPK viên nén. Ở nghiệm thức NPK viên nén thì hàm
lượng NH4+ và NO3- tập trung trong đất cao ở độ sâu 5 - 10 cm và đạt
thấp trong nước. Ngoài ra, hàm lượng NH4+ và NO3- tập trung cao tại
khoảng cách xa viên phân 5 cm và 10 cm. Hàm lượng N hấp thu trong
thân lá và trong hạt cao hơn khi bón phân urê-nBTPT và NPK viên nén so
với bón phân urê thể hiện rõ ở lượng bón 80 kgN/ha. Năng suất và hiệu
quả nông học khi bón urê-nBTPT hay NPK viên nén có khuynh hướng cao
hơn so với urê thường nhưng không khác biệt có ý nghĩa.
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khảo sát sự phân bố NH4+ và NO3- theo thời gian
và theo độ sâu bón của dạng phân NPK viên nén và
urê-nBTPT, và (2) khảo sát hiệu quả của các dạng
phân này trên năng suất lúa so với urê thường
nhằm làm cơ sở lý giải về sự cung cấp đạm từ đất
và đánh giá hiệu quả của các dạng đạm này so với
bón urê thường.

1 MỞ ĐẦU
Hiệu quả sử dụng phân đạm thường thấp do sự
mất đạm dạng NH3 và N2O. Do đó, đã có nhiều
nghiên cứu được thực hiện về các dạng urê viên
nén, urê bọc lưu huỳnh, urê phối trộn các chất ngăn
cản sự nitrat hóa, urê trộn với chất ức chế enzyme
urease thủy phân urê từ những năm 1990. Tuy
nhiên, các kết quả nghiên cứu về hiệu quả của các
dạng đạm chưa thống nhất và việc áp dụng các
dạng đạm này trong canh tác lúa trên thực tế đồng
ruộng còn thấp. Do đó, các nghiên cứu nhằm tìm
kiếm các dạng đạm mới có hiệu quả cao và khả
năng áp dụng rộng rãi vẫn được tiếp tục thực hiện.
Các dạng đạm mới sử dụng các ức chế hoạt động
của enzyme urease mới, tạo các dạng phân urê
chậm tan mới và các dạng phân nén có phối hợp cả
3 nguyên tố đạm, lân và kali. Theo Edmeades
(2004) chất ức chế hoạt động enzyme urease
n-butyl thiophosphoric triamide (nBTPT) được
dùng phổ biến nhất và hiệu quả nhất (Qi et al.,
2012). Ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL),
bón phân urê-nBTPT tăng hiệu quả sử dụng đạm
đến 32% và cho năng suất cao hơn 6% so với bón
phân urea (Chu & Le, 2007). Kết quả nghiên cứu
về phân NPK viên nén của Naznin (2014) cho thấy
việc bón vùi phân NPK viên nén cho hiệu quả cao
ở Bangladesh. Kết quả nghiên cứu của Nguyễn Tất
Cảnh (2005), Nguyễn Thị Lan và Đỗ Thị Hường
(2009) cho thấy bón phân NPK viên nén cho hiệu
quả cao so với bón urê vãi ở một số tỉnh phía Bắc
Việt Nam. Ưu thế của loại phân NPK viên nén làm
giảm sự mất đạm ở dạng NH3 và dạng N2O do
được vùi sâu trong đất và chỉ vùi một lần duy nhất
vào đầu vụ mà có thể cung cấp được lượng dưỡng
chất NPK cho cả vụ, tuy nhiên hiệu quả này cũng
phụ thuộc vào tính chất đất và điều kiện canh tác ở
từng vùng. Vấn đề đặt ra là hiệu quả của bón NPK
viên nén trong điều kiện canh tác lúa ở ĐBSCL
như thế nào và hiệu quả trên năng suất lúa so sánh
giữa urê nBTPT và NPK viên nén vẫn chưa được
nghiên cứu. Sự phân bố và biến động của NH4+,
NO3- theo thời gian đối với các dạng đạm mới này
so với urê thường cũng chưa được nghiên cứu. Do
đó, nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu (1)
Bảng 1: Các nghiệm thức của thí nghiệm
Nghiệm
thức
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3
4
5

Dạng
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Đối chứng
Phân urê
Phân urê
Phân urê
Phân urê-nBTPT

2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Vật liệu
Nghiên cứu được thực hiện tại xã Châu Điền huyện Cầu Kè - tỉnh Trà Vinh trên loại đất phù sa
canh tác 3 vụ lúa. Thí nghiệm sử dụng giống lúa
OM 6976 trồng trong vụ Đông Xuân 2012 - 2013.
Xuống giống ngày 24/12/2012 theo phương pháp
sạ hàng và thu hoạch ngày 04/4/2013.
Phân bón các loại được sử dụng là phân urê có
hàm lượng đạm 46%, phân NPK viên nén bón vùi
sâu và phân urê-nBTPT. Urê-nBTPTcó tỷ lệ phối
trộn 0,2% chất ức chế hoạt động enzyme urease
(nBTPT) được sản xuất tại Công ty Phân bón Bình
Điền. NPK viên nén được nén bằng máy từ hỗn
hợp phân urê, DAP, KCl tại Quảng Ninh và Yên
Bái. Viên phân nén có trọng lượng: 1,98 g, 2,37 g,
2,73 g, để đạt hàm lượng 60, 80, 100 kgN/ha thì số
lượng viên bón 111111 viên/ha.
Phân lân và phân kali được bón cùng liều lượng
là 30 kg/ha. Phân urê, phân urê-nBTPT được bón
vãi 3 đợt vào các ngày thứ 10, 20, 40 sau khi sạ.
Phân NPK viên nén được vùi một lần vào ngày thứ
5 sau khi sạ, viên phân được vùi ở độ sâu 7 - 10 cm
và vùi viên cách viên là 40 cm x 40 cm.
2.2 Phương pháp nghiên cứu
Thí nghiệm được bố trí dạng khối hoàn toàn
ngẫu nhiên với 10 nghiệm thức (Bảng 1) với 4 lần
lặp lại. Các yếu tố khảo sát của nghiên cứu gồm 3
dạng phân đạm: phân urê, phân urê-nBTPT, phân
NPK viên nén và 3 liều lượng đạm bón: 60, 80,
100 kgN/ha. Kích thước mỗi lô trồng lúa 5 m x 4 m
= 20 m2. Các chỉ tiêu theo dõi là năng suất thực tế,
hàm lượng đạm tổng số trong cây, hiệu quả nông
học của đạm.
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nước có thể đo trực tiếp trên ruộng, nhưng không
Thí nghiệm cũng đồng thời xác định sự phân bố
thể lấy mẫu để đo nên số liệu NH4+ và NO3- bị
hàm lượng đạm (NH4+ và NO3-) trong nước và
trong đất đối với các nghiệm thức 3, 6 và 9. Trong
thiếu ở thời điểm 2 và 3 ngày sau khi bón phân đợt
mỗi lô trồng lúa của các nghiệm thức này đặt một ô
3. Mẫu đất được lấy ở lớp đất mặt 0 - 3 mm, ở các
trống (0,4 m x 0,6 m) không trồng lúa để khảo sát
độ sâu 5 cm, 10 cm, và 20 cm với từng khoảng
sự di chuyển của phân N trong đất mà không bị ảnh
cách cách xa viên phân 5 cm, 10 cm, và 20 cm.
hưởng bởi sự hấp thu đạm của cây lúa. Mẫu đất và
Hàm lượng NH4+ và NO3- ở dạng trao đổi trong đất
mẫu nước được thu trong lô không trồng lúa với 3
được trích bằng dung dịch KCl 2M theo phương
lần lặp lại.
pháp của Bremner và Keeney (1966). Số liệu thí
nghiệm được tổng hợp và xử lý bằng chương trình
Mẫu nước và mẫu đất được thu vào các ngày 1,
Excel, phân tích phương sai (ANOVA), và so sánh
2, 3, 5 sau ba đợt bón vãi ở tất cả các nghiệm thức
trung bình nghiệm thức dùng kiểm định Duncan,
bón. Nghiệm thức bón phân viên nén cũng được
sử dụng chương trình thống kê SPSS.
thu mẫu cùng thời điểm để xác định khả năng cung
cấp đạm trong đất cho lúa dù chỉ bón một lần vào
Các tính chất của tầng mặt đất thí nghiệm và
đầu vụ. Các chỉ tiêu ghi nhận là nhiệt độ, pH nước
nước tưới thu lúc đầu vụ được ghi nhận ở Bảng 2.
ruộng. Do mẫu nước trên ruộng bị khô, pH mẫu
Bảng 2: Các tính chất của đất và nước tưới thí nghiệm ở đầu vụ
Tính chất
pH nước (1:2,5)
pH KCl (1:2,5)
CEC (meq/100g)
Chất hữu cơ tổng số (%)
N tổng số (%N)
P tổng số (%P2O5)
K tổng số (%K2O)
P dễ tiêu (mg/kg)
K dễ tiêu (mg/kg)
% cát
Sa cấu
% thịt
% sét

Giá trị
5,1
4,1
10,7
4,7
0,27
0,11
0,99
6,3
117,0
8,1
54,3
37,6

Tính chất
NH4+ hòa tan trong nước (mg/l)
NO3- hòa tan trong nước (mg/l)
NH4+ trao đổi trong đất (mg/kg)
0 - 3 mm
5 cm
10 cm
20 cm
NO3- trao đổi trong đất (mg/kg)
0 - 3 mm
5 cm
10 cm
20 cm

Giá trị
0,26
0,03
3,67
3,01
5,38
4,15
2,13
0,20
0,13
0,10
0,06
0,52

Hàm lượng ammonium trong nước ruộng đạt
rất thấp ở nghiệm thức bón phân NPK viên nén so
với bón phân urê và urê-nBTPT. Bón phân urê
thường làm cho hàm lượng NH4+ tăng cao rõ rệt ở
1 và 2 ngày sau khi bón, lượng này giảm xuống ở
ngày thứ 3 và đạt thấp ở ngày thứ 5. Bón phân urênBTPT cũng làm gia tăng hàm lượng NH4+ ở giai
đoạn 1 - 3 ngày sau khi bón, tuy nhiên hàm lượng
đạm này đạt thấp hơn so với nghiệm thức bón urê
cho thấy hiệu quả của chất nBTPT trong việc làm
chậm lại sự thủy phân urê. Trong khi đó, lượng
NH4+ trong nước của nghiệm thức bón vùi NPK
viên nén ở mức khá thấp và dao động không lớn
(3,23 - 8,24 mg/l) so với bón urê. Việc bón vùi
NPK viên nén dẫn đến hàm lượng NH4+ trong nước
thấp hơn rất nhiều so với bón urê thường và điều
này cho thấy bón vùi sâu có thể làm giảm sự mất
đạm do bốc hơi NH3 và có tác dụng tăng hiệu quả
sử dụng đạm (Kapoor et al. 2008; Naznin, 2013).

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1 Hàm lượng NH4+ và NO3- trong nước
Kết quả của thí nghiệm cho thấy giá trị pH
nước ruộng ở mức gần trung tính, biến động trong
khoảng 6,41 - 7,49, cao ở 1 ngày sau khi bón
(NSKB) và có khuynh hướng đạt cao ở nghiệm
thức bón urê vãi so với các dạng đạm khác ở thời
điểm 1NSKB (Hình 1). Thông thường giá trị pH
nước ruộng tăng cao rõ rệt vào thời điểm 2 - 3 ngày
sau đợt bón do ảnh hưởng của sự thủy phân đạm
sản sinh NH3 và sau đó giảm dần đi đến ổn định
như trước đợt bón phân (Ngô Ngọc Hưng, 2004).
Tuy nhiên, pH nước ruộng của thí nghiệm không
tăng cao sau khi bón có thể do cách canh tác.
Ruộng thí nghiệm phải bơm tưới nước có thể đã
hạn chế sự phát triển của tảo và các điều kiện khử
của ngập liên tục để góp phần tăng pH. Hơn nữa,
khi giữ pH nước ruộng thấp sẽ hạn chế được mất
đạm dạng NH3 (Ferguson et al. (1984).

119

pH

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ

Số chuyên đề: Nông nghiệp (2014)(3): 117-123

Urea
Urea-nBTPT
NPK viên nén

12
9
6
3
0
1

2

3

5

Đợt 1

1

2

3

5

1

2

Đợt 2
Ngày sau khi bón phân

3

5

Đợt 3

Hình 1: Ảnh hưởng của biện pháp bón phân đạm đến pH nước ruộng
Thanh sai số trên đồ thị biểu thị sai số chuẩn

Hàm lượng NH4 +
(mg/l)

30
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3
Đợt 1
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Ngày sau khi bón

2
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Đợt 2

Hình 2: Ảnh hưởng của các biện pháp bón đạm đến hàm lượng NH4+ trong nước ruộng
Thanh sai số trên đồ thị biểu thị sai số chuẩn

cm ở độ sâu 5 cm và 10 cm khác biệt có ý nghĩa so
với khoảng cách viên phân 10-20 cm (Bảng 3).
Hàm lượng NH4+ trao đổi ở độ sâu 5 cm và 10 cm
cách viên phân 10 cm cao hơn so với hàm lượng ở
cách viên phân 20 cm ở cùng ở độ sâu, nhưng sự
khác biệt này không có ý nghĩa thống kê. Ở độ sâu
0 - 3 mm và 20 cm hàm lượng đạm trao đổi không
khác biệt giữa các khoảng cách có thể do viên phân
được vùi sâu ở 7 - 10 cm cách mặt đất. Kết quả này
cho thấy vị trí đặt viên phân cách cây lúa trong
khoảng 5 cm - 10 cm phù hợp cho sự hấp thu N
của cây. Do đó, vùi viên phân ở giữa 2 hàng lúa sạ
cách nhau 20 cm bằng máy sạ hàng thì phù hợp,
như vậy cây lúa cách viên phân 10 cm và khoảng
cách vùi giữa 2 viên phân là 40 x 40 cm. Nếu vùi
phân cách cây lúa 5 m thì cây lúa sẽ hút đạm hiệu
quả hơn do hàm lượng đạm ở cách xa 5 cm đạt cao
hơn, nhưng sẽ tốn công hiều hơn. Theo Kapoor et
al. (2008), nếu khoảng cách cây trồng là 20 x
10 cm thì hiệu quả sẽ cao hơn ở khoảng cách 20 x
20 cm.

Hàm lượng nitrat đạt rất thấp trong lớp nước bề
mặt (<0,25 mg/l) khi bón các dạng phân đạm này.
Điều này cho thấy sự nitrat hóa đạt thấp trong lớp
nước mặt ruộng lúa.
3.2 Hàm lượng NH4+ và NO3- trong đất
Bón phân urê và phân urê-nBTPT có hàm
lượng NH4+ trao đổi trong đất cao trong lớp đất
trên bề mặt và giảm đáng kể theo chiều sâu. Trong
khi bón NPK viên nén có hàm lượng NH4+ cao ở
độ sâu 5 cm và 10 cm (19,35 mg/kg và 21,33
mg/kg) (Hình 3). Kết quả này cho thấy bón vãi urê
và urê-nBTPT làm gia tăng hàm lượng đạm trong
lớp đất mặt có thể dễ dẫn đến mất đạm do rửa trôi,
bốc thoát NH3 và dễ bị nitrat hóa cũng làm mất
đạm ở dạng N2O và N2 do sự khử nitrat. Trong khi
đó, bón NPK viên nén đạm tập trung ở lớp đất bên
dưới nên có thể cung cấp trực tiếp cho rễ cây trồng
và ít bị nitrat hóa, nên ít bị mất đạm ở dạng N2O.
Hàm lượng NH4+ trao đổi ở nghiệm thức bón
NPK viên nén đạt cao ở khoảng cách viên phân 5
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Hình 3: Ảnh hưởng của các biện pháp bón đạm đến hàm lượng NH4+ trao đổi trong đất
Các giá trị có cùng chữ cái theo sau trong cùng dạng phân thì khác biệt không ý nghĩa ở mức  = 5%

Bảng 3: Hàm lượng NH4+ trao đổi trong đất ở các khoảng cách vùi phân theo từng độ sâu của nghiệm
thức bón NPK viên nén
Độ sâu mẫu đất
0 - 3 mm
5 cm
10 cm
20 cm

Hàm lượng đạm NH4+ trao đổi (mgN/kg)
Cách viên phân 5 cm
Cách viên phân 10 cm
Cách viên phân 20 cm
38,19 ns
28,03 ns
23,51 ns
57,95 a
24,46 b
15,82 b
a
b
75,48
20,87
15,23 b
ns
ns
5,92
3,37
4,88 ns

Các trung bình có cùng chữ cái theo sau trong cùng một hàng thì khác biệt không ý nghĩa ở mức  = 5%

Ở liều lượng bón 80 kgN/ha, hiệu quả sử dụng
đạm cũng có khuynh hướng đạt cao theo thứ tự
urê-nBTPT (36,94 kg hạt/kg N bón) > NPK viên
nén (32,00 kg hạt/kg N bón) > urê thường (27,45
kg hạt/kg N bón), mặc dù sự khác biệt này không
có ý nghĩa thống kê. Tuy nhiên, bón đạm dạng urênBTPT và bón phân NPK viên nén đã làm gia tăng
hàm lượng N trong thân lá có ý nghĩa thống kê so
với urê thường. Đây là kết quả của sự hấp thu đạm
tốt của cây khi sử dụng phân urê-nBTPT và NPK
viên nén so với phân urê thường. Điều này cho
thấy cây hấp thu N cao từ việc bón phân urênBTPT và NPK viên nén, giúp cây sinh trưởng và
phát triển tốt và cho năng suất cao. Kết quả này
cho thấy trong điều kiện thí nghiệm, mặc dù năng
suất ở các nghiệm thức bón urê-nBTPT và bón
phân NPK viên nén không khác biệt có ý nghĩa
thống kê, nhưng việc bón urê-nBTPT và bón phân
NPK viên nén đã có hiệu quả tích cực làm giảm
lượng N-NH4+ trong nước ruộng (Hình 2) do đó có
thể giảm sự bốc hơi NH3, tăng cường sự hấp thu
đạm và làm tăng hiệu quả sử dụng đạm.

Hàm lượng NO3 trong đất ở lớp đất 0 - 3 mm
cao hơn khi bón urê và urê-nBTPT (11,36 mg/kg
và 11,42 mg/kg, theo thứ tự) và giảm đáng kể
khi xuống độ sâu 10 cm và 20 cm (4,02 mg/kg và
3,25 mg/kg).
3.3 Hàm lượng đạm trong thân lá và trong
hạt, năng suất và hiệu quả nông học
Kết quả về năng suất ở Bảng 4 cho thấy bón
đạm ở liều lượng 80 kgN/ha cho năng suất đạt cao
hơn bón 60 kgN/ha và đạt tương đương với bón
100 kgN/ha nên đây là liều lượng đạm bón phù hợp
ở địa điểm nghiên cứu. So sánh giữa các dạng, bón
phân urê-nBTPT và bón phân NPK viên nén vùi
sâu ở liều lượng 80 N cho năng suất cao tương
đương (5,82 tấn/ha và 5,42 tấn/ha, theo thứ tự), và
năng suất có khuynh hướng cao hơn khoảng 800 400 kg so với bón urê thường năng suất chỉ đạt
5,06 tấn/ha. Tuy nhiên, sự khác biệt này không có
ý nghĩa thống kê.
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Bảng 4: Năng suất lúa, hàm lượng đạm trong thân lá và trong hạt, hiệu quả nông học của các liều
lượng và dạng phân đạm bón
Liều
Dạng phân
lượng đạm đạm
0N
60 N
80 N
100 N
CV

Đối chứng
Urê
Urê-nBTPT
NPK viên nén
Urê
Urê-nBTPT
NPK viên nén
Urê
Urê-nBTPT
NPK viên nén

Hàm lượng
N trong
thân lá (%)
0,51 d
0,57 cd
0,56 cd
0,60 abc
0,57 cd
0,66 a
0,66 a
0,56 cd
0,59 bc
0,64 ab
5,36%

Hàm lượng
N trong
hạt (%)
0,97 d
1,15 bc
1,28 a
1,14 bc
1,10 c
1,24 ab
1,22 ab
1,10 c
1,17 bc
1,15 bc
4,76%

Năng suất
(tấn/ha)
2,87 d
3,90 c
4,70 bc
3,94 c
5,06 ab
5,82 a
5,42 ab
5,38 ab
4,95 ab
5,65 a
13,46%

Hiệu quả
nông học
(kg hạt/kg N bón)
17,34 d
30,57 abc
17,84 cd
27,45 abcd
36,94 a
32,00 ab
25,20 abcd
20,89 bcd
27,78 abcd
29,70%

Các trung bình có cùng chữ cái theo sau thì khác biệt không ý nghĩa ở mức  = 5%
vậy, vị trí đặt viên phân ở độ sâu 7 - 10 cm giữa 2
Qua kết quả nghiên cứu có thể thấy sự hấp thu
hàng lúa và cách cây lúa 10 cm thì thích hợp cho
N trong cây đạt tốt ở nghiệm thức bón urê-nBTPT
sự thu hút đạm. Biện pháp bón urê-nBTPTvà NPK
và NPK viên nén. Điều này có thể giúp cây sinh
vùi sâu có khuynh hướng cho năng suất cao hơn
trưởng và phát triển tốt, cho năng suất cao và hiệu
bón urê, nhưng sự khác biệt năng suất này không
quả nông học cao. Tuy nhiên, cần chú ý khi bón vãi
có ý nghĩa. Hiệu quả nông học đạt cao ở nghiệm
phân urê-nBTPT theo 3 đợt bón trên bề mặt thì sự
thức bón urê-nBTPT và bón NPK viên nén ở
mất N vẫn xảy ra mặc dù nBTPTcó thể làm trì
liều lượng 80 N, đạt thấp hơn ở các nghiệm thức
hoãn hoạt động thủy phân của enzyme urease
còn lại.
(Freney et al., 1995). Trong khi đó, phân NPK viên
nén được vùi sâu ở độ sâu 7 cm - 10 cm nên sự mất
Thí nghiệm cần tiếp tục tiến hành nhiều địa
đạm rất ít do lượng đạm phóng thích chuyển lên
điểm khác nhau ở ĐBSCL để xác định biện pháp
trên bề mặt rất ít, được keo đất hấp phụ, cây trồng
tối ưu, xác định khả năng giảm sự bốc thoát NH3,
hấp thu nhiều nên giảm thất thoát đạm. Tuy nhiên,
sự phát thải N2O để đánh giá rõ hơn về hiệu quả
NPK viên nén còn hạn chế là vùi sâu bằng tay. Vì
của các dạng phân đạm mới.
thực tế vùi phân bằng tay rất tốn công so với bón
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