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ABSTRACT 

The objective of this research is to determine effect of phosphorus (P) blended with 
dicarboxylic acid polymer (DCAP) on soil available P and P uptake of sweet 
potato, cassava and jam which were cultivated on acid sulfate soil, collected from 
Phung Hiep, Hau Giang. The greenhouse experiment conducted during February 
to August 2014, established in randomized complete block design. Five treatments 
for each crop including: (i) no P; (ii) 30 kg P2O5

 ha-1 (30P); (iii) 30 kg P2O5
 ha-1 

blended with DCAP (30P+DCAP); (iv) 60 kg P2O5
 ha-1 (60P) and (v) 60 kg P2O5

 

ha-1 blended with DCAP (60P+DCAP). DCAP was used at level of two part-per-
thousand concentrations. Results showed that applying 30P+DCAP made 
increased soil available P on sweet potato and cassava soils, as compared to 60P 
application. However, treatment 60P+DCAP did not show increases in soil 
available p compared to sole application of 60P. Treatment 30P+DCAP made P 
content in casava equal to 60P application. Treatment P blended with DCAP did 
not give higher P uptake in sweet potato and jam. In summary, the effectiveness of 
DCAP is not consistent in increasing P content in soils and crop yield. 

TÓM TẮT 

Mục tiêu nghiên cứu nhằm xác định ảnh hưởng của bón phân lân phối trộn DCAP 
đến hàm lượng lân hữu dụng trong đất và hấp thu lân của cây khoai lang, khoai mì 
và khoai mỡ trồng trong nhà lưới trên biểu loại đất phèn được lấy tại xã Hoà An, 
huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Thí nghiệm nhà lưới từ tháng 2/2014 đến 
tháng 8/2014, được bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên, gồm 5 nghiệm 
thức: (i) không bón lân; (ii) bón 30 kg P2O5

 ha-1(30P); (iii) bón 30 kg P2O5
 ha-1 phối 

trộn DCAP (30P+DCAP); (iv) bón 60 kg P2O5
 ha-1 (60P) và (v) bón 60 kg P2O5

 ha-1 
phối trộn DCAP (60P+DCAP). Chất DCAP được sử dụng ở nồng độ 2‰. Kết quả 
thí nghiệm cho thấy, bón 30P+ DCAP đã làm gia tăng hàm lượng lân hữu dụng 
trong đất trồng khoai mì và khoai mỡ ở cuối vụ, tương đương với bón 60P. Tuy 
nhiên, phối trộn DCAP với lân ở liều lượng cao hơn (60P) chưa làm gia tăng hàm 
lượng lân hữu dụng trong đất so với không phối trộn. Bón phân lân ở liều lượng 30 
kg P2O5/ha phối trộn DCAP cho hấp thu lân của cây khoai mì tương đương với bón 
60 kg P2O5/ha. Bón lân phối trộn DCAP chưa làm gia tăng hấp thu lân trên cây 
khoai lang và khoai mỡ. Tóm lại, hiệu quả của DCAP chưa nhất quán trong gia 
tăng hàm lượng lân hữu dụng trong đất và năng suất cây trồng. 

Trích dẫn: Lê Văn Dang, Lâm Ngọc Phương, Phan Văn Ngoan, Phan Kiên Em và Ngô Ngọc Hưng, 2017. 
Ảnh hưởng của bón lân phối trộn dicarboxylic acid polymer (DCAP) đến hàm lượng lân hữu dụng 
trong đất và hấp thu lân của cây khoai lang, khoai mì, khoai mỡ trồng trên đất phèn trong nhà 
lưới. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 51b: 31-38. 
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1 GIỚI THIỆU 

Diện tích đất phèn đồng bằng sông Cửu Long 
(ĐBSCL) chiếm khoảng 1,6 triệu ha trong tổng số 
1,8 triệu ha đất phèn của Viêṭ Nam. Trong đất phèn 
hàm lượng độc chất sắt, nhôm khá cao đưa đến làm 
hạn chế phát triển của bộ rễ và gây độc cho cây 
trồng từ đó đưa đến năng suất cây trồng bị giới hạn 
(Panhwar et al., 2015). Hơn nữa hiệu quả sử dụng 
lân trên đất phèn rất thấp (khoảng 25% lượng bón 
vào), nguyên nhân do lân bị cố định bởi sắt, nhôm 
tạo thành các hợp chất khó tan mà cây trồng khó 
hấp thu được (Sanders et al., 2012). Cải thiện hiệu 
quả sử dụng lân trên đất phèn không chỉ góp phần 
làm tăng hiệu quả sử dụng lân mà còn góp phần 
tăng năng suất cây trồng (Mooso et al., 2013). Gần 
đây, trên thị trường có phát triển một chất phụ gia 
(DCAP) để áo lên hạt phân lân nhằm bảo vệ các 
hạt lân ít bị cố định bởi các độc chất sắt, nhôm 
trong điều kiện pH thấp (SFP, 2009). Các kết quả 
cho thấy rằng bón lân phối trộn DCAP trên đất 
phèn làm gia tăng hiệu quả sử dụng lân thông qua 
việc gia tăng hàm lượng lân hữu dụng trong đất từ 
đó đưa đến cải thiện năng suất một số loại cây 

trồng (Tindall và Mooso, 2011; Noble et al., 2012; 
Nguyễn Quốc Khương và ctv., 2015). Tuy nhiên, 
hiệu quả của DCAP còn phụ thuộc nhiều vào biểu 
loại đất và loại cây trồng khác nhau (Mooso et al., 
2013). Hiện nay ở ĐBSCL, một số loại cây trồng 
lấy củ mang lại hiệu quả kinh tế cao như: khoai 
lang, khoai mì và khoai mỡ đang dần được chuyển 
đổi để thay thế cho cây lúa khi canh tác không hiệu 
quả ở những vùng đất chua phèn. Đề tài được thực 
hiện nhằm mục tiêu xác định ảnh hưởng của bón 
phân lân phối trộn DCAP đến hàm lượng lân hữu 
dụng trong đất và hấp thu lân của cây khoai lang, 
khoai mì và khoai mỡ trong điều kiện nhà lưới.  

2 PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU 

2.1  Phương tiện    

Thí nghiệm được thực hiện từ tháng 2/2014 đến 
tháng 8/2014 tại nhà lưới Bộ môn Khoa học đất, 
Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng, Trường 
Đại học Cần Thơ. Đất thí nghiệm là biểu loại đất 
phèn được lấy tại xã Hoà An, huyện Phụng Hiệp, 
tỉnh Hậu Giang. Đặc tính ban đầu của đất thí 
nghiệm được trình bày ở bảng 1. 

Bảng 1: Đặc tính ban đầu của đất thí nghiệm 

Độ sâu 
(cm) 

pHH2O 
(1:2,5) 

EC 
(mS/cm) 

P hữu dụng 
(mgP/kg) 

Fe2+ 
%Fe2O3 

Al3+ 
cmol (+)/kg 

Cấp hạt (%) 
Sét Thịt Cát 

0-20 3,91 2,52 8,60 0,89 3,30 60,1 38,9 1,00 

Chậu thí nghiệm: chiều cao 35cm, rộng 40cm. 

Phân bón: Urea (46% N), DAP (18% N - 46% 
P2O5), KCl (60% K2O).  

DCAP phối trộn với phân lân: sử dụng 2 lít 
DCAP phun áo lên hạt phân lân cho mỗi 1 tấn phân 
super lân hoặc DAP (Mooso et al., 2013). 

Hom giống khoai lang tím Nhật (HL491) dài 25 
– 30 cm với 6 - 8 lá có độ tuổi 1,5 tháng được lấy 
từ huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. 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. Hom giống khoai mỡ tím than dài 4 x 5 cm có 
nguồn gốc từ huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.  

2.2 Phương pháp 

2.2.1 Bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm một nhân tố được bố trí theo thể 
thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên gồm 5 nghiệm  
thức với 5 lần lặp lại, mỗi lặp lại là một chậu.  
Các nghiệm thức của thí nghiệm được trình bày ở 
Bảng 2. 

Bảng 2: Các nghiệm thức của thí nghiệm  

STT Nghiệm thức Mô tả 
1 0P Không bón lân (đối chứng) 
2 30P Bón 30 kg P2O5/ha bằng phân DAP 
3 30P+ DCAP Bón 30 kg P2O5/ha bằng phân DAP có phối trộn DCAP 
4 60P Bón 60 kg P2O5/ha bằng phân DAP 
5 60P+ DCAP Bón 60 kg P2O5/ha bằng phân DAP có phối trộn DCAP 

Ghi chú: DCAP: dicarboxylic acid polymer; DAP: diamonium phosphate 

2.2.2  Phương pháp thu mẫu và phân tích 

Mẫu đất được thu ở độ sâu 0 - 20cm để xác 
định hàm lượng lân hữu dụng sau khi thu hoạch. 
Trên mỗi chậu dùng khoan 20cm khoan ở 3 vị trí 
khác nhau, trộn đều lấy khoảng 500g đất, sau đó 

phơi khô mẫu trong không khí rồi nghiền qua rây 
2mm. Lân hữu dụng trong đất được phân tích theo 
phương pháp Bray II 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 
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quang phổ ở bước sóng 880nm (Walsh và Beaton, 
1973). 

Thu toàn bộ thân lá củ khoai lang, khoai mì và 
khoai mỡ trên mỗi chậu, sau đó sấy khô ở 700C 
trong 72 giờ. Lân trong thực vật được đo theo 
phương pháp so màu trên máy quang phổ ở bước 
sóng 880nm (Walsh và Beaton, 1973). Hấp thu lân 
trong cây được tính bằng sinh khối của thân lá và 
củ nhân với hàm lượng của từng bộ phận. 

2.2.3 Phương pháp canh tác và liều lượng bón 
phân 

Kỹ thuật trồng khoai lang, khoai mì và  
khoai mỡ: đối với khoai lang đặt một hom dây trên 
một chậu, 2/3 hom được vùi vào đất; khoai mì và 
khoai mỡ: đặt mỗi 1 hom trên một chậu đã chuẩn 
bị sẵn đất.  

Bảng 5: Thời kỳ và liều lượng phân bón cho thí 
nghiệm 

Loại cây 
trồng 

Ngày bón 
(ngày sau 
khi trồng) 

Lượng phân (%) 

N P2O5 K2O 

Khoai lang 
tím Nhật 
(HL491) 

10  15 30 0 
20  35 40 30 
45  20 30 35 
65  15 0 35 

Khoai mì 
kè  
Ô Tà Bang 

25 30 50 30 
50 40 50 30 
80 30 0 40 

Khoai mỡ 
tím than 

30 30 40 0 
60 30 40 50 
90 40 20 50 

Cân 15 kg đất (ẩm độ khoảng 15%) ở độ sâu 0-
20cm đã trộn đều, loại bỏ rác vào mỗi chậu (kích 
thước 35 x 40 cm). Dung trọng đất (d) thí nghiệm 
là 1,0g/cm3.  

Tổng lượng đất trên một hecta ở độ sâu 0,2m = 
0,2 x 1 x 10.000 = 2.000 m3. 

Công thức phân bón cho khoai lang, khoai mì 
và khoai mỡ là: 90 N – 90 K2O (kg/ha), lượng phân 
lân được bón theo mô tả ở bảng 2. Thời gian và 
liều lượng bón phân cho thí nghiệm được trình bày 
ở bảng 5. 

2.2.4 Đánh giá số liệu 

Xử lý số liệu và vẽ đồ thị bằng chương trình 
Microsoft Excel. Phân tích phương sai và phân tích 
mối tương quan bằng phần mềm SPSS version 
16.0; so sánh các giá trị trung bình bằng kiểm định 
Duncan. 

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1 Ảnh hưởng của bón lân phối trộn 
DCAP đến hàm lượng lân hữu dụng trong đất 
cuối vụ và sinh khối khoai lang, khoai mì và 
khoai mỡ 

3.1.1 Ảnh hưởng của bón lân phối trộn DCAP 
đến hàm lượng lân hữu dụng trong đất  

Kết quả trình bày ở bảng 6 cho thấy hàm lượng 
lân trong đất ở nghiệm thức không bón lân thấp 
nhất. Giữa các nghiệm thức bón 30P, 30P+DCAP, 
60P và 60P+DCAP không có khác biệt ý nghĩa 
thống kê về hàm lượng lân dễ tiêu trong đất cuối 
vụ trên đất trồng khoai lang, nhưng lại có sự khác 
biệt ý nghĩa thống kê trên đất trồng khoai mì và 
khoai mỡ cao hơn so với nghiệm thức không bón 
lân. Thời gian sinh trưởng của các cây trồng trong 
thí nghiệm có thể ảnh hưởng đến hàm lượng lân dễ 
tiêu trong đất cuối vụ. Cụ thể, thời gian sinh trưởng 
của khoai lang chỉ khoảng 4 tháng, trong khi đó 
thời gian sinh trưởng của khoai mì và khoai mỡ 
đến 6 tháng. Do đó, khi bón lân vào đất thì có thể 
khoai lang chưa sử dụng hết nên nghiệm thức bón 
30P và các nghiệm thức 30P+DCAP, 60P, 
60P+DCAP chưa có sự khác biệt thống kê về hàm 
lượng lân dễ tiêu trong đất cuối vụ. Một số kết quả 
nghiên cứu cho thấy tính hữu dụng của lân được 
cải thiện khi bón lân phối trộn DCAP trên đất phèn 
hoặc đất kiềm (Mooso et al., 2013). 

 Bảng 6: Ảnh hưởng của bón lân phối trộn 
DCAP đến hàm lượng lân hữu dụng 
trong đất cuối vụ ở độ sâu 0-20 cm 

Nghiệm 
thức 

Hàm lượng lân hữu dụng trong 
đất cuối vụ (mgP/kg) 

Đất trồng 
khoai lang 

Đất trồng 
khoai mì 

Đất trồng 
khoai mỡ 

0P 8,85b 9,06c 8,99b 
30P 16,9a 16,1b 9,12b 
30P+ DCAP 16,7a 18,2a 15,6a 
60P 17,1a 17,9a 15,8a 
60P+ DCAP 16,9a 17,9a 16,0a 
F * * ** 
CV(%) 5,01 6,05 7,18 

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

DCAP: dicarboxylic acid polymer 

3.1.2 Ảnh hưởng của bón lân phối trộn DCAP 
đến sinh khối khoai lang, khoai mì và khoai mỡ 

Kết quả bảng 7 cho thấy không bón lân đưa đến 
làm giảm sinh khối thân lá khoai mì và khoai lang. 
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Bón 30P làm gia tăng sinh khối thân lá khoai mì, 
khoai lang và sinh khối củ khoai mì so với không 
bón lân. Vai trò của DCAP trong thí nghiệm này 
chưa rõ, bón 30P + DCAP cho sinh khối thân lá và 
củ khoai mì cao hơn so với bón 30P, nhưng lại 
không có sự khác biệt trên khoai lang và khoai mỡ. 
Bón 60P+DCAP không làm tăng sinh khối thân lá 
và củ ở cả 3 loại cây trồng trong thí nghiệm so với 
nghiệm thức 60P. Có thể ở liều lượng 60P đã đủ 
cung cấp lân cho cây trồng nên chưa cho thấy hiệu 
quả của DCAP. Nghiên cứu của Cruz (2008) tại 

Philippines trên giống lúa nước ở vùng đất thịt pha 
cát có hàm lượng lân trong đất ở mức trung bình, 
năng suất lúa khi bón 30 kg P2O5/ha bọc DCAP 
tương đương với lượng bón 60 kg P2O5/ha, điều đó 
cho thấy rằng bón lân phối trộn DCAP đã nâng cao 
hiệu quả sử dụng phân lân. Một kết quả nghiên cứu 
khác của Tindall (2007) khi bón 70 kg P2O5/ha có 
bổ sung DCAP thì làm tăng năng suất lúa từ 8,37 
tấn/ha lên 8,90 tấn/ha so với bón cùng lượng lân 
nhưng không bổ sung hoạt chất này. 

 Bảng 7: Ảnh hưởng của bón lân phối trộn DCAP đến sinh khối khoai lang, khoai mì và khoai mỡ 

Nghiệm thức 
Sinh khối thân lá (gram/chậu) Sinh khối củ (gram/chậu) 

Khoai lang Khoai mì Khoai mỡ Khoai lang Khoai mì Khoai mỡ 
0P 73,1c 275c 168 68,5b 500c 175c 
30P 84,5b 375b 173 110ab 600b 210b 
30P+ DCAP 103ab 484a 180 120a 650a 233b 
60P 115a 480a 179 116a 650a 261a 
60P+ DCAP 114a 475a 181 119a 660a 254a 
F * ** ns * * * 
CV(%) 4,15 5,18 18,7 7,90 10,1 6,54 

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

DCAP: dicarboxylic acid polymer 

3.1.3 Tương quan giữa hàm lượng lân hữu 
dụng trong đất và sinh khối củ khoai lang, khoai 
mì và khoai mỡ 

Kết quả trình bày ở hình 1b và 1c cho thấy có 
mối tương quan chặt (r > 0,5) giữa hàm lượng lân 
hữu dụng trong đất với sinh khối củ khoai mì và 
khoai mỡ. Trong khi đó, hàm lượng lân hữu dụng 
trong đất với sinh khối củ khoai lang không có mối 
tương quan với nhau (r < 0,2). Khi hàm lượng lân 
hữu dụng trong đất gia tăng làm tăng sinh khối củ 
của khoai mì và khoai mỡ. Từ đây có thể nhận định 

rằng bón lân phối trộn DCAP làm gia tăng hiệu qua 
sử dụng lân trên đất phèn thông qua việc làm gia 
tăng hàm lượng lân dễ tiêu trong đất (bảng 6), từ 
đó đưa đến làm gia tăng sinh khối cây trồng. Tuy 
nhiên, theo báo cáo của McGrath và Binford 
(2012) lại cho kết quả trái ngược với kết quả thí 
nghiệm này. Trong kết quả trình bày ở hình 1 đã 
lượt bỏ nghiệm thức 0P (n=5) vì nghiệm thức này 
có hàm lượng lân hữu dụng trong đất và sinh khối 
rất thấp nên gây ảnh hưởng đến mối tương quan 
giữa hàm lượng lân hữu dụng và sinh khối củ.

   
a) b) 
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c) 

Hình 1: Mối quan hệ giữa hàm lượng lân hữu dụng trong đất và sinh khối củ khoai lang (a), khoai 
mì (b) và khoai mỡ (c). n= 20 

Ghi chú:  

3.2 Ảnh hưởng của bón lân phối trộn 
DCAP đến hàm lượng lân trong cây khoai lang, 
khoai mì và khoai mỡ 

Bón phân lân phối trộn DCAP chưa làm gia 
tăng hàm lượng lân trong thân lá và củ cây khoai 
lang, khoai mì và khoai mỡ. Hàm lượng lân trong 
thân lá khoai lang dao động từ 0,99 - 1,08%, khoai 
mì từ 0,78 - 0,82% và trong cây khoai mỡ là 0,99 - 
1,21% (Bảng 8). Không bón lân chưa làm giảm 

hàm lượng lân trong thân lá khoai lang và khoai mì 
nhưng lại làm giảm hàm lượng lân trong củ của cây 
khoai lang và khoai mỡ so với bón 60P+DCAP 
(bảng 8). Hàm lượng lân trong củ khoai lang dao 
động từ 0,34 - 0,57%, khoai mì từ 0,39 - 0,40% và 
khoai mỡ là 0,39 - 0,57%. Nghiên cứu của Noble et 
al. (2012) khi bón phân MAP được bọc DCAP cho 
khoai tây đã làm gia tăng hàm lượng lân trong lá từ 
0,57 lên 0,69%. 

 Bảng 8: Ảnh hưởng của bón lân phối trộn DCAP đến hàm lượng lân trong cây khoai lang, khoai mì 
và khoai mỡ 

Nghiệm thức 
Hàm lượng P2O5 trong thân lá (%) Hàm lượng P2O5 trong củ (%) 

Khoai lang Khoai mì Khoai mỡ Khoai lang Khoai mì Khoai mỡ 
0P 1,03 0,78 0,99b 0,34b 0,40 0,39b 
30P 0,99 0,79 1,08ab 0,35b 0,39 0,40b 
30P+ DCAP 1,08 0,82 1,08ab 0,53ab 0,39 0,52ab 
60P 1,00 0,79 1,21a 0,54ab 0,39 0,51ab 
60P+ DCAP 1,04 0,81 1,18ab 0,57a 0,39 0,57a 
F ns ns * * ns * 
CV(%) 7,13 7,09 5,78 6,16 4,58 5,01 

Trong cùng một cột, những số có chữ theo sau khác nhau thì có khác biệt ý nghĩa thống kê ở 5% (*); ns: không khác biệt 
ý nghĩa thống kê  

DCAP: dicarboxylic acid polymer 

3.3 Ảnh hưởng của bón lân phối trộn 
DCAP đến hấp thu lân trong cây khoai lang, 
khoai mì và khoai mỡ 

3.3.1 Hấp thu lân trong cây khoai lang, khoai 
mì và khoai mỡ khi bón phân phối trộn DCAP 

Hấp thu lân trong lá giữa các nghiệm thức bón 
phân lân có khác biệt thống kê ở mức ý nghĩa 5% 
trên cây lang, 1% trên cây khoai mì và khoai mỡ 
(bảng 9). Hấp thu lân trong củ giữa các nghiệm 
thức bón lân có khác biệt thống kê ở mức ý nghĩa 

5%. Không bón lân làm giảm hấp thu lân trong 
thân lá khoai mì, khoai mỡ và trong củ khoai lang. 
Bón lân kết hợp phối trộn DCAP tăng hấp thu lân 
bởi vì bón lân phối trộn DCAP làm gia tăng sinh 
khối cây trồng từ đó đưa đến gia tăng hấp thu lân 
(Degryse et al., 2013). Kết quả nghiên cứu của 
Sander et al. (2011), bón phân lân phối trộn DCAP 
cho cây bắp đã làm gia tăng trọng lượng khô của 
cây, hàm lượng lân trong cây và lượng lân được 
cây trồng hấp thu.  
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Bảng 9: Ảnh hưởng của bón lân phối trộn DCAP đến hấp thu lân của khoai lang, khoai mì và  
khoai mỡ 

Nghiệm thức 
Hấp thu lân trong thân lá  

(gram P2O5/chậu) 
Hấp thu lân trong củ  

(gram P2O5/chậu) 
Khoai lang Khoai mì Khoai mỡ Khoai lang Khoai mì Khoai mỡ 

0P 0,75b 2,15c 1,66c 0,23c 2,00b 0,68c 
30P 0,83b 2,96b 1,87b 0,39b 2,34ab 0,84bc 
30P+ DCAP 1,11ab 3,97a 1,95b 0,64a 2,54a 1,21b 
60P 1,15a 3,80ab 2,17a 0,61ab 2,54a 1,33b 
60P+ DCAP 1,19a 3,85a 2,14a 0,68a 2,57a 1,45a 
F *  **  **  *  *  * 

CV(%) 6,13 5,44 5,15 4,98 5,10 4,67 

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

DCAP: dicarboxylic acid polymer 

3.3.2 Tổng hấp thu lân trong cây khoai lang, 
khoai mì và khoai mỡ khi bón phân phối trộn 
DCAP 

Bảng 10: Ảnh hưởng của bón lân phối trộn 
DCAP đến tổng hấp thu lân của khoai 
lang, khoai mì và khoai mỡ 

Nghiệm 
thức 

Tổng hấp thu lân (gram 
P2O5/chậu) 

Khoai lang Khoai mì Khoai mỡ 
0P 0,98c 4,15c 2,35c 
30P 1,22b 5,30b 2,71bc 
30P+ DCAP 1,75ab 6,50a 3,16b 
60P 1,76ab 6,33ab 3,50a 
60P+ DCAP 1,86a 6,42a 3,59a 
F * * * 
CV(%) 5,16 6,12 7,05 

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

DCAP: dicarboxylic acid polymer 

Tổng hấp thu lân trên cây khoai lang, khoai mì 
và khoai mỡ giữa các nghiệm thức có khác biệt 
thống kê ở mức ý nghĩa 5%, không bón lân đưa 
đến làm giảm hấp thu lân so với các nghiệm thức 
còn lại (bảng 10). Tổng hấp thu lân cây khoai lang 
dao động từ 0,98 - 1,86 gram P2O5/chậu, khoai mì 
từ 4,15 - 6,50 gram P2O5/chậu và khoai mỡ từ 2,35 
- 3,59 gram P2O5/chậu. Bón 60P+DCAP chưa đưa 
đến làm gia tăng hấp thu lân so với bón cùng liều 

lượng nhưng không phối trộn. Khi bón 30P+DCAP 
cho tổng hấp thu lân của khoai mì tương đương với 
bón 60P và cao hơn so với nghiệm thức bón 30P, 
nhưng đối với khoai lang và khoai mỡ thì chưa có 
sự khác biệt giữa bón 30P, 30P+DCAP và 60P. 
Theo kết quả nghiên cứu của Murphy và Sander 
(2007) khi bón phân MAP có trộn DCAP đã làm 
tăng tổng lượng lân hấp thu lân của cây bắp từ 1,77 
lên 2,72g trên 12 cây. 

3.3.3 Tương quan giữa hàm lượng lân hữu 
dụng trong đất và tổng hấp thu lân của cây khoai 
lang, khoai mì và khoai mỡ 

Kết quả trình bày ở Hình 2 cho thấy không có 
mối tương quan giữa hàm lượng lân hữu dụng 
trong đất và tổng hấp thu lân trên cây khoai lang 
(Hình 2a) nhưng lại có mối tương quan chặt với 
khoai mì (hình 2b) và khoai mỡ (Hình 2c). Trong 
kết quả trình bày ở hình 2 đã lượt bỏ nghiệm thức 
0P (n=5) vì nghiệm thức này có hàm lượng lân hữu 
dụng trong đất và hấp thu lân thấp nên gây ảnh 
hưởng đến mối tương quan giữa hàm lượng lân 
hữu dụng và tổng hấp thu lân của cây khoai lang, 
khoai mì và khoai mỡ. Các kết quả nghiên cứu 
trước đây cũng thấy rằng khi bón lân phối trộn 
DCAP đã làm tăng hàm lượng lân hữu dụng trong 
đất và tăng hấp thu lân (Murdock et al., 2007; 
Degryse et al., 2013). Tuy nhiên, có một số nghiên 
cứu cho kết quả trái ngược (Dudenhoeffer et al., 
2012; Sanders et al., 2012). 
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a b 

 
c 

Hình 2: Mối quan hệ giữa hàm lượng lân hữu dụng trong đất và tổng hấp thu lân của khoai lang (a), 
khoai mì (b) và khoai mỡ (c). n= 20 

Ghi chú:  

4 KẾT LUẬN  

Bón lân ở liều lượng 30 kg P2O5/ha phối trộn 
DCAP đã làm gia tăng hàm lượng lân hữu dụng 
trong đất ở cuối vụ tương đương với bón 60 kg 
P2O5/ha trên đất trồng khoai mì và khoai mỡ. Tuy 
nhiên, phối trộn DCAP với lân ở liều lượng cao 
hơn (60 kg P2O5/ha) chưa làm gia tăng hàm lượng 
lân hữu dụng trong đất cuối vụ so với không phối 
trộn.  

Bón phân lân ở liều lượng 30 kg P2O5/ha phối 
trộn DCAP cho hấp thu lân của cây khoai mì tương 
đương với bón 60 kg P2O5/ha. Bón lân phối trộn 
DCAP chưa làm gia tăng hấp thu lân trên cây khoai 
lang và khoai mỡ. Tóm lại, hiệu quả của DCAP 
chưa nhất quán trong gia tăng hàm lượng lân hữu 
dụng trong đất và năng suất cây trồng.  
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