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ABSTRACT 

The objective of this study was to evaluate effects of N, P, K fertilizers application on 
cassava growth and yield on four acid sulphate soils in the Vietnamese Mekong Delta. 
The on-farm research was conducted in three different locations of acid sulphate soil, 
with each location considering as a replication. The treatments included (i) Fully 
fertilized plot (NPK); (ii) Potassium omission plot (NP); (ii) Phosphorus omission plot 
(NK); and, (iv) Nitrogen omission plot (PK). The result showed that, the treatment of 
applying 90 kg N ha-1 based 60 P2O5 - 90 K2O kg ha-1 increased cassava growth rate in 
the four acid sulphate soils, leading to increasing root tubers number, diameter and 
cassava yield compared to treatment without nitrogen fertilizer applied. Casava yield 
responsed well to N than P and K fertilizier. Cassava yield reached the greatest on acid 
sulphate soils in the Depressed area of Hau River (16.9 tons ha-1) followed by the Plain 
of Reed (13.6 tons ha-1), the acid sulphate soils in the Long Xuyen Quadrangle (11.0 
tons ha-1), and the Ca Mau Peninsula (12.0 tons ha-1). There was the need to study 
effect of N, P, K dosage on cassava yield in order to have proper recommendation for 
the acid sulphate soils use and management.  

TÓM TẮT 

Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá đáp ứng sinh trưởng và năng suất của cây khoai 
mì kè đối với phân N, P, K trồng trên bốn vùng đất phèn ở Đồng bằng sông Cửu Long 
(ĐBSCL). Thí nghiệm nông hộ (on-farm research) được thực hiện trên ba địa điểm 
khác nhau của mỗi vùng đất phèn, với mỗi địa điểm là một lần lăp̣ laị. Các nghiêṃ thức 
thı́ nghiêṃ: (i) bón đầy đủ phân N, P, K; (ii) không bón phân lân; (iii) không bón phân 
kali và (iv) không bón phân đạm. Kết quả thı́ nghiêṃ cho thấy bón phân đạm ở liều 
lượng 90 kg N/ha trên nền 60 P2O5 - 90 K2O (kg/ha) làm tăng khả năng sinh trưởng 
của khoai mì trên bốn vùng đất phèn, từ đó làm gia tăng số củ, chiều dài củ, đường 
kính củ và năng suất củ khoai mì tốt hơn so với việc không bón phân đạm. Năng suất 
củ khoai mì có đáp ứng với phân lân và kali nhưng thấp hơn phân đạm. Đáp ứng năng 
suất của khoai mì với phân N, P, K theo thứ tự N>P≥K. Năng suất củ khoai mì đạt cao 
nhất ở vùng đất phèn TSH (16,9 tấn/ha) kế đến là vùng đất phèn ĐTM (13,6 tấn/ha) và 
thấp nhất là ở vùng đất phèn TGLX (11,0 tấn/ha), BĐCM (12,0 tấn/ha). Cần tiếp tục 
nghiên cứu ảnh hưởng của các liều lượng phân đạm, lân, kali đến năng suất khoai mì 
nhằm đưa ra công thức khuyến cáo hiệu quả cho từng vùng đất phèn ở ĐBSCL. 

Trích dẫn: Lê Văn Dang, Nguyễn Kim Quyên, Nguyễn Bảo Vệ, Lê Phước Toàn, Trần Ngọc Hữu và Ngô 
Ngọc Hưng, 2016. Ảnh hưởng của bón phân N, P, K lên sự sinh trưởng và năng suất khoai mì 
trồng trên đất phèn ở Đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 
chuyên đề: Nông nghiệp (Tập 4): 29-37. 
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1 GIỚI THIỆU 

Ở ĐBSCL đất phèn chiếm khoảng 1,6 triệu ha, 
phân bố chủ yếu ở Đồng Tháp Mười, Tứ giác Long 
Xuyên, Trũng sông Hậu và Bán đảo Cà Mau (Vo 
Tong Xuan và Matsui, 1998). Canh tác nông 
nghiệp trên các vùng đất phèn thường gặp phải các 
yếu tố bất lợi như pH thấp và các hợp chất của 
Fe2+, Al3+ cao hơn so với các loại đất khác. Ngộ 
độc Fe2+, Al3+ được xem là yếu tố giới hạn sinh 
trưởng và năng suất quan trọng nhất đối với cây 
trồng (Jayasundara et al., 1998). Trên đất phèn, 
hàm lượng đạm và lân dễ tiêu rất thấp, có khi chỉ 
có vệt hoặc vài ppm (Ingrid, 1993). Nhiều loại cây 
trồng không thể sinh trưởng và phát triển hoặc có 
khả năng phát triển nhưng lại cho năng suất rất 
thấp. Chọn lựa giống cây trồng có khả năng sinh 
trưởng và cho năng suất tối hảo trên đất phèn là 
một giải pháp đơn giản và kinh tế. Khoai mì 
(Manihot esculenta Crantz) là một trong những loại 
cây có khả năng chịu đựng tuyệt vời trong điều 
kiện đất chua, đất có hàm lượng Fe, Al cao 
(Edwards et al., 1990). Củ khoai mì rất giàu tinh 
bột và tính thích nghi tương đối rộng nên được 
trồng nhiều ở các quốc gia nhiệt đới đang phát triển 
(Som, 2007), nhưng để canh tác được cây khoai mì 
có hiệu quả thì đòi hỏi cần phải cung cấp một 
lượng dưỡng chất rất lớn, đặc biệt là đạm, kali và 

nước (Obisegbor, 2014). Để đạt năng suất 30 tấn 
củ/ha, khoai mì cần phải lấy đi 180 - 200 N, 15 - 22 
P2O5, 140 - 160 K2O (kg/ha) từ đất (Susan et al., 
2010). Vì vậy, việc cung cấp đầy đủ lượng dưỡng 
chất mà cây khoai mì cần là rất quan trọng. Makitt 
(2013) báo cáo rằng năng suất củ khoai mì tăng 
36% khi bón đầy đủ phân N, P, K so với bón 
khuyết từng loại phân. Tuy nhiên, việc bổ sung 
dinh dưỡng thông qua phân bón (chủ yếu là N, P, 
K) để cung cấp cho đất nhằm cải thiện năng suất 
của cây trồng lấy củ là không đồng đều (O'Sullivan 
và Ernest, 2008). Để canh tác có hiệu quả khoai mì 
trên những vùng đất phèn thì việc đánh giá khả 
năng cung cấp dinh dưỡng từ đất nhằm sử dụng 
phân bón hợp lý là rất cần thiết. Nghiên cứu được 
thực hiện nhằm mục tiêu đánh giá đáp ứng sinh 
trưởng và năng suất của cây khoai mì kè đối với 
phân N, P, K trồng trên bốn vùng đất phèn ở 
ĐBSCL. 

2 PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU 

2.1 Phương tiện 

Thí nghiệm được thực hiện từ tháng 10 - 11 
năm 2014 đến tháng 4 - 5 năm 2015 tại bốn vùng 
đất phèn ở ĐBSCL. Đặc tính ban đầu của đất được 
trình bày ở bảng 1. 

Bảng 1: Tính chất đất thí nghiệm  

Vùng 
phèn 

Địa điểm 
Độ sâu 

(cm) 
pHH2O 

(1:2,5) 
EC 

(mS/cm) 
P_Bray2 
(mg/kg) 

Fe2+ 
%Fe2O3 

Al3+ 
meq/100g 

Sa cấu (%) 
Sét Thịt Cát 

Tứ giác 
Long 
Xuyên 

Tri Tôn - An Giang 
0 - 20 4,0 0,4 28,2 1,07 6,38 28,6 55,5 15,9 

20 - 40 3,6 0,3 6,4 0,30 5,63 31,1 46,4 22,5 
Thoại Sơn - An 
Giang 

0 - 20 4,9 0,4 5,1 0,28 0,19 47,5 42,4 10,1 
20 - 40 4,4 0,2 0,8 0,17 1,59 46,7 44,9 8,4 

Hòn Đất - Kiên Giang 
0 - 20 5,1 0,5 58,0 0,30 4,30 64,7 33,5 1,80 

20 - 40 4,9 0,5 1,2 0,30 4,10 65,0 30,3 4,70 

 
Bán đảo 
Cà Mau 

Trần Văn Thời - Cà 
Mau 

0 - 20 6,3 0,4 10,7 3,08 0,00 42,7 57,1 0,20 
20 - 40 6,6 0,5 14,6 3,46 0,00 72,3 26,6 1,10 

Hồng Dân - Bạc Liêu 
0 - 20 5,3 1,1 11,5 0,30 0,80 69,5 30,0 0,50 

20 - 40 5,0 1,1 2,7 0,20 0,60 68,2 31,1 0,70 
Phước Long - Bạc 
Liêu 

0 - 20 4,6 1,7 14,4 0,98 2,91 58,3 37,0 4,70 
20 - 40 3,9 3,9 13,6 1,25 4,22 51,0 44,9 4,10 

 
Đồng 
Tháp 
Mười 

Thạnh Hóa - Long An 
0 - 20 4,1 0,4 22,8 0,22 14,0 62,3 36,4 1,30 

20 - 40 3,9 0,5 2,8 0,33 11,4 64,1 32,0 3,90 
Tháp Mười - Đồng 
Tháp 

0 - 20 4,3 0,7 23,1 0,70 0,70 45,3 52,6 2,10 
20 - 40 4,1 0,7 2,4 0,60 0,90 43,4 51,7 4,80 

Tân Phước - Tiền 
Giang 

0 - 20 3,7 0,9 65,0 0,60 15,4 57,4 38,5 4,10 
20 - 40 3,5 1,3 14,0 0,63 11,9 58,7 37,1 4,30 

Trũng 
sông 
Hậu 

Long Mỹ - Hậu 
Giang 

0 - 20 4,1 3,9 13,0 0,58 3,34 60,1 38,9 1,01 
20 - 40 3,2 7,9 2,9 0,30 2,44 58,6 40,4 1,01 

Phụng Hiệp - Hậu 
Giang 

0 - 20 4,7 0,4 10,2 0,50 5,40 73,6 25,6 0,80 
20 - 40 4,1 0,4 18,8 0,40 11,4 63,6 33,3 3,10 

Bình Tân - Vĩnh 
Long 

0 - 20 4,9 0,3 9,0 0,68 0,56 44,4 55,0 0,60 
20 - 40 4,5 0,6 5,4 0,54 0,56 55,6 43,4 1,01 
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Đất được cày sâu 15 - 20 cm, dọn sạch cỏ và 
lên luống rộng 100 cm, cao 50 cm, dài 5 m và giữa 
các luống cách nhau là 30 cm. Hom giống khoai mì 
kè Ô Tà Bang dài 15 - 20 cm, có 5 - 7 mắt có 
nguồn gốc từ huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. 
Cách trồng là đặt 2 hàng hom trên một luống, nối 
tiếp nhau, khoảng cách giữa các hom là 80 cm. 
Loại phân bón được sử dụng: Urea (46% N), super lân 

Long Thành (16% P2O5) và Kali clorua (60% K2O). 
2.2 Phương pháp 

2.2.1  Bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm nông hộ (on-farm research) được 
thực hiện trên ba địa điểm khác nhau của mỗi vùng 
đất phèn, với mỗi địa điểm là một lần lăp̣ laị trên 
diêṇ tı́ch lô thí nghiệm là 5 m2 (dài 5 m x 1 m). Các 
nghiệm thức thí nghiệm được trình bày ở bảng 2.  

Bảng 2: Các nghiệm thức của thí nghiệm  

STT Nghiệm thức Mô tả 

1 NPK 
Lô bón đầy đủ (N, P, K): phân đaṃ, lân và kali đươc̣ bón theo lươṇg khuyến cáo 
để đảm bảo rằng những dinh dưỡng này không làm giới haṇ năng suất củ. 

2 NP 
Lô khuyết kali (0-K): không bón phân kali, nhưng phân đaṃ và lân vâñ đươc̣ bón 
đủ để đảm bảo rằng những dinh dưỡng đa lươṇg ngoài kali không làm giới haṇ 
năng suất củ.  

3 NK 
Lô khuyết lân (0-P): không bón phân lân, nhưng phân đaṃ và kali vâñ đươc̣ bón 
đủ để đảm bảo rằng những dinh dưỡng đa lươṇg ngoài lân không làm giới haṇ 
năng suất củ.  

4 PK 
Lô khuyết đaṃ (0-N): không bón phân đaṃ, nhưng phân lân và kali vâñ đươc̣ bón 
đủ để đảm bảo rằng những dinh dưỡng đa lươṇg ngoài đaṃ không làm giới haṇ 
năng suất củ.  

2.2.2 Thời kỳ và liều lượng bón phân 

Theo Trần Văn Điền và ctv. (2013) công thức 
phân bón thích hợp cho sinh trưởng và phát triển 
của cây khoai mì vào khoảng 90 - 120 N; 40 - 60 

P2O5; 80 - 120 K2O (kg/ha). Công thức bón phân 
dùng cho thí nghiệm: 90 N - 60 P2O5 - 90 K2O 
(kg/ha). Thời kỳ và liều lượng phân bón cho cây 
khoai mì kè được thể hiện ở bảng 3. 

Bảng 3: Thời kỳ và liều lượng phân bón cho thí nghiệm 

Thời kỳ bón Lượng phân bón 
Bón lót Bón toàn bộ phân lân 
Bón lần 1 (25 NSKT) Bón 1/3 phân đạm + 1/3 phân kali 
Bón lần 2 (50 NSKT) Bón 1/3 phân đạm + 1/3 phân kali 
Bón lần 3 (80 NSKT) Bón toàn bộ lượng đạm và kali còn lại 

NSKT: ngày sau khi trồng 

2.2.3 Thu thập và đánh giá số liệu 

 Phương pháp thu mẫu đất: Mẫu đất được 
thu ở độ sâu 0 - 20 cm và 20 - 40 cm để xác định 
tính chất đất ban đầu của ruộng thí nghiệm. Trên 
mỗi lô ruộng lấy 5 điểm theo đường chéo góc, trộn 
đất cẩn thận theo cùng độ sâu để lấy một mẫu đại 
diện khoảng 500 gram cho vào túi nhựa, ghi ký 
hiệu mẫu (địa điểm, ngày lấy mẫu, độ sâu). Phơi 
khô mẫu trong không khí rồi nghiền qua rây 2 mm. 

 Các chỉ tiêu phân tích đất gồm có: pH, EC 
đươc̣ trı́ch bằng nước cất tỷ lệ 1: 2,5 (đất : nước), 
pH được đo bằng pH kế và EC đo bằng EC kế. Lân 
dễ tiêu (theo phương pháp Bray II), đươc̣ xác điṇh 
bằng cách trích đất với HCl 0,1N + NH4F 0,03N, tỷ 
lệ 1 : 7 (đất : dung dịch trích) sau đó được đo theo 
phương pháp so màu trên máy quang phổ ở bước 
sóng 880 nm. Nhôm trao đổi được trích bằng KCl 
1N và tạo phức với NaF 4% sau đó chuẩn độ với  
H2SO4 0,01N. Sắt tự do được khử bằng Na2S2O4, 

tạo phức với EDTA và đo trên máy hấp thu nguyên 
tử. Thành phần cơ giới được xác định bằng phương 
pháp ống hút Robinson. 

 Chỉ tiêu nông học: Theo dõi sinh trưởng 
trên mỗi nghiệm thức gồm chiều cao (đo từ sát mặt 
đất tới chóp lá cao nhất), số lá, đường kính cây ở 
giai đoạn 90 ngày sau khi trồng. Thu hoạch toàn bộ 
củ trên mỗi nghiệm thức để xác định năng suất củ 
(tấn/ha), số củ, chiều dài củ và đường kính củ (cm).  

 Công thức tính hiệu quả nông học (Novoa 
and Loomis, 1981) 

Hiệu quả nông học của phân đạm: AEN = 
(GY+N  GY0)/ FN 

Trong đó: AEN: hiệu quả nông học của phân 
đạm; GY+N: năng suất lô bón phân đạm (tấn/ha); 
GY0: năng suất lô không bón phân đạm (tấn/ha); 
FN: lượng phân đạm bón vào  
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Hiệu quả nông học của P và K được tính tương 
tự 

 Phương pháp xử lý số liệu: Sử dụng phần 
mềm SPSS phiên bản 16.0 so sánh khác biệt trung 
bình và phân tích phương sai bằng kiểm định 
Duncan. Phân tı́ch sư ̣ tương tác giữa hai nhân tố 
(Bón N, P, K và điạ điểm) theo nguyên lý “các thı́ 
nghiêṃ kết hơp̣ - combined experiments” của 
Moore and Dixon (2015). 

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1 Ảnh hưởng của bón N, P, K lên sinh 
trưởng khoai mì kè giai đoạn 90 ngày sau khi 
trồng trên đất phèn ở ĐBSCL 

Chiều cao cây khoai mì kè giữa các nghiệm 
thức ở ba vùng đất phèn TGLX, BĐCM, TSH khác 
biệt thống kê ở mức ý nghĩa 5% và ở vùng ĐTM là 
1% (bảng 4). Chiều cao cây đạt cao nhất ở nghiệm 
thức bón đầy đủ phân N, P, K trên cả bốn địa điểm 
thí nghiệm, nghiệm thức không bón phân đạm đưa 
đến chiều cao cây thấp nhất. Số lá khoai mì giữa 
các nghiệm thức không khác biệt thống kê ở vùng 
phèn TGLX nhưng có khác biệt thống kê ở mức ý 
nghĩa 1% trên ba vùng còn lại. Số lá giữa các 
nghiệm thức bón đầy đủ phân N, P, K, không bón 

phân lân và không bón phân kali không khác biệt 
thống kê nhưng có khác biệt với nghiệm thức 
không bón đạm. Đường kính gốc giữa các nghiệm 
thức bón phân có khác biệt thống kê ở mức ý nghĩa 
1% ở vùng phèn BĐCM, TSH, ĐTM và 5% ở vùng 
phèn TGLX. Không bón phân đạm đưa đến đường 
kính gốc khoai mì thấp nhất. Kết quả ở bảng 4 cho 
thấy, đường kính thân giữa các nghiệm thức bón 
phân ở vùng đất phèn TSH khác biệt thống kê ở 
mức ý nghĩa 5%, 1% ở vùng đất phèn BĐCM, 
TGLX và ĐTM, bón đầy đủ phân N, P, K đưa đến 
đường kính thân đạt cao nhất. Đường kính ngọn 
giữa các nghiệm thức bón phân có khác biệt thống 
kê ở mức 1% trên ba vùng đất phèn TGLX, TSH, 
ĐTM. Đường kính ngọn ở vùng đất phèn BĐCM 
không khác biệt thống kê giữa các nghiệm thức, 
không bón đạm đưa đến đường kính ngọn thấp 
nhất. Sở dĩ kết quả cho thấy không bón đạm làm 
giảm sinh trưởng rõ rệt hơn so với không bón lân, 
không bón kali là vì đạm ảnh hưởng rất lớn đến 
quá trình sinh trưởng và phát triển của khoai mì. 
Khi không cung cấp đầy đủ đạm so với nhu cầu 
của cây cần sẽ làm sinh trưởng của cây giảm rõ rệt, 
thân, cành, lá nhỏ, lá có màu vàng (Trần Ngọc 
Ngoạn, 2007). 

Bảng 4: Ảnh hưởng của bón N, P, K lên sinh trưởng khoai mì kè giai đoạn 90 NSKT 

Vùng phèn Nghiệm thức Chiều cao (cm) Số lá 
Đường kính cây (cm) 

Gốc Thân Ngọn 

Tứ giác Long Xuyên 
(TGLX) 

NPK 154a 33,7 2,42a 1,82a 1,07a 
NK 147a 34,9 2,23a 1,71ab 0,96b 
NP 150a 35,5 2,26a 1,79a 0,99b 
PK 129b 29,6 1,98b 1,56b 0,83c 

Bán đảo Cà Mau 
(BĐCM) 

NPK 124a 34,2a 2,06a 1,67a 1,07 
NK 101a 31,7a 1,85b 1,42ab 1,02 
NP 105b 31,5a 1,90ab 1,49b 1,01 
PK 93c 26,6b 1,65c 1,17b 1,01 

Đồng Tháp Mười 
(ĐTM) 

NPK 146a 32,4a 2,37a 1,80a 1,10a 
NK 138a 33,8a 2,18b 1,61bc 0,96c 
NP 143a 34,5a 2,18b 1,67ab 1,01b 
PK 121b 28,8b 1,92c 1,46c 0,85d 

Trũng sông Hậu 
(TSH) 

NPK 138a 32,6a 2,25a 1,76a 1,08a 
NK 126b 33,1a 2,09b 1,54b 0,97b 
NP 132ab 33,6a 2,07b 1,58b 1,01ab 
PK 113c 28,0b 1,83c 1,34c 0,89c 

FTứ giác Long Xuyên * ns * * ** 
FBán đảo Cà Mau * ** ** * ns 
FĐồng Tháp Mười ** ** ** * ** 
FTrũng sông Hậu * ** ** ** ** 
CVTứ giác Long Xuyên (%) 5,87 8,16 6,55 6,35 5,61 
CVBán đảo Cà Mau (%) 8,66 4,65 8,14 15,8 16,5 
CVĐồng Tháp Mười (%) 4,85 4,51 4,93 7,84 4,21 
CVTrũng sông Hậu (%) 5,45 5,01 5,09 8,48 5,36 

Ghi chú: Trong cùng một cột, những số có chữ theo sau khác nhau thì có khác biệt thống kê ở mức ý nghĩa 1% (**) và 
5% (*); ns: không khác biệt 
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3.2  Ảnh hưởng của bón N, P, K lên năng 
suất khoai mì kè vụ đông xuân 2014 - 2015 
trồng trên đất phèn ở ĐBSCL 

Số củ khoai mì kè trên 5 m2 giữa các nghiệm 
thức bón phân ở ba vùng phèn TGLX, BĐCM, 
ĐTM khác biệt thống kê ở mức ý nghĩa 1% và 5% 
ở vùng TSH (bảng 5). Số củ ở nghiệm thức không 
bón phân lân và không bón phân đạm chưa cho 
thấy sự khác biệt so với bón đầy đủ phân N, P, K. 
Kết quả trình bày ở bảng 5 cho thấy, chiều dài củ 

và đường kính củ giữa các nghiệm thức bón phân ở 
BĐCM, TSH, ĐTM có khác biệt thống kê ở mức ý 
nghĩa 1% và 5% ở vùng TGLX, nghiệm thức 
không bón phân đạm đưa đến chiều dài củ và 
đường kính củ thấp nhất. Không bón phân lân và 
phân kali chưa thấy làm giảm chiều dài củ và 
đường kính củ so với bón đầy đủ phân N, P, K 
ngoại trừ vùng TGLX không bón phân lân và phân 
kali đã làm giảm đường kính củ.  

Bảng 5: Ảnh hưởng của phân N, P, K lên thành phần năng suất và năng suất củ khoai mì kè trồng 
trên đất phèn ở ĐBSCL  

Vùng phèn Nghiệm thức 
Chiều dài củ 

(cm) 
Đường kính 

củ (cm) 
Số củ trên 

5 m2 
Năng suất 

củ (tấn/ha) 

Tứ giác Long Xuyên 
(TGLX) 

NPK 26,3a 5,50a 55a 14,6a 
NK 27,0a 4,46b 54a 11,3b 
NP 27,3a 4,56b 56a 11,1b 
PK 21,8b 3,63c 35b 7,16c 

Bán đảo Cà Mau 
(BĐCM) 

NPK 27,0a 5,23a 51a 13,8a 
NK 26,6a 4,93a 42a 13,4a 
NP 26,7a 5,18a 46a 12,6a 
PK 22,7b 4,07b 23b 8,20b 

Đồng Tháp Mười 
(ĐTM) 

NPK 27,8a 5,50a 55a 16,9a 
NK 24,4ab 5,20a 51a 13,7a 
NP 25,3a 5,03a 46a 13,1ab 
PK 21,1b 4,10b 24b 10,4b 

Trũng sông Hậu 
(TSH) 

NPK 29,7a 5,80a 61a 21,9a 
NK 26,3ab 4,76ab 45b 17,7b 
NP 24,9ab 4,86ab 43b 17,3b 
PK 21,5b 4,03b 31c 10,9c 

FTứ giác Long Xuyên   ** ** * ** 
FBán đảo Cà Mau * * ** ** 
FĐồng Tháp Mười * * ** ** 
FTrũng sông Hậu   * * ** ** 
CVTứ giác Long Xuyên (%)   4,4 8,08 12,8 5,61 
CVBán đảo Cà Mau (%) 4,62 7,11 13,0 7,10 
CVĐồng Tháp Mười (%) 8,03 8,65 16,5 10,5 
CVTrũng sông Hậu (%)   9,34 10,4 13,8 6,02 

Ghi chú: Trong cùng một cột, những số có chữ theo sau khác nhau thì có khác biệt thống kê ở mức ý nghĩa 1% (**) và 
5% (*) 

Năng suất củ giữa các nghiệm thức bón phân 
của bốn vùng đều có khác biệt thống kê ở mức ý 
nghĩa 1% (bảng 5), năng suất củ đạt thấp nhất ở 
nghiệm thức không bón phân đạm (7,16 - 10,9 
tấn/ha) và cao nhất ở nghiệm thức bón đầy đủ phân 
N, P, K (13,8 - 21,9 tấn/ha). Không bón phân lân, 
phân kali chưa cho thấy làm giảm năng suất khoai 
mì ở vùng đất phèn BĐCM và ĐTM nhưng lại làm 
giảm năng suất ở vùng đất phèn TGLX và TSH. 

Đáp ứng của phân đạm lên năng suất khoai mì 
trồng trên đất phèn ở ĐBSCL dao động từ 5,6 – 11 
tấn củ/ha, đáp ứng đạm lên năng suất khoai mì cao 
nhất ở vùng phèn TSH (hình 1). Đáp ứng của phân 

lân trên các vùng đất phèn dao động từ 0,4 - 4,2 
tấn/ha. Đáp ứng của phân kali dao động từ 1,2 – 
4,6 tấn/ha. Kết quả thí nghiệm đã cho thấy đáp ứng 
năng suất của phân N, P, K lên năng suất khoai mì 
trồng trên các vùng đất phèn ở ĐBSCL theo thứ tự 
N>P≥K. Cung cấp đầy đủ đạm cho khoai mì làm 
thúc đẩy sinh trưởng, từ đó làm gia tăng năng suất 
củ (Oyekanmi, 2008; Obigbor, 2010). Theo kết quả 
nghiên cứu ở Nigeria của Uwah et al. (2013) cho 
rằng bón 80 kg N/ha năng suất củ khoai mì tăng 
đáng kể (khoảng 6 tấn/ha) so với không bón đạm 
và nghiên cứu tại Ấn Độ, Muthuswamy et al. 
(1979) cũng cho biết năng suất củ khoai mì tăng 
khoảng 10,7 tấn/ha khi bón 50 kg N/ha. Đối với 
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lân, nhu cầu chất lân của cây khoai mì thấp hơn 
một số cây trồng khác do rễ khoai mì có loài nấm 
mycorrhizae ở hệ rễ, phân giải lân trong đất giúp 
cho cây hút được dễ dàng (Howeler et al., 1977). 
Tuy nhiên, lân đóng một vai trò quan trọng trong 
việc phát triển và hình thành củ khoai mì (Obigbor, 
2010). Kim et al. (2013) cho rằng, không bón lân 
sẽ làm giảm năng suất và hàm lượng tinh bột củ 
khoai mì. Theo kết quả nghiên cứu của Nguyen et 

al. (2001) ở miền Bắc Việt Nam cho thấy bón lân 
giúp khoai mì tăng năng suất củ đáng kể. So với 
đạm và lân, khoai mì có nhu cầu chất kali cao nhất 
(Susan et al., 2010). Kali giúp cây tăng cường hấp 
thu và tổng hợp đạm, làm tăng năng suất và chất 
lượng củ khoai mì (Ogedengbe, 2012; Melanby, 
2013). Nghiên cứu ở Nigeria của Okpara et al. 
(2010) cho thấy khi không bón kali làm năng suất 
khoai mì giảm từ 22,4 tấn/ha xuống còn 6,3 tấn/ha.

 

 
Hình 1: Đáp ứng của phân N, P, K lên năng suất khoai mì trồng trên 4 vùng đất phèn

3.3  Hiệu quả nông học của phân N, P, K 
trên cây khoai mì kè trồng trên đất phèn ở 
ĐBSCL 

Hiệu quả nông học của phân đạm cao nhất so 
phân lân và kali (hình 2). Hiệu quả nông học của 
phân đạm, phân lân và phân kali ở các vùng đất 
phèn lần lượt là: TGLX (82,7; 55,0; 38,9), BĐCM 
(62,2; 6,7; 13,3), ĐTM (72,2; 53,3; 42,4), TSH 
(122; 70,0; 51,1) kg củ trên kg phân. Hiệu quả 
nông học của phân đạm ở vùng đất phèn TSH (122 
kg củ trên kg phân đạm) là cao nhất so với hiệu quả 
nông học của ba vùng đất phèn còn lại. Hiệu quả 
nông học của phân lân và phân kali thấp nhất ở 
vùng đất phèn BĐCM (6,7 kg củ trên kg phân lân 
và 13,3 kg củ trên kg phân kali). Kết quả cho thấy 
hiệu quả nông học của phân đạm trong nghiên cứu 
tương tự kết quả nghiên cứu của Uwah et al. 
(2013), hiệu quả nông học của phân đạm đối với 

cây khoai mì 70 – 80 kg củ/ kg phân. Hiệu quả của 
phân kali trong thí nghiệm chỉ ở khoảng 13 – 50 kg 
củ/ kg phân, trong khi đó nghiên cứu của Okpara et 
al. (2010) ở Nigeria thì hiệu quả nông học của 
phân kali dao động từ 130 - 170 kg củ/ kg phân. 
Kết quả cho thấy đáp ứng năng suất khoai mì đối 
với phân kali khá thấp là do lượng dưỡng chất K 
được cung cấp từ phù sa trong nước lũ hàng năm ở 
ĐBSCL là rất lớn (Witt et al., 2004). Tuy nhiên, 
trong những năm gần đây khi mà các đập thủy điện 
được xây dựng trên thượng nguồn sông Mê Kông 
ngày càng nhiều thì lượng phù sa trong nước lũ về 
đến được ĐBSCL ngày càng thấp (Nestmann and 
Vu, 2016). Vì vậy, trong tương lai sẽ có sự đáp ứng 
năng suất khoai mì đối với phân kali, việc bổ sung 
kali lại cho đất trong những năm kế tiếp là điều cần 
quan tâm. 



Tap̣ chı́ Khoa hoc̣ Trường Đaị hoc̣ Cần Thơ   Số chuyên đề: Nông nghiệp (2016)(4): 29-37 

 35 

 

Hình 2: Hiệu quả nông học của phân N, P, K trên cây khoai mì kè giữa các vùng đất phèn ở ĐBSCL 

3.4 Đánh giá kỹ thuật bón khuyết N, P, K 
lên năng suất khoai mì kè tại các vùng đất phèn 
ở ĐBSCL 

Sử duṇg kỹ thuâṭ lô khuyết trong đánh giá dinh 
dưỡng khoáng N, P, K cho thấy không bón phân 
đaṃ, lân và kali đa ̃ dâñ đến giảm đường kính củ, 
chiều dài củ và số củ từ đó làm giảm năng suất củ 
khoai mì trên bốn vùng đất phèn ĐBSCL (bảng 6). 
Đăc̣ tı́nh đất của mỗi vùng khác nhau (bảng 1) đa ̃
dâñ đến khả năng đáp ứng của cây khoai mì đối với 
phân N, P, K khác nhau. Sư ̣ biến đôṇg về số củ 
năng suất khoai mì của bốn vùng đất phèn gắn liền 
với sư ̣chênh lêṇh về năng suất củ. Trong đó, năng 
suất củ đaṭ cao nhất ở vùng đất phèn TSH (16,9 
tấn/ha) trong khi năng suất củ đaṭ thấp nhất ở vùng 

đất phèn TGLX (11,0 tấn/ha),  ĐTM (13,6 tấn/ha) 
và BĐCM (12,0 tấn/ha) (bảng 6). Xét về tương tác 
giữa các nghiệm thức bón phân và các vùng đất 
phèn cho thấy có sự khác biệt thống kê ở mức ý 
nghĩa 5%. Theo kết quả nghiên cứu của Nguyễn 
Quang Cảnh (1996) ở vùng đất phèn Đồng Tháp 
Mười khi bón cho khoai mì với lượng phân bón 60 
N – 45 P2O5 – 30 K2O (kg/ha), năng suất khoai mì 
đạt 17 tấn/ha. Nghiên cứu ở vùng Đông Nam Bộ, 
khi bón với các công thức phân 40 N - 20 P2O5 – 
40 K2O, 80 N - 40 P2O5 – 80 K2O và 80 N – 80 
P2O5 – 120 K2O (kg/ha) cộng với 10 tấn phân hữu 
cơ, cho năng suất củ lần lượt là 41,40 tấn/ha, 47,34 
tấn/ha, 45,47 tấn/ha (Nguyễn Viết Hưng, 2006).  

Bảng 6: Đánh giá ảnh hưởng của bón khuyết N, P, K lên thành phần năng suất khoai mì kè taị các 
vùng đất phèn ở ĐBSCL 

Nhân tố Nghiệm thức 
Chiều dài củ 

(cm) 
Đường kính 

củ (cm) 
Số củ trên 

5 m2 
Năng suất 

củ (tấn/ha) 

Bón N, P, K 
(A) 

NPK 27,7a 5,51a 56a 16,8a 
NK 26,1b 4,84b 48b 14,0b 
NP 26,1b 4,91b 48b 13,5b 
PK 21,8c 3,96c 28c 9,19c 

Vùng phèn 
(B) 

Tứ giác Long Xuyên 25,6 4,54 50a 11,0c 
Bán đảo Cà Mau 25,7 4,85 41b 12,0c 
Trũng sông Hậu 25,6 4,87 46ab 16,9a 
Đồng Tháp Mười 24,7 4,96 44b 13,6b 

F (A) ** ** ** ** 
F (B) ns ns * * 
F (A*B) ns ns ns * 
CV (%) 7,4 12,2 14,2 9,96 

Ghi chú: Trong cùng một cột, những số có chữ theo sau khác nhau thì có khác biệt thống kê ở mức ý nghĩa 1% (**) và 
5% (*); ns: không khác biệt thống kê 
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4 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 

4.1 Kết luận  

Bón phân đạm ở liều lượng 90 N trên nền 60 
P2O5 - 90 K2O (kg/ha) làm tăng khả năng sinh 
trưởng của khoai mì trên bốn vùng đất phèn, từ đó 
làm gia tăng số củ, chiều dài củ, đường kính củ và 
năng suất củ khoai mì tốt hơn so với không bón 
phân đạm. Năng suất củ khoai mì có đáp ứng với 
phân lân và kali nhưng thấp hơn phân đạm. Đáp 
ứng năng suất của khoai mì với phân N, P, K theo 
thứ tự N>P≥K. 

Năng suất củ khoai mì đạt cao nhất ở vùng đất 
phèn TSH (16,9 tấn/ha) kế đến là vùng đất phèn 
ĐTM (13,6 tấn/ha) và thấp nhất là ở vùng đất phèn 
TGLX (11,0 tấn/ha), BĐCM (12,0 tấn/ha).  

4.2 Đề nghị 

Cần tiếp tục nghiên cứu ảnh hưởng của các liều 
lượng phân đạm, lân, kali đến năng suất khoai mì 
nhằm đưa ra công thức khuyến cáo hiệu quả cho 
từng vùng đất phèn ở ĐBSCL. 
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