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ABSTRACT
In the Mekong delta, old alluvial soil types are poor in soil nutrients.
Famers have applied only inorganic fertilizers for double rice cultivation
and have not paid much attention on using organic manure. With high
dose of inorganic N and P applied, intensive rice cultivation has led to
soil degradation and low rice yield. Objectives of this study were to find
the way to improve soil fertility and rice yield of mono-rice system on old
alluvial soil in Moc Hoa district, Long An province. Treatments were
arranged in randomized complete block design with 1) Double rice crops
( s f rmers’ pr ti e); 2) Double ri e plus 10 tons ( ) of ompost; 3)
Rice alternated with sesame;4) Rice alternated with peanut; 5) Rice
alternated with soybean. Experiment was conducted for 8 years. Results
showed that the system of rice crop alternated with cash crop led to
increase significantly soil available nitrogen, labile carbon content and
nitrogen mineralization in comparison with traditional rice cropping
practice. Organic amendment result the increases of labile carbon and
available nitrogen in soil compared to the rice treatment without compost
addition. As consequence, the rice yield has been improved by either
compost amendment or alternative cropping of rice and upland crops.

TÓM T T
Ở đồng bằng sông Cửu Long, thâm nh lú trong nhiều năm đ đến
b màu đất. rên đất phù s ổ, là biểu lo i đất nghèo d ỡng hất, nông
dân nh tá độ
nh lú h i vụ không bón phân hữu , hỉ sử dụng
phân vô
với l ợng đ m (N) và lân (P) o, năng suất lú đ t thấp. h
nghiệm luân nh lú – màu, bón phân hữu
đ ợ thự hiện trên đất
phù s ổ t i huyện Mộ Hó – tỉnh Long An nhằm đánh giá sự ải thiện
hàm l ợng d ỡng hất trong đất và ải thiện năng suất lú . h nghiệm
đ ợ bố tr theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên gồm năm nghiệm thứ : (1)
h i vụ lú (theo nh tá ủ nông dân), (2) lú + 10 tấn phân hữu
vi
sinh – lú , (3) lú – mè, (4) lú – đậu phộng, (5) lú – đậu nành. ết quả
th nghiệm dài h n qu 8 năm ho thấy luân nh lú – màu giúp tăng
khả năng ung ấp đ m hữu dụng trong đất, tăng khả năng khoáng hó
đ m, tăng hàm l ợng
bon dễ phân hủy so với huyên nh lú . Bón
phân hữu
giúp ải thiện hàm l ợng
bon dễ phân hủy, tăng l ợng
đ m hữu dụng trong đất ó ý nghĩ . Qu hiệu quả ải thiện độ phì nhiêu
đất, năng suất lú ủ nghiệm thứ luân nh lú – màu và nghiệm thứ
nh tá h i vụ lú ó bón phân hữu
o h n khá biệt ó ý nghĩ
thống kê so với thâm nh lú theo biện pháp kỹ thuật ủ nông dân
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Từ đó, năng suất cây trồng giảm, hiệu quả kinh
tế mang lại kh ng cao (Võ Thị Gương, 2001).
Nghiên cứu được thực hiện nhằm cải thiện độ
phì nhiêu đất v năng suất lúa của vùng sản
xuất lúa độc canh trên đất phù sa cổ theo
hướng sản xuất lúa bền vững.

1 MỞ ĐẦU
Nhiều vụ lúa được canh tác trong năm v
thâm canh lúa nước l giải pháp hiệu quả đáp
ứng nhu cầu lương thực trước áp lực gia tăng
dân số thế giới (Olk và tv., 2002). Hiện tại,
các hệ thống thâm canh lúa nước chiếm hai
đến ba vụ trong năm với diện tích khoảng 14
triệu ha ở các nước đang phát triển của Châu Á
đã góp phần lớn v o sản lượng lúa gạo của
to n cầu (Cassman và tv., 1995; Mahieu và
ctv., 2002). Tuy nhiên, sự suy giảm năng suất
lúa hiện nay trong nhiều thí nghiệm thâm canh
d i hạn từ 20 đến 30 năm qua đã đặt ra sự nghi
ngờ về tính bền vững của hệ thống n y
(Cassman và tv., 1997; Olk và tv., 1996).
Một số vùng suy giảm năng suất lúa thể hiện
rõ qua tăng đầu tư sử dụng phân v cơ v
thuốc bảo vệ thực vật để duy trì năng suất lúa.
Với việc canh tác lúa độc canh liên tục nếu
kh ng có những biện pháp canh tác hợp lý, về
lâu d i sẽ ảnh hưởng đến tính bền vững của
sản xuất n ng nghiệp. Do đó, cần phải xác
định m hình canh tác thích hợp, tìm ra nhiều
biện pháp để cải thiện độ phì nhiêu đất, cải
thiện năng suất lúa. Qua đó n ng dân có thể
chọn lựa biện pháp thích hợp với điều kiện
canh tác, khả năng t i chính v nhất l thị
trường tiêu thụ sản phẩm.

2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
ặ t nh đất th nghiệm
Đất thí nghiệm l loại đất phù sa cổ
(Plinthosols) có pH trong khoảng 4,7 thuộc
loại đất chua vừa. Đất có h m lượng chất hữu
cơ nghèo (2,18%). Khả năng trao đổi cation
(CEC) thấp. Đất nghèo đạm tổng số, h m
lượng cation bazơ trao đổi rất thấp. Dung trọng
tầng mặt khá cao, cho thấy đất có khuynh
hướng bị nén dẽ. H m lượng Fe2O3 tự do v
Al3+ trao đổi trong đất cao (Bảng 1). Những
tính chất hoá, lý trên cho thấy đất có độ phì
nhiêu thấp v cần có những biện pháp cải
thiện để nâng cao độ phì nhiêu v năng suất
cây trồng.
Bảng 1: Một số chỉ tiêu hóa học của đất thí nghiệm
Chỉ tiêu
pHH2O
CEC (meq/100g)
Chất hữu cơ (%)
Ntổng số (%)
K+ (meq/100g)
Ca2+ (meq/100g)
Mg2+ (meq/100g)
Na+ (meq/100g)
Dung trọng (g/m3)
Độ xốp (%)
Fe2O3 (%)
Al3+ (meq/100g)

Trong điều kiện ngập nước liên tục của hệ
thống thâm canh lúa nước, sự phân huỷ yếm
khí dư thừa thực vật l m hạn chế khả năng
khoáng hoá đạm từ các th nh phần mùn của
chất hữu cơ trong đất (Olk v Cassman, 2002).
Đạm (N) hữu dụng bị kiềm giữ dưới dạng tạo
th nh
các hợp chất hữu cơ khó phân hủy ở
đất lúa ngập nước cao hơn so với trong đất
thoáng khí (Ponnamperuma, 1976; Dobermann
v Fairhurst, 2000). Sự khoáng hoá chất hữu
cơ v sự bất động đạm do các yếu tố kh ng
sinh học tạo th nh các hợp chất hữu cơ khó
phân hủy ở đất ngập nước cao hơn đất thoáng
khí (Borthakur v Mazunda, 1968). M i
trường khử liên tục do canh tác lúa nhiều vụ
trong năm, lượng chất hữu cơ dễ phân hủy có
thể giảm dẫn đến giảm khả năng cung cấp đạm
hữu dụng (Stevanson et al., 1986). Đồng thời
sẽ l m cho hệ vi sinh vật đất thay đổi như:
giảm đa dạng lo i v giảm mật số vi sinh vật.

Giá trị
4,7
3,75
2,18
0,154
0,08
0,48
0,60
0,06
1,32
43
2,84
2,53

Thí nghiệm đồng ruộng được thực hiện d i
hạn từ năm 2001 đến năm 2008 tại xã Bình
Tân, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An, theo thể
thức khối ho n to n ngẫu nhiên gồm năm
nghiệm thức v bốn lần lặp lại với diện tích 64
m2 cho mỗi l thí nghiệm, gồm các m hình
canh tác như sau:
Nghiệm thức 1: Lúa Đ ng Xuân – Lúa Hè
Thu (theo canh tác của n ng dân)
Nghiệm thức 2: Lúa Đ ng Xuân + 10
tấn/ha phân hữu cơ vi sinh – Lúa Hè Thu
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Nghiệm thức 3: Lúa Đ ng Xuân – Mè
Hè Thu

hữu dụng cao hơn so với chuyên canh lúa. Kết
quả n y có thể được giải thích l do bón phân
hữu cơ đã l m tăng đạm hữu dụng từ sự phân
hủy háo khí của các hợp chất hữu cơ (Nyle et
al., 1999).

Nghiệm thức 4: Lúa Đ ng Xuân – Đậu
phộng Hè Thu
Nghiệm thức 5: Lúa Đ ng Xuân – Đậu
n nh Hè Thu
Sau 8 năm thực hiện thí nghiệm, mẫu đất
được lấy theo nghiệm thức v o cuối vụ lúa
Đ ng Xuân, ngẫu nhiên tại nhiều vị trí trên
từng l ở độ sâu 0 - 20 cm, sau đó trộn đều,
mang về phòng thí nghiệm phơi kh tự nhiên
trong kh ng khí, nghiền mịn để phân tích đạm
hữu dụng, chất hữu cơ trong đất, carbon dễ
phân huỷ. Khả năng khoáng hóa đạm
được phân tích trên mẫu đất tươi. Năng suất
lúa thí nghiệm được thu thập v o cuối vụ lúa
Đ ng Xuân.

Hình 1: Đạm hữu dụng trong đất giữa các
nghiệm thức thí nghiệm

Ph ng pháp phân t h: Chất hữu cơ trong
đất được xác định bằng phương pháp WalkleyBlack. Cacbon dễ phân huỷ được phân tích
bằng phương pháp chuẩn độ, đạm ammonium
(N-NH4+), đạm nitrate (N-NO3-) v h m lượng
đạm mẫu đất ủ khoáng hóa được xác định bằng
phương pháp so m u.

3.2 Khả năng khoáng hóa đạm (N)
3.2.1 Hàm l ợng N-NH4+
Khả năng khoáng hóa N-NH4+ trong điều
kiện ủ thoáng khí các mẫu đất được thu ở các
m hình canh tác cho thấy ở thời điểm ban đầu
thì lượng N-NH4+ của các nghiệm thức luân
canh lúa-m u cao hơn so với các nghiệm thức
độc canh lúa có v kh ng có bón phân hữu cơ
(Hình 2). Kết quả n y được giải thích l do
tiến trình ammonium hóa chuyển đạm hữu cơ
th nh N-NH4+ ban đầu diễn ra mạnh hơn ở các
nghiệm thức luân canh lúa-m u so với các
nghiệm thức độc canh lúa. Sau 2 tuần ủ h m
lượng N-NH4+ tăng dần ở hai nghiệm thức độc
canh lúa v nghiệm thức độc canh lúa có bón
phân hữu cơ. Trong khi đó, các nghiệm thức
luân canh lúa-m u có h m lượng N-NH4+ có
khuynh hướng giảm. Sau tuần 4 v tuần 8 h m
lượng N-NH4+ giảm đi mạnh hơn v khác biệt
có ý nghĩa thống kê ở các nghiệm thức luân
canh lúa-m u v độc canh lúa có bón phân hữu
cơ so với nghiệm thức độc canh lúa. Kết quả
n y có thể do h m lượng chất hữu cơ đã giảm
do quá trình khoáng hóa. Mặt khác, do điều
kiện thoáng khí một lượng lớn amonium đã
chuyển th nh nitrate.

Số liệu thí nghiệm được được xử lý bằng
chương trình Excel v phân tích thống kê bằng
chương trình MSTATC để so sánh trung bình
các nghiệm thức ở mức ý nghĩa 5%.
3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1 Hàm lƣợng đạm (N) hữu dụng trong đất
Kết quả phân tích được trình b y ở hình 1
cho thấy đạm hữu dụng trong đất ở các nghiệm
thức luân canh lúa – m u biến động từ 21,2 23,9 mg/kg đất cao hơn v khác biệt có ý nghĩa
thống kê so với nghiệm thức độc canh lúa
(17,7 mg/kg đất). Ở các nghiệm thức luân canh
lúa – m u, đất có thời gian thoáng khí khi
được canh tác vụ m u, đã giúp vi sinh vật hiếu
khí trong đất có điều kiện sinh trưởng v phát
triển góp phần l m tăng khả năng khoáng hoá
đạm, do đó l m tăng h m lượng N hữu dụng
trong đất. Đồng thời, nghiệm thức thâm canh
lúa có bón phân hữu cơ cũng có lượng đạm
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Hình 2: Hàm lƣợng
N-NH4+ trong đất
qua các tuần ủ

N-NH4+ (mg/kg đất)

60
50
Lúa - Lúa

40

Lúa+10 tấn HC - Lúa
30

Lúa - Mè

20

Lúa - Đậu Phộng

10

Lúa - Đậu Nành

0
0 tuần

2 tuần

4 tuần

8 tuần

Thời gian ủ

khác biệt có ý nghĩa thống kê ở các nghiệm
thức lúa-đậu n nh v đậu phộng so với các
nghiệm thức còn lại l do luân canh cây
m u đã tạo điều kiện thoáng khí cho đất, thúc
đẩy sự phát triển của cộng đồng vi sinh vật
háo khí.

3.2.2 Hàm l ợng N-NO3H m lượng N-NO3- của các hệ thống cây
trồng tăng lên qua các tuần ủ (Hình 3) l do
hoạt động của vi sinh vật trong điều kiện
thoáng khí đã oxy hóa một lượng lớn N-NH4+
th nh N-NO3-. Lượng N-NO3- tăng nhanh hơn

Hình 3: Hàm lƣợng NNO3- trong đất qua các
tuần ủ

N-NO3- (mg/kg đất)
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20
Lúa - Lúa
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Lúa - Mè
Lúa - Đậu Phộng

5

Lúa - Đậu Nành

0
0 tuần
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4 tuần

8 tuần

Thời gian ủ

đất có thời gian thoáng khí, tạo m i trường oxy
hóa thúc đẩy quá trình khoáng hóa chất hữu
cơ. Nghiệm thức thâm canh lúa có bón phân
hữu cơ có h m lượng chất hữu cơ thấp hơn
khác biệt có ý nghĩa thống kê so với thâm canh
lúa, điều n y có thể được giải thích l do phân
hữu cơ vi sinh được bón đã cung cấp chủng
nấm Trichoderma v o đất. Chủng nấm n y
giúp quá trình phân hủy v khoáng hóa rơm rạ
diễn ra tốt hơn so với nghiệm thức thâm canh
lúa kh ng có bón phân hữu cơ vi sinh.

3.3 Hàm lƣợng chất hữu cơ trong đất
Kết quả phân tích cho thấy h m lượng chất
hữu cơ trong đất biến động từ 2,14-2,8%
(Hình 4). Đất có h m lượng chất hữu cơ thấp
v đều ở mức nghèo. Ở nghiệm thức thâm
canh lúa có h m lượng chất hữu cơ cao hơn
khác biệt có ý nghĩa về mặt thống kê so với
các nghiệm thức luân canh lúa – m u. Kết quả
n y l do ở nghiệm thức thâm canh lúa sau
mỗi vụ thu hoạch lúa, gốc rạ được vùi lại trong
đất l m gia tăng h m lượng chất hữu cơ. Mặt
khác, ở các nghiệm thức luân canh lúa m u,
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Hình 4: Chất hữu cơ trong đất
giữa các nghiệm thức thí nghiệm

thừa thực vật. Mặt khác, trong đất ngập nước
liên tục, chất hữu cơ hiện diện ở các dạng hợp
chất khó phân hủy hơn so với đất luân canh lúa
– m u. Tương tự, h m lượng cacbon dễ phân
huỷ trong hệ thống thâm canh lúa có bón phân
hữu cơ cao hơn khác biệt có ý nghĩa thống kê
so với nghiệm thức thâm canh lúa. Điều n y có
thể được giải thích l do bón phân hữu cơ hoai
mục đã cung cấp th nh phần cacbon dễ phân
hủy cho đất, ngo i ra bón phân hữu cơ còn
giúp tăng cường hệ vi sinh vật v tạo điều kiện
tốt để vi sinh vật trong đất hoạt động l m gia
tăng h m lượng cacbon dễ phân hủy.

3.4 Cacbon dễ phân hủy
Kết quả phân tích h m lượng cacbon dễ
phân hủy được trình b y ở hình 5 cho thấy mặc
dù nghiệm thức thâm canh lúa có h m lượng
chất hữu cơ trong đất cao hơn các nghiệm thức
luân canh v nghiệm thức thâm canh có bón
phân hữu cơ (được trình b y ở hình 4), tuy
nhiên h m lượng cacbon dễ phân huỷ của
nghiệm thức thâm canh lại thấp hơn có ý nghĩa
thống kê so với các nghiệm thức còn lại. Kết
quả n y có thể được giải thích l do ở đất thâm
canh lúa ngập nước liên tục gần như ở trạng
thái khử, thiếu oxy, hoạt động của vi sinh vật
kém nên l m chậm khả năng phân hủy các dư

Hình 5: Hàm lƣợng cacbon dễ
phân hủy trong đất
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so với chuyên canh lúa. Kết quả n y phù hợp
với nghiên cứu của Dobermann và tv (2000),
trồng lúa sau vụ m u thường cho năng suất cao
hơn so với trồng lúa thâm canh.

3.5 Năng suất lúa
Kết quả thí nghiệm cho thấy năng suất ở
các nghiệm thức luân canh lúa–m u cao hơn
khác biệt có ý nghĩa thống kê so với nghiệm
thức thâm canh lúa (Hình 6). Khi luân canh lúa
– m u, đất có thời gian được phơi kh , thoáng
khí giúp phân hủy chất hữu cơ trong đất thuận
lợi cũng như tạo m i trường cho các vi sinh
vật hoạt động l m gia tăng h m lượng cacbon
dễ phân hủy v khoáng hoá đạm, tăng h m
lượng đạm hữu dụng trong đất đưa đến năng
suất của hệ thống luân canh lúa – m u cao hơn

Bên cạnh đó, năng suất ở nghiệm thức thâm
canh có bón phân hữu cơ vi sinh cao hơn khác
biệt có nghĩa thống kê so với nghiệm thức
thâm canh. Do bón phân hữu cơ giúp nâng cao
h m lượng chất hữu cơ dễ phân hủy, tăng hiệu
quả sử dụng phân v cơ, đạm hữu dụng v
hoạt động của vi sinh vật đất.

Hình 6: Năng suất lúa thực tế
giữa các nghiệm thức

4 KẾT LUẬN
Khả năng cung cấp đạm hữu dụng, sự
khoáng hóa đạm v h m lượng cacbon dễ phân
hủy trong đất ở các nghiệm thức luân canh lúa
– m u v nghiệm thức canh tác hai vụ lúa có
bón phân hữu cơ vi sinh cao hơn so với
nghiệm thức chuyên canh lúa kh ng bón phân
hữu cơ, điều n y dẫn đến tăng năng suất lúa ở
m hình luân canh lúa – m u v chuyên canh
lúa có bón phân hữu cơ so với độc canh lúa.
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