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ABSTRACT
Dry root rot has been damaging over a wide range of Citrus nobilis, causing a decline
in fruit yield and quality. The objective of this study was to evaluate some selected
physical, chemical and biological soil properties in order to provide the basic data
for reducing dry root rot disease. Forty soil samples were collected from orange
orchards in Tuong Loc and My Thanh Trung communes, Tam Binh district, Vinh
Long province. The results showed that the density of Fusarium spp. was highest on
orange orchards which were severely infected the dry root rot disease (P<0.05)
compared with the ones infected at lower rates. Meanwhile, total microorganism
density was high in lightly infected orange orchards (P<0.05). Soil pH and soil
organic matter were low and exchangeable potassium was in a range of deficient
level for plant growth. Contents of available nitrogen, phosphorus and exchangeble
potassium were significantly decreased with an increase of raised bed age. Based on
these findings, controlling the dry root rot on citrus orchards can be suggested as
increasing densities of total effective microorganisms by bio-organic fertilizer
amendment, increasing potassium application, decreasing soil moisture content and
nitrogen, phosphorus fertilizers in rasied beds less than 20 years old.

TÓM TẮT
Bệnh vàng lá thối rễ trên cam sành phát triển rộng, gây giảm năng suất và chất lượng
trái. Nghiên cứu nhằm đánh giá một số đặc tính lý hóa học và sinh học đất để có thể
cung cấp số liệu cơ bản cho nghiên cứu biện pháp kiểm soát bệnh vàng lá thối rễ trên
cam sành. Bốn mươi mẫu đất vườn cam sành tại xã Tường Lộc và xã Mỹ Thạnh
Trung, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long được thu thập để phân tích một số đặc tính
lý hóa học và sinh học đất. Kết quả phân tích cho thấy mật số Fusarium spp. cao nhất
trên vườn có cấp độ bệnh trung bình và nặng (P<0.05). Đồng thời, mật số vi sinh vật
tổng số cao trên vườn có cấp độ bệnh thấp (P<0.05) so với vườn có cấp độ bệnh cao
hơn. Trên tất cả vườn cam khảo sát, lượng chất hữu cơ trong đất và pH đất thấp,
lượng kali trao đổi thấp dưới ngưỡng thích hợp cho cam phát triển. Hàm lượng đạm
hữu dụng, lân dễ tiêu giảm có ý nghĩa khi tuổi liếp vườn cao hơn 20 năm tuổi. Trên
cơ sở kết quả phân tích này, nghiên cứu đề xuất biện pháp giúp tăng mật số vi sinh
vật trong đất, tăng vi sinh vật có ích như bón phân hữu cơ vi sinh, giảm ẩm độ đất
liếp vườn, giảm phân đạm và phân lân trên liếp vườn có tuổi thấp hơn 20 năm để góp
phần kiểm soát bệnh vàng lá thối rễ trên vườn cam sành.

Trích dẫn: Nguyễn Ngọc Thanh, Tất Anh Thư, Mai Thị Cẩm Trinh, Dương Minh Viễn và Võ Thị Gương,
2018. Đánh giá một số đặc tính lý hóa học và sinh học đất trên vườn cam sành (Citrus nobilis) bị
bệnh vàng lá thối rễ tại huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần
Thơ. 54(6B): 72-81.
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2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Thời gian và địa điểm nghiên cứu

1 MỞ ĐẦU
Cây cam sành là một trong các cây trồng chính
trong sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Vĩnh Long. Do
giá trị kinh tế cao nên nhiều nhà vườn đã chuyển đổi
đất lúa sang trồng cam. Diện tích đất canh tác vườn
cam trước đây ít được cải tạo cho vụ cam mới, vì thế
mầm bệnh hại tồn tại trong đất qua nhiều năm. Kết
quả điều tra hiện trạng canh tác vườn cam sành tại
các vùng trọng điểm của tỉnh cho thấy bệnh vàng lá
thối rễ gây hại nặng, chiếm 40% trên tổng số vườn
được khảo sát với mức độ bệnh từ trung bình đến
nặng. Nghiên cứu trong và ngoài nước cho thấy
bệnh vàng lá thối rễ ảnh hưởng nghiêm trọng đến
năng suất và chất lượng trái trên vườn cây có múi
(Kore and Mane, 1992; Verma et al., 1999; Phạm
Văn Kim, 2004; El-Mohamedy et al., 2012). Bệnh
vàng lá thối rễ trên cây cam (Hình 1) do nấm
Fusarium solani gây ra, bệnh có nguồn gốc từ môi
trường đất (Catara and Polizzi, 1999; Elgawad et al.,
2010; Mazin et al., 2016). Bệnh phát triển mạnh khi
vườn cam bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như đất thoát
nước kém, thiếu thoáng khí, rễ bị tổn thương bởi sự
gây hại do côn trùng và sự gây hại của vi sinh vật
gây bệnh khác như nấm Phytophthora sp. trong đất
(Adesemoye et al., 2013). Việc bón phân không cân
đối, nhất là bón thừa phân đạm cũng góp phần gia
tăng bệnh vàng lá thối rễ (Nemec and Zablotowicz,
1981; Dandurand and Menge, 1992). Như vậy, các
đặc tính liên quan đến độ phì nhiêu đất, dinh dưỡng
trong đất có ảnh hưởng đến đến sự phát triển của
nấm gây bệnh vàng lá thối rễ trên cây cam. Vì vậy,
vấn đề đánh giá một số đặc tính lý hóa học và sinh
học đất có thể giúp cung cấp số liệu cơ bản làm cơ
sở cho các khuyến cáo về quản lý đất và hướng
nghiên cứu nhằm kiểm soát bệnh vàng lá thối rễ trên
vườn cam sành ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Mẫu đất được thu thập cho phân tích các đặc tính
lý hóa học và sinh học đất từ tháng 10/2014 đến
tháng 3/2016 trên đất vườn cam của 20 nông hộ canh
tác cam sành thuộc hai xã có diện tích trồng cam
sành lớn nhất của huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long :
xã Tường Lộc (ấp Tường Lễ, ấp Tường Nhơn A) và
xã Mỹ Thạnh Trung (ấp Mỹ Phú 4).
2.2 Phương pháp thu thập mẫu đất
Mẫu đất được thu theo nhóm vườn cây cam đang
giai đoạn mang trái và được phân loại cấp độ bệnh
theo phân loại của Jones (1998) với ba nhóm: Nhóm
C 0-1 vườn có cây bị bệnh 0-5%, Nhóm C 2-3 vườn
có cây bị bệnh 6-50%, Nhóm C 4-5 vườn có cây bị
bệnh từ 51% trở lên.
Tổng số 40 mẫu đất được thu ở độ sâu 0 - 30 cm,
bên dưới tán cây, nơi bộ rễ phát triển nhiều nhất, mỗi
gốc cây thu 4 mẫu đất, trộn thành một mẫu duy nhất.
Đất thu thập cho phân tích một số đặc tính vật lý (ẩm
độ đất, dung trọng), đặc tính hóa học (pH, chất hữu
cơ, đạm, lân dễ tiêu, kali trao đổi). Đối với chỉ tiêu
sinh học đất, mẫu đất được xác định mật số nấm
Fusarium spp. và tổng số vi sinh vật đất bao gồm
nấm, vi khuẩn và xạ khuẩn. Đối với chỉ tiêu phân
tích đặc tính lý hóa học đất, mẫu đất phơi khô trong
điều kiện phòng thí nghiệm. Sau đó, mẫu đất được
nghiền qua rây 2 mm và 0,5 mm. Đối với chỉ tiêu
sinh học đất, mẫu đất sau khi thu thập đuợc nghiền
nhỏ, qua rây kích thước 2 mm và trữ ở nhiệt độ 4oC.
Các chỉ tiêu phân tích được thực hiện tại phòng thí
nghiệm của Bộ môn Khoa học đất, Khoa Nông
nghiệp và Sinh học Ứng dụng, Trường Đại học Cần
Thơ.
2.3 Phương pháp phân tích các chỉ tiêu lý
hóa học và sinh học đất
2.3.1 Chỉ tiêu lý hóa học đất
Ẩm độ đất được tính theo ẩm độ khối lượng.
Dung trọng đất được xác định trên cơ sở khối lượng
đất khô (sấy ở 105oC) trên đơn vị thể tích mẫu. Giá
trị pH đất được đo bằng pH kế với tỷ lệ đất: nước là
(1:2,5). Chất hữu cơ được xác định theo phương
pháp Walkley – Black (Nelson and Sommers, 1982)
và dung dịch sau khi ly trích được so màu trên máy
quang phổ ở bước sóng 880nm (Bray and Kurtz,
1945). Đạm hữu dụng trong đất bao gồm hàm lượng
đạm NH4+ và NO3- có trong mẫu đất được ly trích
bằng muối KCl 2M với tỷ lệ đất: dung dịch trích là
1:10 (w/v). Hàm lượng đạm hữu dụng sau khi ly
trích được xác định theo phương pháp so màu trên
máy quang phổ ở bước sóng 650nm đối với đạm
ammonium và 540nm đối với nitrate (Rhine et al.,
1998; Miranda et al., 2001). Hàm lượng kali trao đổi

Hình 1: Bệnh vàng lá thối rễ trên cây cam sành
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(C 0-1) so với các vườn cây có bệnh vàng lá thối rễ
cấp độ nặng (C 4-5). Ẩm độ đất cao nhất trên vườn
có mức độ nhiễm bệnh cao trên 51%, thấp nhất ở
vườn có mức độ nhiễm bệnh 0-5% (Hình 2). Theo
Drew et al. (1979), đất có ẩm độ cao, kéo dài trong
khoảng thời gian nhất định thường gây nên tình
trạng thiếu oxygen, rễ cây trồng cạn phải hô hấp
trong điều kiện yếm khí, kết quả là bộ rễ hoạt động
kém. Ở điều kiện ẩm độ đất cao, khả năng phát triển
bệnh vàng lá thối rễ sẽ nhanh hơn và nặng hơn so
với đất có ẩm độ thấp. Vì ẩm độ đất cao, thiếu
oxygen, rễ cây phải hô hấp trong điều kiện yếm khí,
từ đó sản sinh ra nhiều hợp chất polyphenol, gây hại
cho tế bào rễ non, tạo điều kiện Fusarium spp. dễ
dàng xâm nhiễm vào cây (Ownley and Benson,
1991; Nguyễn Minh Hiếu và ctv., 2013).

trong đất được ly trích bằng dung dịch BaCl2 0,1M
không đệm (Rhoades, 1982; Hendershot and
Duquette, 1986) và dung dịch sau ly trích được đo
trên máy hấp thu nguyên tử ở bước sóng 766nm.
2.3.2 Chỉ tiêu sinh học đất
Mật số vi sinh vật trong đất được xác định bằng
phương pháp đếm số lượng khuẩn lạc sống trên môi
trường chuyên biệt, kết hợp xem hình dạng, bào tử
nấm dưới kính hiển vi để xác định loại nấm. Môi
trường PDA (potato dextrose agar) được dùng để
xác định tổng mật số vi sinh vật trong đất. Môi
trường PDA có thêm kháng khuẩn (cloramphenicol
và steptomycine) để đếm mật số nấm Fusarium spp.
Mẫu đất được nghiền nhỏ, rây qua rây kích thước
0,5 mm, đất được trích bằng sodium pyrophosphate
0,2% (w/v) vô trùng với tỉ lệ 1:10, pha loãng dung
dịch trích từ 10-1 đến 10-5 và hút 100 µL dung dịch
pha loãng chà lên đĩa môi trường PDA, PDA (có
kháng khuẩn) được nuôi cấy ở nhiệt độ phòng để xác
định tổng mật số vi sinh vật và mật số Fusarium spp.
2.3.3 Phương pháp đánh giá cấp độ bệnh
Cấp độ bệnh vàng lá thối rễ trên vườn được phân
cấp theo phương pháp của Jones (1998) theo công
thức:
Số cây bị bệnh
Y=
x100%
Tổng số cây trên vườn

Hình 2: Ẩm độ đất trên các vườn trồng cam
sành tại huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long

Trong đó, Y: mức độ bệnh trên vườn (%)
2.4 Phương pháp xử lý số liệu

Thanh dọc trên biểu đồ hình cột biểu diễn giá trị trung
bình ± độ lệch chuẩn. Những giá trị trung bình với ký tự
theo sau giống nhau thì không khác biệt thống kê ở mức
ý nghĩa 5%

Các số liệu sau khi phân tích được tổng hợp và
xử lý bằng phần mềm Microsoft Excel để tổng hợp
số liệu. Phân tích ANOVA và so sánh sự khác biệt
giữa các cấp độ bệnh, các chỉ tiêu phân tích đặc tính
đất qua sử dụng phần mềm thống kê MiniTab 16.1

3.1.2 Dung trọng đất
Kết quả trình bày ở Hình 3 cho thấy các vườn
cam được khảo sát có dung trọng từ 1,0 - 1,33 g/cm3
chiếm cao nhất (86%). Có 10% số vườn cam có
dung trọng lớn hơn 1,33 g/cm3. Đất có dung trọng
cao trên 1,3 g/cm3 có thể xem đất bị nén dẽ, sự
thoáng khí trong đất kém, khả năng vận chuyển các
chất dinh dưỡng và nước chậm, rễ cây kém phát
triển (Tarawali et al., 2001; Grady and Weil, 2003;
Odunze, 2006). Nhìn chung, về mặt vật lý đất, phần
lớn đất vườn cam chưa bị nén dẽ.

3 KẾT QUẢ THẢO LUẬN
3.1 Đánh giá đặc tính lý học đất
3.1.1 Ẩm độ đất
Ẩm độ đất của các vườn cam tại thời điểm giai
đoạn tháng 11 trong năm dao động trong khoảng
31,3 – 42,7%. Ẩm độ đất thấp, khác biệt có ý nghĩa
giữa các vườn cây có bệnh vàng thối rễ ở cấp độ nhẹ
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Hình 3: Phân nhóm dung trọng đất trên vườn cam sành
Thanh dọc trên biểu đồ hình cột biểu diễn giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn. Những giá trị trung bình với ký tự theo sau
giống nhau thì không khác biệt thống kê ở mức ý nghĩa 5%

đến bệnh hại trên cây trồng. Kết quả nghiên cứu ảnh
hưởng của pH lên sự phát triển của nấm Fusarium
solani cho thấy sự phát triển của loài nấm này thích
hợp ở pH =5,5 (Gupta et al., 2010; Paudel and
Tyagi, 2014). Theo Nguyễn Minh Hiếu và ctv.
(2013), bệnh vàng lá thối rễ do nấm Fusarium solani
thường phát triển mạnh trên đất có pH tương đối
thấp, nhất là kết hợp với điều kiện ẩm độ đất cao,
kéo dài.

3.2 Đánh giá đặc tính hóa học đất
3.2.1 pH đất

pH đất

Chỉ số pH đất là chỉ tiêu đánh giá đất quan trọng,
liên quan đến hoạt động của các vi sinh vật, các phản
ứng hóa học trong đất. Đất liếp vườn có pH dao
động trong khoảng 5,15 - 5,69 (Hình 4). Khoảng pH
đất này được đánh giá đất có tính chua trung bình,
có thể hạn chế độ hữu dụng một số dưỡng chất trong
đất (Obreza et al., 2008), pH đất thấp còn ảnh hưởng
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

a

b

C 0-1

ab

C 2-3
C 4-5
Cấp độ bệnh vàng lá thối rễ

Hình 4: Sự thay đổi pHH2O trên đất vườn trồng cam sành tại huyện Tam Bình
Thanh dọc trên biểu đồ hình cột biểu diễn giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn. Những giá trị trung bình với ký tự theo sau
giống nhau thì không khác biệt thống kê ở mức ý nghĩa 5%

3.2.2 Chất hữu cơ trong đất

hữu cơ dao động trong khoảng 2,74 - 3,24 %, thuộc
nhóm nghèo chất hữu cơ theo thang đánh giá của
Landon (1984). Kết quả phân tích thống kê cho thấy
hàm lượng chất hữu cơ trong đất ở các vườn cam
biểu hiện các cấp độ bệnh vàng lá thối rễ tương
đương nhau, không khác biệt có ý nghĩa (Hình 5).

Chất hữu cơ trong đất đóng vai trò rất quan trọng
đối với các đặc tính lý học hóa học và sinh học đất,
một trong những tiêu chí để đánh giá chất lượng đất
(Amlinger et al., 2007). Kết quả phân tích hàm
lượng chất hữu cơ trong đất cho thấy hàm lượng chất
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Hình 5: Hàm lượng chất hữu cơ theo cấp độ bệnh trên vườn cam sành tại huyện Tam Bình
Thanh dọc trên biểu đồ hình cột biểu diễn giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn. Những giá trị trung bình với ký tự theo sau
giống nhau thì không khác biệt thống kê ở mức ý nghĩa 5%

Tuy nhiên, hàm lượng chất hữu cơ trong đất
giảm khác biệt có ý nghĩa thống kê trên tuổi liếp cao
hơn 25 năm tuổi (Hình 6). Kết quả này phù hợp với
nghiên cứu của Võ Thị Gương và ctv. (2010), chất
hữu cơ trên tuổi liếp vườn trồng cam lâu năm thấp
hơn có ý nghĩa so với đất liếp vườn cam nhỏ hơn 10
năm tuổi.

Hàm lượng chất hữu cơ
trong đất (% )

Hàm lượng chất hữu cơ trong đất thấp do hầu hết
nông dân không cung cấp hoặc cung cấp rất ít phân
hữu cơ cho cây trong quá trình canh tác. Phân hữu
cơ tuy có hàm lượng dinh dưỡng thấp nhưng có vai
trò quan trọng trong giúp cải tạo đặc tính lý hóa học
và sinh học đất, giúp thay đổi dụng trọng, độ xốp
đất, khả năng giữ nước của đất theo chiều hướng có
5
a
a

lợi cho cây trồng, đồng thời tăng hàm lượng dưỡng
chất trong đất và tăng hoạt động sinh học trong đất
so với đất không được bổ sung chất hữu cơ (Reeves,
1997; Brown and Cotton, 2011; Demir and Gülser
et al., 2015; Võ Thị Gương và ctv., 2010). Phân hữu
cơ rất cần cho cây có múi, trong quá trình canh tác
nên bón kết hợp phân bón hữu cơ, đặc biệt là phân
hữu cơ vi sinh có chứa nấm Trichoderma sp.
(Nguyễn Minh Hiếu và ctv., 2013; Võ Thị Gương và
ctv., 2016). Theo Thomas and Morgan (2017), hàm
lượng chất hữu cơ trong đất khoảng 5% là thích hợp
cho cây cam phát triển tốt. Vì thế, phân bón hữu cơ
cần được bổ sung trong quá trình canh tác nếu hàm
lượng chất hữu cơ trong đất thấp hơn ngưỡng này.
a

4

b

3
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Hình 6: Hàm lượng chất hữu cơ theo nhóm tuổi liếp vườn cam sành tại huyện Tam Bình
Thanh dọc trên biểu đồ hình cột biểu diễn giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn. Những giá trị trung bình với ký tự theo sau
giống nhau thì không khác biệt thống kê ở mức ý nghĩa 5%

3.2.3 Hàm lượng đạm hữu dụng

liếp 20-25 và trên 25 năm có hàm lượng đạm hữu
dụng lần lượt 24,1 và 38,2 mg/kg nằm trong khoảng
đáp ứng đủ cho cây trồng từ 30-50 mg/kg (Robert,
2015). Trong khi ở hai nhóm tuổi liếp nhỏ hơn (thấp
hơn 10 và 10-20 năm tuổi), hàm lượng đạm hữu

Kết quả nghiên cứu cho thấy hàm lượng đạm
hữu dụng trên nhóm tuổi liếp từ 20-25 và trên 25
năm thấp hơn có ý nghĩa thống kê so với hai nhóm
tuổi liếp nhỏ hơn 20 năm tuổi (Hình 7). Nhóm tuổi
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Hàm lượng đạm hữu dụng
trong đất (mg N/kg)

dụng cao gần 140 mg/kg. So với nghiên cứu trên
vườn chôm chôm, lượng đạm hữu dụng trong đất ở
lô đối chứng khoảng 13 mg.kg-1 được cải thiện đến
khoảng 25 mg.kg-1 qua bón phân hữu cơ, là yếu tố
góp phần tăng năng suất trái có ý nghĩa (Hồ Văn
Thiệt, 2014). Như vậy, trong nghiên cứu này, ở
nhóm tuổi liếp dưới 20 năm, hàm lượng đạm hữu
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

dụng trong đất thuộc nhóm khá giàu đạm, do đó
nông dân không cần thiết bón nhiều phân đạm cho
cây cam. Vì theo theo kết quả nghiên cứu trước đây,
việc bón đạm dư thừa có ảnh hưởng bất lợi đến sự
sinh trưởng, năng suất và chất lượng cây trồng
(Leghari et al., 2016).

a
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Tuổi liếp (năm tuổi)

>25

Hình 7: Hàm lượng đạm hữu dụng trên đất liếp vườn cam sành huyện Tam Bình
Thanh dọc trên biểu đồ hình cột biểu diễn giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn. Những giá trị trung bình với ký tự theo sau
giống nhau thì không khác biệt thống kê ở mức ý nghĩa 5%

3.2.4 Hàm lượng lân hữu dụng

hữu dụng (Obreza et al., 2008). Nhìn chung, hàm
lượng lân hữu dụng giảm dần theo độ tăng tuổi liếp
vườn cam sành, lân hữu dụng trong đất thấp hơn
ngưỡng nhu cầu cây có múi khi tuổi liếp lớn hơn 20
năm tuổi. Tuy nhiên, để đánh giá khả năng cung cấp
dinh dưỡng đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của cây
cam về đạm, lân, kali cần có thêm phân tích chẩn
đoán lá cam (Davie et al., 2015).

Tương tự đạm hữu dụng, đất liếp vườn thấp hơn
20 năm tuổi có lượng lân hữu dụng cao hơn có ý
nghĩa ở so với liếp vườn trên 20 năm tuổi (Hình 8).
Theo kết quả nghiên cứu hàm lượng lân hữu dụng
(phương pháp phân tích Bray 2) trên đất trồng cây
có múi ≤ 65 mg P/kg được đánh giá đất thiếu lân

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

mgP/kg
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Tuổi líp (năm tuổi)
Hình 8: Hàm lượng lân hữu dụng trên đất liếp vườn cam sành huyện Tam Bình
Thanh dọc trên biểu đồ hình cột biểu diễn giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn. Những giá trị trung bình với ký tự theo sau
giống nhau thì không khác biệt thống kê ở mức ý nghĩa 5%

cao ở nhóm vườn có tuổi liếp thấp hơn 10 năm. Theo
thang đánh giá hàm lượng kali trao đổi trong đất của
Landon (1984), đất sét pha thịt có hàm lượng kali

3.2.5 Hàm lượng kali trao đổi trong đất
Kết quả ở Hình 9 cho thấy hàm lượng kali trong
đất khoảng 89,4 -138,7 mg K.kg-1, có khuynh hướng
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trao đổi từ 58,5-117 mg K.kg-1 thể hiện nghèo kali
trao đổi trong đất. Gần 60% số vườn cam khảo sát
có lượng kali trao đổi trong đất thấp, cần bón phân
kali cho cây cam sành. Kết quả này phù hợp với kết
quả nghiên cứu của Võ Thị Gương và ctv. (2016),
tuổi liếp vườn cam canh tác lâu năm đưa đến hạn
chế khả năng cung cấp dưỡng chất trong đất, nhất là
trong điều kiện nông dân không bón phân hữu cơ,
bón kali không cân đối với đạm và lân. Việc bón

thiếu kali dẫn đến cây trồng dễ mẫn cảm với bệnh
(Palti, 1981). Cung cấp đầy đủ kali cho cây giúp
nâng cao khả năng kháng bệnh do vi sinh vật trong
đất gây ra (Perrenoud, 1990; Marschner, 1995). Như
vậy, kết quả phân tích cho thấy có sự thiếu hụt
dưỡng chất kali ở các vườn cam sành có tuổi liếp lâu
năm, trong khi lượng đạm và lân hữu dụng có thể
cung cấp đủ từ đất.

Hàm lượng Kali trao đổi
rong đất (mgK/kg)

mgK/kg
a

180
150
120
90
60
30
0

ab
ab

b

< 10

10-20
20-25
Tuổi líp (năm tuổi)

>25

Hình 9: Hàm lượng kali trao đổi trên đất liếp vườn cam sành huyện Tam Bình
Thanh dọc trên biểu đồ hình cột biểu diễn giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn. Những giá trị trung bình với ký tự theo sau
giống nhau thì không khác biệt thống kê ở mức ý nghĩa 5%

hơn < 10 và từ 10-20 năm tuổi (Hình 10). Kết quả
này phù hợp với nghiên cứu của Nemec et al. (1989)
và Koura (2013), mật số nấm Fusarium spp. trên
tầng đất mặt tại vùng rễ vườn cây có múi bị bệnh
vàng lá thối rễ nặng là khoảng 11,6 x 104 CFU/g đất
khô. Mật số nấm Fusarium spp. cao trong đất tiết ra
hợp chất Naphthazarins và tấn công vào mạch gỗ
của rễ, gây ra sự thối rễ ). Bệnh do nấm Fusarium
solani gây ra còn làm mất sắc tố của lá, lá trở nên
vàng và gây thiệt hại đáng kể đến năng suất, sinh
trưởng của cây cam (El-Mohamedy et al., 2016).

3.3 Đánh giá một số đặc tính sinh học đất
3.3.1 Mật số nấm Fusarium spp.

Mật số nấm Fusarium sp.
trên môi trường PDA (x
104 cfu/g)

Kết quả trình bày ở Hình 10 cho thấy mật số nấm
Fusarium spp. đạt 1,39 - 2,98 x 104 cfu/g đất khô.
Vườn cam có cấp độ bệnh trung bình đến nặng (trên
51%) có mật số Fusarium spp. cao nhất, khác biệt
có ý nghĩa thống kê so với vườn cam có cấp độ bệnh
thấp 0 - 5%. Như vậy, mật số nấm Fusarium spp.
cao có thể là yếu tố quan trọng gây bệnh vàng lá thối
rễ trên cây cam. Mật số này đồng thời cao (3,17 4,02 x 104 cfu/g đất khô) trên nhóm tuổi liếp nhỏ
3,5
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Hình 10: Mật số Fusarium spp. phân theo cấp độ bệnh vàng lá thối rễ
Thanh dọc trên biểu đồ hình cột biểu diễn giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn. Những giá trị trung bình với ký tự theo sau
giống nhau thì không khác biệt thống kê ở mức ý nghĩa 5%

78

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ

3.3.2

Tập 54, Số 6B (2018): 72-81

(Weller et al., 2002). Sự kiểm soát bệnh hại trong
đất qua gia tăng mật số vi sinh vật tổng số, tăng sự
cạnh tranh, đối kháng, từ đó giới hạn sự phát triển
của vi sinh vật gây bệnh hại từ trong đất (Bonilla et
al., 2012). Ngoài ra, mật số vi sinh vật trong đất cao
còn thúc đẩy quá trình phân hủy chất hữu cơ, gia
tăng độ phì nhiêu của đất, giúp cây trồng có khả
năng chống chịu được một số mầm bệnh có nguồn
gốc từ đất (Manici et al., 2004; Valérie et al., 2009).
Như vậy, quản lý đất nhằm tăng độ phì nhiêu hóa lý
đất giúp tăng mật số vi sinh vật đất, giảm vi sinh vật
gây bệnh trong đất là rất cần thiết.

Vi sinh vật tổng số trong đất

Kết quả phân tích cho thấy các vườn cam bị bệnh
nặng có mật số vi sinh vật tổng số thấp nhất (0,62 x
106 cfu/g đất khô), khác biệt có ý nghĩa so với các
vườn cam có mức độ bệnh thấp (2,70 x 106 cfu/g
đất khô) (Hình 11). Sự phát triển và hoạt động của
vi sinh vật đất ảnh hưởng lớn đến chất lượng đất và
sự phát triển của cây trồng (Hill et al., 2000; Araújo
et al., 2009). Mật số vi sinh vật tổng số trong đất
cao, dẫn đến sự đa dạng vi sinh vật, đồng thời tăng
cạnh tranh, đối kháng giúp giảm bệnh hại trong đất

Hình 11: Mật số vi sinh vật tổng số phân theo cấp độ bệnh vàng lá thối rễ
Thanh dọc trên biểu đồ hình cột biểu diễn giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn. Những giá trị trung bình với ký tự theo sau
giống nhau thì không khác biệt thống kê ở mức ý nghĩa 5%
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4 KẾT LUẬN
Kết quả phân tích cho thấy các vườn cam sành
trong nghiên cứu có đất nghèo chất hữu cơ do nông
dân ít bón chất hữu cơ trong canh tác cam sành để
cải thiện độ phì nhiêu đất. Đất vườn cam có tuổi liếp
trên 20 năm có lượng kali trao đổi thấp, dưới ngưỡng
thích hợp cho cây cam. Đất liếp nhỏ hơn 20 năm tuổi
thuộc nhóm giàu đạm và lân hữu dụng. Trong điều
kiện đất có ẩm độ cao, tổng số vi sinh vật đất thấp
và mật số nấm gây hại Fusarium spp. cao nhất. Mật
số nấm Fusarium spp. cao nhất trên đất vườn cây
cam sành bị bệnh vàng lá thối rễ từ cấp trung bình
đến nặng. Vì thế cần bón phân kali, tác động biện
pháp giúp tăng mật số vi sinh vật trong đất, tăng vi
sinh vật có ích như bón phân hữu cơ vi sinh và giảm
ẩm độ đất liếp vườn, có thể là biện pháp cần thiết
trong kiểm soát bệnh vàng lá thối rễ trên vườn cam
sành.
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