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ABSTRACT
Increased application of phosphorus (P) fertilizer for rice fields in the Mekong Delta region
in line with increasing cropping intensity has been speeding soil P accumulation over the
years. This study was carried out to determine the changes of soil P-fixing capacity, P
availability and the contents of P in rice straw and grain as well as rice yield when the soil
was applied with P fertilizer at different rates. The field experiment was carried out
continuously for 7 crops in the triple rice cropping area of Hoa Binh district, Bac Lieu
province. Experiment was designed in completely randomized blocks, consisting of four
treatments: no P fertilization; 20 kg P2O5 per ha, 40 kg P2O5 per ha and farmer’s practice
of 60 kg P2O5 per ha. The soil samples were collected in the 7th crop to evaluate the changes
of soil P availability and soil P-fixing capacity. The contents of P in rice straw and grain
were also analyzed. At the harvest, rice yield components and yields were recorded. The
results showed that the soil at the experimental site had a high P-fixing capacity and there
was an evidence of P accumulation. The contents of available P and P in rice straw were
significantly low in the treatment receiving no P fertilizer during seven consecutive crops
(P < 0,05). Applying P fertilizer at reduced rates of 20 and 40 kg P2O5/ha over the course
of 7 crops did not significantly affect soil P availability, the contents of P in rice straw and
grain and rice yield as compared with applying fertilizer P at 60 kg P2O5/ha.

TÓM TẮT
Ở Đồng bằng sông Cửu Long, nông dân thường cung cấp phân lân (P) cho đất trồng lúa
vượt quá lượng P lấy đi từ đất. Qua nhiều năm, lượng P cung cấp thừa có thể đưa đến sự
tích lũy P cao, đặc biệt trong đất trồng lúa 3 vụ. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục
đích đánh giá sự thay đổi về khả năng cố định P của đất, lượng P dễ tiêu trong đất, hàm
lượng P hấp thu trong rơm, hạt và năng suất lúa khi áp dụng bón giảm lượng phân P. Thí
nghiệm được thực hiện qua 7 vụ liên tục trên đất trồng lúa 3 vụ ở huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc
Liêu. Thí nghiệm được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 lặp lại. Các nghiệm thức
bao gồm (1) không bón phân P, (2) bón 20 kg P2O5/ha, (3) bón 40 kg P2O5/ha, (4) bón 60
kg P2O5/ha. Mẫu đất được lấy vào vụ thứ 7 (vụ Đông Xuân 2013-2014) để đánh giá sự thay
đổi về hàm lượng P dễ tiêu và khả năng hấp phụ P tối đa của đất. Hàm lượng P trong mẫu
hạt và rơm cũng được phân tích, đồng thời ghi nhận các chỉ tiêu về thành phần năng suất và
năng suất lúa. Kết quả nghiên cứu ghi nhận đất tại địa điểm nghiên cứu có khả năng hấp
phụ P cao và có sự tích lũy P trong đất. Hàm lượng P dễ tiêu trong đất và hàm lượng P hấp
thu trong rơm ở nghiệm thức không bón phân P qua 7 vụ liên tiếp (p < 0,05) mặc dù thấp
khác biệt so với các nghiệm thức bón phân P, tuy nhiên hàm lượng P dễ tiêu trong đất vẫn ở
ngưỡng đủ và năng suất lúa vẫn được duy trì. Bón giảm lượng phân P ở mức 20 và 40 kg
P2O5/ha qua 7 vụ đã không ảnh hưởng đến hàm lượng P dễ tiêu trong đất, P hấp thu trong
rơm, hạt và năng suất lúa so với mức bón 60 kg P2O5/ha.

Trích dẫn: Vũ Văn Long, Nguyễn Văn Quí, Nguyễn Minh Đông và Châu Minh Khôi, 2016. Ảnh hưởng của
bón giảm lượng phân lân đến lân dễ tiêu trong đất và năng suất lúa trên vùng đất trồng lúa ba vụ
tại huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 43b: 61-67.
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sinh trưởng và phát triển của cây lúa. Đất được
phân loại Eutric Gleysols (FAO, 2014). Đất có
dung trọng 1,19 g/cm3, sa cấu sét pha thịt với hàm
lượng cấp hạt sét 55% và hàm lượng cấp hạt thịt
44%. Hàm lượng chất hữu cơ trong đất ở mức
trung bình, đạt 4,7%; hàm lượng đạm tổng số
0,16%, ở mức thấp theo thang đánh giá của
Cottenie (1980). Đất có độ chua trung bình với
pHH2O là 5,6, phù hợp cho sự phát triển của cây lúa.
Hàm lượng P tổng trong đất đạt 0,102% P, P dễ
tiêu (Olsen-P) 9,1 mg P/kg được đánh giá ở
ngưỡng trung bı̀nh thấ p (Cottenie, 1980).
2.2 Phương pháp

1 ĐẶT VẤN ĐỀ
Lân (P) là nguyên tố dinh dưỡng đa lượng cần
thiết cho cây lúa, thúc đẩy sự phát triển của rễ, tăng
số chồi, số bông, tăng sinh khối và năng suất hạt.
Theo Tanwar và Shaktawat (2003), Li et al. (2005),
thiếu P sẽ hạn chế các hoạt động trao đổi chất và
tổng hợp protein của cây trồng. Trong đất, phần P
dễ tiêu cung cấp cho cây trồng thường rất thấp do
phần lớn lượng P cung cấp từ phân bón bị cố định
bởi các thành phần khoáng trong đất tạo thành
dạng không hòa tan. Do vậy, lượng P được khuyến
cáo bón cho đất thường cao hơn lượng P do cây
trồng hấp thu. Ở Đồng bằng sông Cửu Long
(ĐBSCL), các khảo sát cho thấy có sự tích lũy P
cao trong đất ở các vùng trồng rau màu trọng điểm
do tập quán bón dư thừa phân P của nông dân
(Phạm Thị Phương Thúy và ctv., 2011). Trên đất
lúa, lượng phân P được khuyến cáo bón cho lúa
thường cao hơn lượng P lấy đi khỏi đất qua rơm và
hạt (Võ Thị Gương và ctv., 2004). Trải qua nhiều
năm, thâm canh và tăng vụ trong canh tác lúa có
thể đã dẫn đến tích lũy lượng P cao trong đất do
khả năng mất P khỏi môi trường đất rất hạn chế.
Do vậy, xác định lượng cung cấp phân P cho cây
lúa phù hợp hiện trạng tích lũy P và cung cấp P của
đất có thể giúp tăng hiệu quả sử dụng phân bón và
giảm chi phí sản xuất lúa.

Thí nghiệm được bố trí theo khối hoàn toàn
ngẫu nhiên với 4 nghiệm thức và 3 lần lặp lại. Các
nghiệm thức bón phân P bao gồm 4 mức độ: (1)
không bón phân P, (2) bón 20 kg P2O5/ha, (3) bón
40 kg P2O5/ha và (4) bón 60 kg P2O5/ha. Mức bón
cao nhất (60 kg P2O5/ha) được áp dụng tương ứng
với mức bón phổ biến của nông dân trên địa bàn
thực hiện thí nghiệm. Phân P được bón với cùng
liều lượng cho các vụ và được bón lót toàn bộ
trước khi sạ. Lượng phân đạm (N) được bón ở mức
100 kg N/ha cho vụ Đông Xuân và 80 kg N/ha cho
vụ Hè Thu và Thu Đông. Phân N bón ở dạng Urea
vào các giai đoạn 10, 20 và 45 ngày sau khi sạ
(NSKS) với các tỷ lệ tương ứng 1/5, 2/5 và 2/5.
Phân kali (KCl) được bón ở mức 30 kg K2O/ha cho
tất cả các nghiệm thức và được chia đều cho 2 lần
bón vào giai đoạn 20 và 45 NSKS.

Trong nghiên cứu này, thí nghiệm đồng ruộng
được thực hiện qua nhiều vụ trồng lúa liên tiếp để
đánh giá ảnh hưởng của các mức bón giảm P (so
với thực tế bón phân của nông dân) đến sự thay đổi
về khả năng hấp phụ P, hàm lượng P dễ tiêu trong
đất và năng suất lúa.

Mỗi lô thí nghiệm có diện tích 30 m2 (6 m x 5
m), được ngăn cách nhau bởi các bờ đất có chèn
plastic để tránh rò rỉ nước giữa các lô. Giống lúa
được sử dụng trong thí nghiệm là giống OM 7347
có thời gian sinh trưởng 105 ngày.
2.3 Phương pháp lấy mẫu và các chỉ tiêu
phân tích

2 PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP
2.1 Địa điểm thí nghiệm
Thí nghiệm bón giảm lượng phân P được thực
hiện liên tục qua nhiều vụ, bắt đầu từ vụ Đông
Xuân 2011-2012. Các kết quả trình bày trong
nghiên cứu này được thực hiện vào vụ thứ 7 (vụ
Đông Xuân năm 2013-2014). Ruộng lúa thí
nghiệm được chọn lựa trên vùng đất trồng lúa ba
vụ tại huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Đây là vùng
đất trước đây bị nhiễm mặn nhưng đã được cải tạo
rửa mặn và đưa vào trồng lúa ba vụ từ năm 2010
nhờ đã có hệ thống cống ngăn mặn. Kết quả phân
tích hàm lượng Na+ trao đổi trong phẫu diện đất
ghi nhận ở ngưỡng Na+ 4,22 cmol(+)/kg ở độ sâu 025 cm và 8,08-10,77 cmol(+)/kg ở độ sâu 25-80 cm
cho thấy có sự tích lũy mặn trong đất. EC của dung
dịch trích đất (tỷ lệ 1:2,5 đất:nước) ở độ sâu 0-25
cm có giá trị 1,22 mS/cm không ảnh hưởng đến

Phương pháp lấy mẫu đất: Mẫu đất được lấy
trước khi tiến hành thí nghiệm đồng ruộng để phân
tích các đặc tính lý, hóa đất. Sau 7 vụ liên tiếp, tiến
hành lấy mẫu đất vào vụ Đông Xuân 2013-2014 để
đánh giá ảnh hưởng của các mức bón phân P đến
sự thay đổi về hàm lượng P dễ tiêu trong đất. Các
thời điểm lấy mẫu đất trong vụ này được thực hiện
vào các giai đoạn sinh trưởng và phát triển quan
trọng của lúa bao gồm: đẻ nhánh, tượng khối sơ
khởi, làm đòng tương ứng với 45, 65 và 75 NSKS.
Vào cuối vụ, mẫu đất được lấy để đánh giá sự thay
đổi về khả năng hấp phụ P tối đa của đất khi áp
dụng bón giảm lượng phân P qua 7 vụ liên tiếp.
Mẫu đất được lấy bằng khoan tay ở độ sâu 0-20
cm. Mỗi ô thí nghiệm lấy mẫu tại 3 vị trí sau đó
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trộn đều để lấy mẫu đại diện. Mẫu được trữ lạnh
trong thùng cách nhiệt, sau đó đem về phòng thí
nghiệm và tiến hành phân tích.

nghiền bằng máy qua rây 0,15 mm trước khi phân
tích. Đối với mẫu thực vật thu lúc thu hoạch, thân
lá và hạt được tách riêng khi nghiền mẫu và phân
tích. P tổng số trong thực vật (%P2O5) được vô cơ
hóa với hỗn hợp dung dịch H2SO4 đậm đặc và
H2O2, sau đó P tổng số được đo trên máy so màu ở
bước sóng 880 nm (Walinga et al., 1989).

Phương pháp lấy mẫu thực vật: Mẫu thực vật
được lấy vào lúc thu hoạch lúa. Thu mẫu trong 2
khung có diện tích 0,25 m2 để phân tích các thành
phần năng suất. Cân rơm và hạt trong khung 5 m2
mỗi lô để tính trọng lượng rơm và năng suất hạt.
Mẫu rơm và hạt được thu và xử lý để phân tích P
tổng số và tổng hấp thu P.
2.4 Phương pháp phân tích

Năng suất thực tế (tấn/ha): Gặt 5 m2 lúa (khung
2 m x 2,5 m) trong từng lô, đem cân trọng lượng
hạt chắc trên 5 m2, giê sạch, phơi khô và cân trọng
lượng của mẫu và quy về trọng lượng ở ẩm độ
14%.
2.5 Phân tích số liệu

Phương pháp phân tích mẫu đất: EC đấ t
(mS/cm) và pH đấ t đươ ̣c trıć h theo tı̉ lê ̣ đấ t:nước là
1:2,5 sau đó đươ ̣c đo bằ ng EC kế và pH kế . Chấ t
hữu cơ trong đấ t (%) đươ ̣c xác đinh
̣ bằ ng phương
pháp Walkley Black. N tổng số trong đấ t (%N)
được vô cơ hóa bằng hỗn hợp CuSO4, Se và K2SO4
và được xác định bằng phương pháp chưng cất
Kjeldahl. Hàm lươ ̣ng P dễ tiêu trong đất (mgP/kg)
được phân tích theo phương pháp Olsen, sử dụng
dung dịch NaHCO3 để trích theo tỉ lệ (đất : dung
dịch trích) là 1:20 ở pH 8,5 sau đó đem so màu ở
bước sóng 880 nm (Olsen et al., 1982). P tổ ng số
trong đấ t (%P2O5) đươ ̣c vô cơ hóa mẫu bằng hỗn
hợp H2SO4 và HClO4 (5:1) và so màu ở bước sóng
880 nm. Khả năng trao đổ i cation của đấ t
(cmol(+)/kg) đươ ̣c phân tıć h bằ ng phương pháp
BaCl2 0,1M không đệm. Natri (Na) trao đổ i trong
đấ t (cmol(+)/kg) đươ ̣c phân tıć h bằ ng cách sử du ̣ng
hỗn hơ ̣p BaCl2 và CsCl, sau đó đươ ̣c đo trên máy
hấ p thu nguyên tử ở bước sóng 589 nm. Thành
phầ n cơ giới của đấ t đươ ̣c xác đinh
̣ bằng phương
pháp hút pipette.

Phần mềm Microsoft Excel được sử dụng để
nhập và phân tích số liệu. Ứng dụng phần mềm
Minitab 16 để phân tích sự khác biệt về hàm lượng
P dễ tiêu, hàm lượng P trong rơm, hạt và năng suất
lúa giữa các nghiệm thức bón P với các liều lượng
khác nhau.
3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1 Ảnh hưởng của các mức bón phân P
đến P dễ tiêu và khả năng cố định P trong đất
Bón giảm lượng phân P hoặc không bón phân P
cho đất qua 7 vụ liên tiếp, từ vụ Đông Xuân 20112012 đến vụ Thu Đông 2013 đã không thay đổi có
ý nghĩa hàm lượng P dễ tiêu trong đất (số liệu chưa
công bố). Ở vụ canh tác lúa thứ 7 (Đông Xuân
2013-2014), kết quả phân tích cho thấy không bón
phân P cho đất trong 6 vụ liên tiếp, hàm lượng P dễ
tiêu trong đất ở vụ thứ 7 dao động trong khoảng
12,02-16,91 mg P/kg (Bảng 1). Kết quả này cao
hơn hàm lượng P dễ tiêu trong đất tại thời điểm bắt
đầu thí nghiệm do P dễ tiêu trong đất rất biến động
phụ thuộc vào điều kiện oxy hóa-khử của đất tại
thời điểm lấy mẫu. Kết quả phân tích hàm lượng P
dễ tiêu cao mẫu đất được lấy vào giữa thời gian
sinh trưởng của cây lúa và đất trong điều kiện ngập
nước liên tục. Ở mức bón liên tục 60 kg P2O5/ha/vụ
hàm lượng P dễ tiêu trong đất dao động trong
khoảng 24,53-27,86 mg P/ha, cao khác biệt có ý
nghĩa so với nghiệm thức không bón phân P (p <
0,05). So sánh với hàm lượng P dễ tiêu trong đất
trước khi tiến hành thí nghiệm, nghiệm thức không
bón phân P có hàm lượng P dễ tiêu được duy trì
hoặc tăng nhẹ tại các thời điểm sinh trưởng trọng
yếu của lúa. Nghiệm thức bón liên tục 60 kg
P2O5/ha có hàm lượng P dễ tiêu tăng khác biệt có ý
nghĩa so với trước khi thực hiện thí nghiệm. Kết
quả này cho thấy duy trì bón phân P với liều lượng
60 kg P2O5/ha có thể đã tăng tích lũy P trong đất,
do đó gia tăng hàm lượng P dễ tiêu. Ở mức bón 20

Khả năng hấ p phu ̣ P tố i đa của đấ t đươ ̣c đinh
̣
nghıã là lươ ̣ng P tối đa có thể bi ̣đấ t kềm giữ do các
phản ứng hấp phụ bề mặt, kềm giữ trong keo đất và
ta ̣o phức với các nguyên tố như Fe và Al. Khả năng
hấp phụ P tối đa đươ ̣c ước lượng bằng lượng P
được 5 g đất hấp phụ và đạt trạng thái cân bằng khi
lắc với 100 mL dung dịch 0,1 M CaCl2 chứa P với
nồng độ từ thấp đến cao (0, 10, 20, 30, 40, 50 và 60
mg P/L) trong 24 giờ theo phương pháp của
Houba et al. (1989). Sau đó, phân tích lượng P còn
lại trong dung dịch sau khi đạt cân bằng. Dựa vào
lượng P không được hấp phụ (P còn lại trong dung
dịch khi cung cấp P ở các nồng độ cao) để ước
lượng khả năng hấp phụ P tối đa của đất.
Phương pháp phân tích mẫu thực vật: Mẫu
thực vật sau khi thu xong tiến hành rửa sạch bằng
nước khử khoáng và cắt bỏ rễ. Tất cả mẫu thực vật
sau khi rửa được sấy khô ở nhiệt độ 700C, sau đó
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Theo thang đánh giá của Cottenie (1980), hàm
lượng P dễ tiêu trong đất ở ngưỡng 10-25 mg P/kg
thı̀ không ảnh hưởng đến sinh trưởng và năng suất
lúa. Theo Dobermann et al. (1996) và Shen et al.
(2004), nếu hàm lượng Olsen-P trong đất được duy
trì ở ngưỡng >10 mg P/kg thì cây lúa không thiếu
P. Kết quả của nghiên cứu này cho thấy đất có sự
tích lũy P cao và lượng P dễ tiêu trong đất có thể
đáp ứng cho nhu cầu dinh dưỡng P của cây lúa.
Tuy nhiên, khả năng cung cấp P từ đất giảm từ vụ
thứ 7 khi bón giảm phân P ở mức bón 20 kg
P2O5/ha hoặc không bón so với hàm lượng P dễ
tiêu trong đất được bón P ở mức cao hơn. Trong
khi đó, bón phân P ở mức > 60 kg P2O5/ha cho 7
vụ liên tiếp đã gia tăng hàm lượng P dễ tiêu
trong đất.

kg P2O5/ha, hàm lượng P dễ tiêu trong đất dao
động trong khoảng 15,30-19,39 mg P/kg trong suốt
vụ lúa. Mức bón 40 kg P2O5/ha có hàm lượng P dễ
tiêu dao động trong khoảng 20,30-26,02 mg P/kg.
Không có khác biệt ý nghĩa thống kê về hàm lượng
P dễ tiêu trong đất vào các giai đoạn 45 và 65
NSKS ở các mức bón 20, 40 và 60 kg P2O5/ha.
Vào giai đoạn 75 NSKS, hàm lượng P dễ tiêu trong
đất không khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa hai
mức bón 40 và 60 kg P2O5/ha, tuy nhiên cao khác
biệt so với mức bón 20 kg P2O5/ha và không bón
phân P (p < 0,01) (Bảng 1).

Hàm lượng P dễ tiêu Olsen-P trong đất phản
ánh khả năng cung cấp P từ đất cho cây trồng do có
mối tương quan thuận giữa hàm lượng của thành
phần P này và tổng lượng P hấp thu và năng suất
cây trồng (Mason et al., 2008; Mason et al., 2010).
Bảng 1: Hàm lượng P dễ tiêu (Olsen-P) trong đất ở các liều lượng bón phân P khác nhau qua 7 vụ lúa
liên tục
Mức bón P
(kg P2O5/ha)
0
20
40
60
Mức ý nghĩa

45 NSKS
16,91 (±7,80)b
19,39 (±5,05)ab
26,02 (±7,73)ab
27,86 (±9,53)a
*

Olsen-P (mgP/kg)
65 NSKS
14,78 (±6,50)b
18,03 (±5,54)ab
21,57 (±6,77)ab
24,87 (±7,30)a
*

75 NSKS
12,02 (±4,52)c
15,30 (±4,75)bc
20,30(±7,11)ab
24,53 (±8,36)a
**

Ghi chú: ns không khác biệt ý nghĩa; * khác biệt ý nghĩa ở mức 5%; ** khác biệt ý nghĩa ở mức 1%. Trong cùng 1 cột
các chữ cái khác nhau thể hiện khác biệt ý nghĩa thống kê
800
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Hình 1: Khả năng hấp phụ P của đất sau 7 vụ lúa được bón phân P với các liều lượng khác nhau
Phân tích khả năng hấp phụ P của đất cho thấy
đất có khả năng hấp phụ tối đa 655-687 mg P/kg.

Kết quả này tương ứng với lượng P tối đa được hấp
phụ trên đất trồng rau màu ở ĐBSCL, dao động
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trong khoảng 555-714 mg P/kg (Phạm Thị Phương
Thúy và ctv., 2012). Bón phân P cho đất ở các liều
lượng khác nhau qua 7 vụ lúa liên tiếp không thay
đổi khác biệt có ý nghĩa độ bão hòa P của đất
(Hình 1). So sánh giữa nghiệm thức không bón
phân P và bón phân P ở liều lượng cao nhất (60 kg
P2O5/ha) cho thấy duy trì bón phân P ở liều lượng
cao không giảm khả năng hấp phụ P của đất. Kết
quả này cho thấy mặc dù bón phân P với liều lượng
cao vẫn chưa thể hiện sự cung cấp dư thừa P từ đất
cho cây lúa và chưa có nguy cơ rửa trôi P ra môi

trường, nhưng sẽ lãng phí chi phí đầu tư phân bón.
3.2 Ảnh hưởng của biện pháp bón giảm
lượng phân P đến sinh khối cây lúa và hàm
lượng P hấp thu trong rơm và trong hạt
Kết quả phân tích sinh khối của cây lúa qua các
giai đoạn sinh trưởng bao gồm đẻ nhánh (45
NSKS), tượng khối sơ khởi (65 NSKS), làm đòng
(75 NSKS) và giai đoạn thu hoạch cho thấy bón
phân P với các liều lượng khác nhau qua 7 vụ liên
tiếp không ảnh hưởng ý nghĩa đến sinh khối của
cây lúa (Bảng 2).

Bảng 2: Ảnh hưởng của các liều lượng phân P đến sinh khối cây lúa vụ Đông Xuân 2013-2014
Mức bón P
(kg P2O5/ha)
0
20
40
60
Mức ý nghĩa

45 NSKS
2,45
2,41
2,46
2,52
ns

Sinh khối cây lúa (tấn/ha)
65 NSKS
75 NSKS
6,07
6,74
6,31
7,12
6,04
6,83
6,21
6.81
ns
ns

Thu hoạch
7,72
8,07
7,50
7,60
ns

Ghi chú : ns không khác biệt ý nghĩa thống kê

3.3 Ảnh hưởng của biện pháp bón giảm
lượng phân P đến các thành phần năng suất và
năng suất lúa

Bảng 3: Ảnh hưởng của các mức bón phân P
đến hàm lượng P trong rơm và trong
hạt lúa
Mức bón P
(kg P2O5/ha)
0
20
40
60
Mức ý nghĩa

Năng suất của lúa dao động từ 4,60-5,20 tấn/ha
và không có khác biệt ý nghĩa thống kê giữa các
nghiệm thức được bón phân P ở liều lượng khác
nhau. Phân tích các thành phần năng suất lúa cho
thấy không có khác biệt ý nghĩa về các thành phần
năng suất lúa là số bông/m2, số hạt chắc/bông,
trọng lượng 1000 hạt giữa nghiệm thức không bón
P và các nghiệm thức bón giảm P (Bảng 4). Kết
quả thí nghiệm của Phạm Thị Mỹ Hạnh (2014) tại
tỉnh Bạc Liêu và Phạm Phước Nhẫn và ctv. (2013)
tại tỉnh An Giang cũng cho thấy rằng không có sự
khác biệt ý nghĩa giữa thành phần năng suất và
năng suất lúa giữa các nghiệm thức bón giảm
lượng phân P. Các kết quả này cho thấy đất có thể
đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng P của cây lúa từ
lượng P tích lũy trong đất.

P tổng số (%P2O5)
Rơm
Hạt
0,309 (±0,036)b 0,959 (±0,102)
0,332 (±0,034)ab 0,990 (±0,122)
0,341 (±0,033)ab 1,033 (±0,153)
0,362 (±0,035)a 0,918 (±0,151)
*
ns

Ghi chú : ns không khác biệt ý nghĩa thống kê; * khác
biệt ý nghĩa ở mức 5%

Hàm lượng P trong rơm dao động trong khoảng
0,309-0,362% P2O5, ở ngưỡng phù hợp cho cây
lúa. Ở nghiệm thức không bón phân P qua 7 vụ liên
tiếp, hàm lượng P trong rơm thấp khác biệt có ý
nghĩa so với bón 60 kg P2O5/ha với kết quả tương
ứng là 0,309% P2O5 và 0,362% P2O5 (p< 0,05). Ở
các nghiệm thức bón P với liều lượng trung gian 20
và 40 kg P2O5/ha không ảnh hưởng khác biệt đến
hàm lượng P trong rơm so với bón P ở liều lượng
cao nhất (60 kg P2O5/ha). Hàm lượng P trong hạt ở
các liều lượng bón phân P khác nhau dao động
trong khoảng 0,959-1,033% P2O5 (Bảng 3). Khác
với hàm lượng P trong rơm, hàm lượng P trong hạt
không khác biệt có ý nghĩa giữa các nghiệm thức
được bón P với các liều lượng khác nhau.

Với liều lượng bón 0, 20, 40 và 60 kg P2O5/ha,
đất đã nhận tương ứng 0, 140, 280, 420 kg P2O5/ha
qua 7 vụ và lượng P lấy đi khỏi đất khi thu hoạch
lúa được ước lượng khoảng 300 kg P2O5/ha. Như
vậy, với lượng bón 40-50 kg P2O5/ha sẽ cân bằng
với lượng P lấy khỏi đất khi thu hoạch lúa. Tại địa
điểm thí nghiệm, bón phân P thấp hơn 40 kg
P2O5/ha không giảm năng suất có ý nghĩa sau 7 vụ
cho thấy lượng phân P lưu tồn trong đất thâm canh
lúa 3 vụ tại địa điểm nghiên cứu có khả năng duy
trì lượng P dễ tiêu để đáp ứng nhu cầu P của cây
65
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lúa. Trong điều kiện ngập nước khi canh tác lúa,
tiến trình khử trong đất có thể đã giải phóng các

dạng P liên kết Al-P và Fe-P thành các dạng P hòa
tan có thể được hấp thu dễ dàng bởi cây lúa.

Bảng 4: Ảnh hưởng của các liều lượng phân P đến thành phần năng suất và năng suất lúa
Mức bón P
(kg P2O5/ha)
0
20
40
60
Mức ý nghĩa

Số bông/m2

Số hạt chắc/ bông

568
531
528
528
ns

35,98
39,40
37,97
36,34
ns

Trọng lượng 1000
hạt (kg)
22,24
21,55
22,27
22,29
ns

Năng suất thực
tế (tấn/ha)
5,20
4,93
4,60
5,06
ns

Ghi chú : ns không khác biệt ý nghĩa thống kê
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4 KẾT LUẬN
Kết quả từ nghiên cứu này cho thấy đất canh
tác lúa 3 vụ tại địa điểm nghiên cứu có khả năng cố
định P cao và có sự tích lũy P trong đất. Không bón
phân P qua 7 vụ liên tiếp không thay đổi có ý nghĩa
hàm lượng P dễ tiêu trong đất và năng suất lúa mặc
dù hàm lượng P dễ tiêu trong đất thấp hơn ở các
mức bón trên 40 kg P2O5/ha. Ở mức bón 20 và 40
kg P2O5/ha qua 7 vụ đã không ảnh hưởng đến hàm
lượng P dễ tiêu trong đất, hàm lượng P trong rơm,
hạt cũng như các thành phần năng suất và năng
suất thực tế của cây lúa. Do đó, không bón phân P
cách 2-3 vụ hoặc bón giảm lượng phân P so với
thực tiễn có thể giúp cho người dân giảm được chi
phí phân bón, qua đó giúp tăng hiệu quả sử dụng
phân bón và tăng hiệu quả kinh tế trong sản xuất
lúa. Tuy nhiên, cần có nghiên cứu dài hạn hơn để
xác định thời điểm cần gia tăng lượng phân P để
duy trì khả năng cung cấp P của đất và sự ổn định
của năng suất lúa.
LỜI CẢM TẠ
Nhóm tác giả xin gửi lời cảm ơn đến dự án
CLUES (Climate change affecting Land use in the
Mekong Delta: Adaptation of rice-based cropping
systems) đã hỗ trợ cho nghiên cứu này.
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ở Đồ ng bằ ng sông Cửu Long. Ta ̣p chı́ Khoa
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