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ABSTRACT
Soil physical degradation can be occurred under crop production because of
excessive and imbalance inorganic fertilizer application. Among them soil
water capacity and soil structural stability are important parameters that
used for evaluation the physical soil fertility. The objective of this study was
to evaluate the effects of organic manure effects on soil water capacity and
soil structural stability on several soil types. The soil samples were collected
from fields that are cultivated with pepper, vegetable in Mekong Delta, Binh
Duong and Đa Lat. The measurement of these effects done by quantifying
some soil analyses of soil samples were taken at two depths (0-10 and 10-20
cm). According to the results of statistical analysis, soil structural stability
(SA) significantly changes on two different land managements at surface soil
layers (0-10 cm) in the organic manure mixed inorganic fertilizer treatment
compared to inorganic fertilizer treatment while the water holding capacity
and available soil water content were only found with higher value in the
organic manure mixed inorganic fertilizer treatment for peper, vegetable and
pomelo cultivation.

TÓM TẮT
Canh tác trong thời gian dài chỉ sử dụng phân vô cơ, tính chất vật lý đất có
thể chuyển biến theo chiều hướng bất lợi cho cây trồng. Trong khi đó, đặc
tính giữ nước của đất và độ bền cấu trúc đất luôn được các nhà khoa học
quan tâm khi đánh giá độ phì vật lý đất. Đề tài được thực hiện nhằm nghiên
cứu ảnh hưởng của phân hữu cơ lên khả năng giữ nước và độ bền cấu trúc
của đất trồng cây ăn trái, cây tiêu và rau màu trên các loại đất khác nhau ở
đồng bằng sông Cửu Long, Bình Dương và Đà Lạt. Kết quả phân tích đất và
thống kê cho thấy các điểm thí nghiệm có chất hữu cơ trong đất thuộc loại
nghèo đến trung bình-khá (1,3% - 4,8%). Khi bón phân hữu cơ kết hợp với
phân vô cơ với liều lượng cân đối thì độ bền cấu trúc ở tầng đất mặt (0-10
cm) của các điểm thí nghiệm được cải thiện và khác biệt có ý nghĩa so với đất
chỉ sử dụng phân hóa học theo kỹ thuật canh tác của nông dân. Trong khi ẩm
độ thể tích lớn nhất của đất và ẩm độ đất hữu dụng cho cây trồng được cải
thiện đối với đất trồng cây ăn trái, cây rau và tiêu, chưa ghi nhận sự cải thiện
có ý nghĩa trên đất trồng cây lấy củ như đậu phộng và gừng.
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Chất hữu cơ có vai trò quan trọng trong việc
nâng cao và cải thiện độ phì của đất, có ảnh
hưởng đến các đặc tính lý, hóa, sinh học và là
nguồn cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng
(Wander, 1994; Stevenson, 1982). Do đó, việc
nghiên cứu ảnh hưởng của phân hữu cơ lên tính
chất vật lý của đất làm cơ sở khoa học cho việc
khuyến cáo nông dân sử dụng phân hữu cơ rộng
rãi trong sản xuất nông nghiệp là rất cần thiết,
nhằm nâng cao năng suất cây trồng, duy trì độ
phì nhiêu đất và bảo vệ môi trường.

1 MỞ ĐẦU
Khả năng giữ nước và cung cấp nước hữu
dụng của đất cho cây trồng và độ bền cấu trúc
đất là những đặc tính vật lý được xem như chỉ
thị của chất lượng đất đai (Doran and Parkin,
1994). Hiện nay, việc ít hoặc không sử dụng
phân hữu cơ trong canh tác nông nghiệp đã làm
cho độ phì của đất dần dần bị thoái hóa, đất trở
nên chai cứng, nén dẽ, mất cấu trúc dẫn đến hạn
chế sự phát triển của bộ rễ, giảm lượng nước
hữu dụng, giảm sự thoáng khí trong đất và ảnh
hưởng tới năng suất cây trồng (Swan, 1999).

2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Việc sử dụng phân hóa học ngày càng phổ
biến làm cho đất ngày càng trở nên suy thoái,
nhất là các vùng chuyên canh cây ăn trái, đất
càng bị nén dẽ, bạc màu (Võ Thị Gương, 2005).
Vì vậy, việc phát triển nông nghiệp bền vững
đòi hỏi phải có phương pháp sử dụng và quản
lý đất đai phù hợp trong đó chất hữu cơ cần
được quan tâm trong việc sử dụng đất.

Các mẫu đất được lấy ở tầng mặt canh tác 010 cm và 10 - 20 cm trên các điểm thí nghiệm
được bố trí khối hoàn toàn ngẫu nhiên ngoài
đồng ruộng với hai nghiệm thức (NT). NT 1:
chỉ bón phân vô cơ theo tập quán của nông dân
và NT 2: bón phân vô cơ cân đối kết hợp với
bón phân hữu cơ bã bùn mía có chủng nấm
Trichoderma (Bảng 1).

Bảng 1: Cây trồng, địa điểm nghiên cứu và các nghiệm thức lấy mẫu đất
Cây trồng
Tiêu
Bưởi
Súp lơ
Gừng
Đậu phộng

Địa điểm
Huyện Phú Giáo
– tỉnh Bình Dương
Huyện Chợ Lách
– tỉnh Bến Tre
Thành phố Đà Lạt
– tỉnh Lâm Đồng
Huyện Chợ Mới
– tỉnh An Giang
Huyện Mộc Hóa
– tỉnh Long An

Nghiệm thức lấy mẫu đất
NT1: 175gN- 225gP2O5- 100gK2O/ gốc
NT2: 200gN- 80gP2O5- 200gK2O kết hợp với bón 20 kg/gốc phân hữu cơ
NT1: 600gN- 54gP2O5- 500gK2O/ gốc
NT2: 118gN- 150gP2O5- 90gK2O/gốc kết hợp với bón 20kg/gốc phân hữu cơ
NT1: 200gN- 180gP2O5- 200gK2O/gốc
NT2: 150gN- 90gP2O5- 120gK2O/gốc kết hợp với bón 10tấn/ha phân hữu cơ
NT1: 125N- 125P2O5- 60K2O/ha
NT2: 80N-60P2O5- 120K2O kết hợp với bón 10tấn/ha phân hữu cơ
NT1: 100N- 90P2O5- 20K2O/ha
NT2: 50N- 60P2O5- 60K2O kết hợp với bón 7 tấn/ha phân hữu cơ

Mẫu đất được sử dụng để phân tích các chỉ
tiêu vật lý như thành phần cơ giới, độ bền cấu
trúc, ẩm độ thể tích lớn nhất của đất, ẩm độ đất

hữu dụng và các chỉ tiêu hóa học như pHH2O,
chất hữu cơ (Bảng 2).

Bảng 2: Các chỉ tiêu và phương pháp phân tích
Chỉ tiêu
pHH2O
Chất hữu cơ
Thành phần cơ giới
Độ bền cấu trúc
Ẩm độ thuỷ dung
Ẩm độ điểm héo
Ẩm độ hữu dụng

Đơn vị
%
%
% v/v
% v/v
% v/v

Phương pháp phân tích
trích bằng nước tỷ lệ 1: 5 và đo bằng pH kế
phương pháp Walkley Black
ống hút Robinson và được phân cấp theo USDA/Soil Taxonomy
rây ướt và rây khô (De Leenheer and De Boodt, 1959)
phương pháp Sandbox với pF=2
hệ thống nồi nén áp suất với áp lực 15 bars (pF=4,2)
ẩm độ thủy dung - ẩm độ điểm héo

3.1 Đặc tính đất tại các điểm nghiên cứu

Chương trình MSTATC được sử dụng để
thống kê và đánh giá số liệu thí nghiệm.

Kết quả phân tích ở bảng 3 cho thấy giá trị
pH của đất tại các điểm thí nghiệm ở đồng bằng

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
209

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ

Phần B: Nông nghiệp, Thủy sản và Công nghệ Sinh học: 25 (2013): 208-213

sông Cửu Long khá chua; pH tại các điểm thí
nghiệm gừng tại huyện Chợ Mới – tỉnh An
Giang, đậu phộng tại huyện Mộc Hóa – tỉnh
Long An, bưởi tại huyện Chợ Lách – tỉnh Bến
Tre dao động từ 4,3 - 4,8 được đánh giá ở mức
chua trung bình. pH tại điểm thí nghiệm tiêu tại
huyện Phú Giáo – tỉnh Bình Dương tầng mặt là
5,8 và tầng 10- 20 cm là 6,0 được đánh giá gần
tối hảo. Thí nghiệm súp lơ tại Thành phố Đà
Lạt – tỉnh Lâm Đồng có pH dao động từ 6,56,8 được đánh giá là tối hảo, thuận lợi cho sự
sinh trưởng và phát triển của súp lơ.

Bảng 3: pH và phần trăm chất hữu cơ của đất tại
các điểm thí nghiệm
Cây
trồng
Tiêu
Đậu
phộng
Súp lơ
Gừng
Bưởi

Hàm lượng chất hữu cơ trong đất tại tất cả
các điểm thí nghiệm ở tầng mặt 0- 10 cm và
tầng 10- 20 cm dao động từ 1,3% đến 4,8%,
được đánh giá là thấp hơn mức tối hảo 5% (Olk
et al., 2002, 2007). Trong đó hàm lượng hữu cơ
tại các điểm thí nghiệm súp lơ tại Thành phố Đà
Lạt thấp nhất dao động từ 1,3% - 1,7% ở tầng
mặt và tầng dưới tầng mặt.

Độ sâu tầng
đất (cm)
0- 10
10-20
0- 10
10-20
0- 10
10-20
0- 10
10-20
0- 10
10-20

pHH2O
5,8
6,0
4,4
4,6
6,8
6,5
4,3
4,8
4,8
4,5

Chất hữu
cơ (%)
3,0
2,8
3,0
2,9
1,7
1,3
3,2
3,6
4,8
4,1

Đất thí nghiệm gừng tại Chợ Mới có thành
phần sét cao nhất, theo phân loại của USDA
đất có thành phần cơ giới là sét, đất thí nghiệm
bưởi tại Chợ Lách phân loại là sét pha thịt, đất
tại thí nghiệm tiêu tại Bình Dương là thịt pha
sét. Đất thí nghiệm đậu phộng tại Mộc Hóa và
súp lơ tại Đà Lạt có thành phần cơ giới là thịt
trung bình (Bảng 4).

Bảng 4: Thành phần cơ giới tại các điểm thí nghiệm
Cây trồng
Tiêu
Đậu phộng
Súp lơ
Gừng
Bưởi

Độ sâu tầng đất (cm)
0- 10
10- 20
0- 10
10- 20
0- 10
10- 20
0- 10
10- 20
0- 10
10- 20

Cát (%)
37
35
16
23
19
18
9
7
0,4
0,4

Thịt (%)
29
30
63
62
60
61
37
40
52
53

Sét ( %)
34
35
21
15
21
21
54
53
47,6
46,6

Phân loại (USDA.)
Thịt pha sét
Thịt pha sét
Thịt trung bình
Thịt trung bình
Thịt trung bình
Thịt trung bình
Sét
Sét
Sét pha thịt
Sét pha thịt

có ẩm độ thể tích lớn nhất và ẩm độ đất hữu
dụng cao hơn và khác biệt có ý nghĩa so với
nghiệm thức chỉ bón phân hóa học không bón
phân hữu cơ theo tập quán của nông dân.
Ẩm độ thể tích lớn nhất của đất ở nghiệm
thức không bón phân hữu cơ của điểm thí
nghiệm tiêu là 30,7% thấp hơn có ý nghĩa so
với nghiệm thức có bón hữu cơ (33,7%), tương
tự với thí nghiệm bưởi nghiệm thức không bón
phân hữu cơ có ẩm độ thể tích lớn nhất là
41,8% thấp hơn so với nghiệm thức bón phân
hữu cơ (47,5%), thí nghiệm súp lơ nghiệm thức
không bón phân hữu cơ và có bón phân hữu cơ
ẩm độ thể tích lớn nhất của đất lần lượt là
40,6% và 45,4%.

3.2 Hiệu quả của phân hữu cơ trong việc cải
thiện tính chất vật lý đất
3.2.1 Ẩm độ hữu dụng và ẩm độ thể tích lớn
nhất của đất
Ẩm độ hữu dụng và ẩm độ thể tích lớn nhất
của đất liên quan đến vấn đề quản lý nước tưới
cho cây trồng. Đất có khả năng giữ nước càng
cao sẽ giúp giảm số lần tưới/vụ, tiết kiệm
chi phí tưới đồng thời tránh hiện tượng trực
di, chảy tràn sẽ làm rửa trôi dinh dưỡng và
xói mòn.
Kết quả phân tích được trình bày ở Bảng 5
cho thấy tầng 0-10cm của các điểm thí nghiệm
trồng tiêu, bưởi và súp lơ, nghiệm thức bón
phân hữu cơ kết hợp với phân hóa học cân đối
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Bảng 5: Ẩm độ thể tích lớn nhất và ẩm độ đất hữu dụng của đất
Cây trồng
Tiêu
Đậu phộng
Súp lơ
Gừng
Bưởi

Độ sâu tầng
đất (cm)
0- 10
10- 20
0- 10
10- 20
0- 10
10- 20
0- 10
10- 20
0- 10
10- 20

Ẩm độ thể tích lớn nhất
(% thể tích)
Không bón hữu cơ
Bón hữu cơ
30,7b
33,7a
31,1a
32,3a
36,2a
33,1a
29,8a
30,9a
40,6b
45,4a
43,0a
43,5a
41,9a
42,1a
39,1a
40,7a
41,8b
47,5a
42,3b
47,0a

Ẩm độ đất hữu dụng
(% thể tích)
Không bón hữu cơ Bón hữu cơ
13,8x
16,6y
13,1y
12,4y
22,3 y
25,5 y
18,0 y
18,9 y
30,1x
35,1y
31,1 y
32,0 y
17,9 y
18,4 y
13,8 y
16,1 y
18,7x
25,8y
15,7x
21,2y

(Trên mỗi hàng của từng chỉ tiêu các chữ giống nhau không khác biệt về mặt thống kê với mức ý nghĩa 5%).

Sự khác biệt có thể được giải thích là do chất
hữu cơ có thể giữ được lượng nước lớn gấp
nhiều lần khối lượng của chúng, ngoài ra chất
hữu cơ còn giúp tăng độ xốp và cải thiện cấu
trúc của đất do đó khi được bón vào trong đất
giúp đất tăng khả năng giữ nước (Schjonning et
al., 1994).

10 cm thì ẩm độ hữu dụng của tầng đất 10 - 20
cm thấp hơn do hàm lượng chất hữu cơ thấp
hơn (Bảng 3), vì vậy, cần khuyến cáo nông dân
sử dụng phân hữu cơ lâu dài để cải thiện khả
năng giữ nước và cung cấp nước của đất.
Tầng đất 0 – 10 cm của thí nghiệm cây có củ
như đậu phộng, gừng và tầng đất 10 – 20 cm
của tất cả các điểm thí nghiệm (ngoại trừ thí
nghiệm bưởi) có ẩm độ thể tích lớn nhất và ẩm
độ đất hữu dụng không khác biệt giữa nghiệm
thức bón phân hữu cơ và nghiệm thức không
bón phân hữu cơ. Điều này có thể là do lượng
phân hữu cơ bón chưa đủ nhiều để cải thiện khả
năng giữ nước của đất, do khả năng bị nén dẽ ở
tầng đất bên dưới cao hơn và phân hữu cơ được
bón vùi và tác dụng chủ yếu ở tầng đất mặt.

Tương tự, kết quả cho thấy ẩm độ đất hữu
dụng của các nghiệm thức bón phân hữu cơ tại
các điểm thí nghiệm tiêu, bưởi, súp lơ cao hơn
và có khác biệt ý nghĩa so với các nghiệm thức
không bón phân hữu cơ. Nghiệm thức không
bón phân hữu cơ của điểm thí nghiệm tiêu là
13,8% thấp hơn có ý nghĩa so với nghiệm thức
có bón hữu cơ (16,6%), nghiệm thức không bón
hữu cơ ở thí nghiệm bưởi có ẩm độ hữu dụng là
18,7% thấp hơn có ý nghĩa so với nghiệm thức
có bón hữu cơ (25,8%). Ẩm độ hữu dụng
nghiệm thức không bón hữu cơ tại thí nghiệm
súp lơ là 30,1% thấp hơn nghiệm thức có bón
phân hữu cơ (35,1%).

Kết quả phân tích còn cho thấy ẩm độ thể
tích lớn nhất tại các điểm thí nghiệm đều thấp
(dưới 50%), đặc biệt những loại đất có thành
phần cơ giới thô (nhiều cát), ẩm độ thể tích lớn
nhất và ẩm độ đất hữu dụng bị hạn chế, vì vậy
khả năng bị khô hạn thường xuyên đối với cây
trồng sẽ xảy ra, đòi hỏi số lần tưới/vụ sẽ nhiều
hơn, làm tăng chi phí sản xuất. Vì vậy để cải
thiện đặc tính giữ nước và cung cấp nước của
đất cần phải bón phân hữu cơ thường xuyên và
lâu dài qua mỗi vụ canh tác.

Riêng tầng 10 - 20 cm của thí nghiệm bưởi,
nghiệm thức bón phân hữu cơ kết hợp với phân
hóa học có ẩm độ thể tích lớn nhất (47,0%), ẩm
độ hữu dụng (21,2%) cao hơn khác biệt có ý
nghĩa so với nghiệm thức chỉ bón phân hóa học
không bón phân hữu cơ lần lượt là 42,3% và
15,7%. Tầng 10-20 cm của các điểm thí nghiệm
còn lại ẩm độ thể tích lớn nhất và ẩm độ hữu
dụng chưa tìm thấy sự khác biệt giữa nghiệm
thức bón phân hữu cơ và nghiệm thức không
bón phân hữu cơ do phân hữu cơ chưa tác dụng
đáng kể ở tầng 10 - 20 cm. So với tầng đất 0 -

3.2.2 Độ bền cấu trúc đất
Độ bền cấu trúc đất là một trong những chỉ
tiêu quan trọng đánh giá chất lượng đất đai về
mặt vật lý. Độ bền cấu trúc của đất phản ánh
mức độ liên kết của các phần tử cơ giới để tạo
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thuận lợi cho sự phát triển của rễ, tránh sự
đóng váng trên bề mặt do tác động của mưa
hoặc do tưới.

thành các đoàn lạp có đường kính lớn và bền
vững với những tác động cơ học. Các đoàn lạp
liên kết tốt có khả năng giữ chất dinh dưỡng,
giữ nước tốt hơn, đất có cấu trúc tốt, độ xốp cao

Không bón hữu cơ

140

Bón phân hữu cơ

a

120
Độ
bền
cấu
trúc
(SQ)

b

100
80
60

b

a

b
b

40

a
b

a

a

20
0
Tiêu

Đậu phộng
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Gừng

Bưởi

Cây trồng
Hình 1: Đồ thị độ bền cấu trúc các điểm thí nghiệm tầng 0 - 10 cm

đất hàm lượng chất hữu cơ được tăng cường sẽ
có tác dụng gắn kết các phần tử đất lại với nhau
làm cho đất không bị nén chặt và có cấu trúc
tốt. Việc bón nhiều và không cân đối phân vô
cơ theo cách bón của nông dân đã làm đất mất
cấu trúc, làm suy giảm sự phát triển của vi sinh
vật đất dẫn đến độ bền cấu trúc có xu hướng
giảm hơn so với bón phân cân đối kết hợp với
phân hữu cơ.

Kết quả phân tích độ bền cấu trúc tầng 0-10
cm được trình bày ở hình 1 cho thấy tất cả các
điểm thí nghiệm bưởi, súp lơ, gừng, tiêu, đậu
phộng, các nghiệm thức bón phân hữu cơ kết
hợp với phân vô cơ cân đối có độ bền cao hơn
và có khác biệt ý nghĩa so với các nghiệm thức
chỉ bón phân hóa học theo nông dân. Độ bền
cấu trúc nghiệm thức không bón phân hữu cơ
của thí nghiệm bưởi là 96,4 thấp hơn có ý nghĩa
so với nghiệm thức có bón hữu cơ (117,5); thí
nghiệm súp lơ nghiệm thức không bón phân
hữu cơ có độ bền cấu trúc 32,0 thấp hơn so với
nghiệm thức có bón hữu cơ 40,1; thí nghiệm
gừng nghiệm thức bón phân hữu cơ độ bền cấu
trúc 74,4 cao hơn nghiệm thức không bón hữu
cơ 67,3. Tương tự, độ bền cấu trúc nghiệm thức
bón phân hữu cơ thí nghiệm đậu phộng là 45,6
cao hơn so với nghiệm thức không bón hữu cơ
36,6; thí nghiệm tiêu nghiệm thức bón phân
hữu cơ độ bền cấu trúc 71,0 cao hơn so với
nghiệm thức không bón phân hữu cơ 59,5. Sự
cải thiện độ bền cấu trúc của đất ở các thí
nghiệm được giải thích là do chất hữu cơ có vai
trò liên kết các hạt đất lại với nhau nên trong

Qua kết quả phân tích cho thấy độ bền cấu
trúc tầng 0 - 10 cm của thí nghiệm bưởi cao
nhất và thấp nhất là thí nghiệm súp lơ là do độ
bền cấu trúc phụ thuộc vào hàm lượng chất hữu
cơ và sa cấu đất. Sa cấu đất tại thí nghiệm bưởi
là sét pha thịt so với sa cấu thịt trung bình của
thí nghiệm súp lơ, hàm lượng hữu cơ tầng mặt
tại thí nghiệm bưởi là 4,8% cao hơn hàm lượng
hữu cơ tại thí nghiệm súp lơ (1,7%). Tại các
điểm có độ bền cấu trúc thấp cần tiếp tục bón
phân hữu cơ lâu dài để cải thiện và nâng cao độ
bền cấu trúc.
Kết quả phân tích độ bền cấu trúc tầng 10 20 cm cho thấy, tất cả các điểm thí nghiệm độ
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bền cấu trúc biến động từ 19,39 đến 108,65
và chưa có khác biệt thống kê giữa hai
nghiệm thức có bón hữu cơ và không bón hữu
cơ (Bảng 6).

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.

Bảng 6: Độ bền cấu trúc ở các điểm thí nghiệm
tầng 10- 20 cm
Cây trồng
Tiêu
Bưởi
Rau
Gừng
Đậu phộng

Độ bền nghiệm
thức không
bón hữu cơ ns
46,55
93,49
27,45
64,65
35,29

2.

Độ bền
nghiệm thức
bón hữu cơ ns
55,96
107,95
30,70
69,44
38,66

3.

ns
: khác biệt không có ý nghĩa thống kê ở mức 5% ở 2
nghiệm thức của từng loại cây trồng.

Như vậy, phân hữu cơ cải thiện được độ bền
tầng mặt của hầu hết các điểm thí nghiệm, tầng
10- 20 cm chưa thấy sự khác biệt. Tầng 10- 20
cm độ bền thấp hơn so với tầng 0- 10 cm do
khả năng đất bị nén dẽ ở tầng bên dưới cao hơn
và tác dụng của phân hữu cơ trước hết chủ yếu
ở tầng mặt.

4.

5.

4 KẾT LUẬN
Khi bón kết hợp phân vô cơ cân đối với
phân hữu cơ liều lượng 20kg/gốc đối với cây
tiêu và bưởi, 10 tấn/ha đối với cây súp lơ và
gừng, 7 tấn/ha đối với đậu phộng thì độ bền cấu
trúc ở tầng đất mặt (0-10 cm) của các điểm thí
nghiệm được cải thiện tốt so với đất chỉ sử dụng
phân hóa học theo cách bón của nông dân.
Trong khi ẩm độ thể tích lớn nhất và ẩm độ hữu
dụng của đất được cải thiện đối với đất trồng
cây ăn trái, súp lơ và tiêu, chưa ghi nhận sự cải
thiện ẩm độ thể tích lớn nhất và ẩm độ hữu
dụng của đất trên đất trồng cây lấy củ như đậu
phộng và gừng. Dù tầng đất 10 – 20 cm ẩm độ
thể tích lớn nhất, ẩm độ hữu dụng và độ bền cấu
trúc của hầu hết các điểm thí nghiệm chưa thể
hiện được sự khác biệt giữa nghiệm thức có bón
và không bón hữu cơ nhưng đất có khuynh
hướng được cải thiện các đặc tính này.

6.

7.

8.
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