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ABSTRACT 

The objective of this study was to determine nitrogen use efficiency 

(NUE), rice yield under two water management regimes in 

greenhouse experiment of acid sulfate soils and alluvial soils by 15N 

technique. The 22 factorial experiment in a completely randomized 

design of four treatments including the two water management 

regimes (Continuous flooding and alternate wetting and drying) and 

the two soil types (alluvial soils and acid sulfate soils) was conducted 

in the greenhouse at College of Agriculture and Applied Biology - Can 

Tho University. The results of greenhouse experiment showed that 

water saving regime obtained 40.30% of NUE  and rice grain yield 

(0.34 kg m-2) as equal as comparing to continuous flooding irrigation. 

Nitrogen use efficiency of acid sulfate soils (Giong Rieng-Kien Giang) 

and alluvial soils (O Mon – Can Tho) was not significant difference, 

fluctuated 31.68 – 44.01%. In this case, NUE of rice grain obtained 

15-20% only. Rice yield was not significant different from soil type 

treatments. 

TÓM TẮT 

 ề tà  đ ợ  t ự    ện n ằm xá  địn    ệu quả sử dụn  p ân N và 

năn  suất lú  d ớ  ản    ởn   ủ      b ện p áp t ớ  tron  n à l ớ  

trên đất p ù s  và đất p èn, kỹ t uật 15N đán  dấu đ ợ  sử dụn  để 

đán    á t n    ệu quả  ủ  sử dụn  p ân đ m. T   n   ệm t ừ  số     

n ân tố tron  bố tr   oàn toàn n ẫu n  ên vớ  4 n   ệm t ứ   ồm     

p   n  p áp quản lý n ớ  (n ập l ên tụ  và k ô n ập luân p  ên) 

trên     lo   đất (đất p ù s  và đất p èn) đ ợ  t ự    ện ở n à l ớ  

k o  Nôn  n   ệp và S n      Ứn  dụn  – Tr  n          C n T  . 

 ết quả t   n   ệm n à l ớ    o t ấy b ện p áp t ớ  t ết k ệm đ   đến 

  ệu quả sử dụn  p ân N (40,30%) và năn  suất   t lú  (0,34 k  m-2) 

t  n  đ  n  vớ  b ện p áp t ớ  n ập l ên tụ . H ệu quả sử dụn  p ân 

N trên đất p èn G ồn  R ền -  ên G  n  và đất p ù s  Ô Môn-C n 

T   k ôn  k á  b ệt ý n  ĩ  t ốn  kê 5%, d o độn  31,68 – 44,01%. 

Tron  đó,   ệu quả sử dụn  p ân N trên   t lú  d o độn  15-20%. 

Năn  suất   t lú  đ t đ ợ    ữ      lo   đất  ũn  k ôn  k á  b ệt ý 

n  ĩ  t ốn  kê 5%. 
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1 MỞ ĐẦU 

Đạm là yếu tố quan trọng nhất giới hạn 

năng suất lúa (Nambiar và Ghosh, 1984; De 

Detta et al., 1988), việc gia tăng hiệu quả sử 

dụng phân đạm đồng nghĩa với gia tăng năng 

suất. Trong điều kiện nguồn nước sử dụng cho 

tưới tiêu ngày càng cạn kiệt do biến đổi khí 

hậu và lưu lượng nước sông Cửu Long giảm, 

cần thực hiện các biện pháp giảm lượng nước 

tưới nhằm tiết kiệm tài nguyên nước nhưng 

vẫn đảm bảo được năng suất cây trồng. Hiện 

nay, trên thế giới sử dụng một kỹ thuật mới 

(tưới khô ngập luân phiên) trong canh tác lúa 

giúp giảm chi phí tưới 20-30% (BRRI, 2008). 

Tuy nhiên, việc áp dụng biện pháp tưới này có 

thể làm thay đổi tiến trình oxy hóa khử trong 

đất do đó sẽ dẫn đến thay đổi khả năng sử 

dụng N của lúa. Đề tài được thực hiện nhằm 

đánh giá hiệu quả sử dụng N và năng suất lúa 

trên đất phù sa và đất phèn dưới ảnh hưởng 

của hai biện pháp tưới. 

2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1 Phƣơng tiện 

Thí nghiệm được thực hiện trên đất phù sa 

và đất phèn với các đặc tính vật lý, hóa học 

ban đầu thể hiện trong Bảng 1. Giống lúa 

OM4498 có thời gian sinh trưởng 85 - 90 

ngày. Phân được bón theo khuyến cáo 100N - 

60P2O5  - 30K2O kg ha-1 và chia thành 3 lần 

bón vào các giai đoạn 8, 22 và 44 ngày sau  

khi sạ. 

Bảng 1: Các đặc tính vật lý, hóa học ban đầu của đất thí nghiệm 

Đất pH EC 

(µS/cm) 

Thành phần cơ giới (%) Chất hữu cơ 

(% C) 

N tổng số 

 (%) Cát Thịt Sét 

Phù sa 4,90 377 5,90 48,60 45,50 1,27 0,15 

Phèn 3,70 233 0,40 40,20 59,40 2,08 0,18 

2.2 Phƣơng pháp 

Thí nghiệm được thực hiện tại nhà lưới bộ 

môn Khoa học đất, khoa Nông nghiệp và Sinh 

học Ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ từ 

tháng 6 năm 2010 đến tháng 9 năm 2010. Thí 

nghiệm thừa số hai nhân tố trong bố trí theo 

thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên, trong đó loại 

đất và biện pháp tưới được thực hiện bao gồm: 

(i) Hai loại đất: đất phù sa và đất phèn; (ii) Hai 

biện pháp quản lý nước: khô ngập luân  phiên 

(AWD) và ngập liên tục (CF). Mỗi nghiệm 

thức có 5 lặp lại trên chậu có thể tích 2 lít với 

mật độ gieo 3 - 4 hạt chậu-1. 

Kỹ thuật 15N đánh dấu được sử dụng để 

kiểm soát tính hiệu quả của đạm bón qua tính 

toán cân bằng (Craswell et al., 1985, De Datta 

et al., 1987a,b; Schnier et al., 1988). Phân tích 

hàm lượng N tổng số, 15N trong rễ, thân, hạt và 

xác định trọng lượng khô của hạt, thân, rễ vào 

thời điểm thu hoạch, trong đó hàm lượng 15N 

trong rễ, thân và hạt lúa được phân tích tại Đan 

Mạch. 

2.2.1 Mô tả p   n  p áp t ới 

 Tưới ngập thường xuyên (Continuously 

flooded: CF): giữ mức nước khoảng 5 cm trên 

mặt ruộng trong suốt thời gian sinh trưởng của 

cây lúa ngoại trừ giai đoạn 80 - 100 ngày sau 

khi sạ vì đây là giai đoạn lúa trổ bông nên cần 

đủ nước cho sự phát triển của cây lúa. Thời kỳ 

80 - 100NSS đất được giữ ẩm. 

 Tưới khô ngập luân phiên (Alternate 

wetting and drying: AWD) còn gọi là tưới tiết 

kiệm: giữ ngập thường xuyên từ 3-10NSS. Đất 

thí nghiệm được tưới khi mực nước trong chậu 

cạn nước và rạng nứt thì tưới nước trở lại ở 

mức 5 cm. Chu kỳ khô ngập được áp dụng ở 

giai đoạn từ 10 - 55NSS.  

2.2.2 Cá   t n  toán số liệu p ân t    mẫu 

thực vật sử dụng 15N 

Cách tính toán số liệu phân tích mẫu thực 

vật sử dụng 15N theo Barraclough, (1991); 

Hauck et al. (1994). 

Sau khi xử lý và phân tích mẫu thực vật, 

các số liệu sau đây được thu thập: 

 Sinh khối khô của rơm rạ, trọng lượng 

hạt (gam). 

 Hàm lượng N tổng số trong mẫu (%). 

 Hàm lượng 15N trong mẫu (%15N a.e). 

Số liệu được tính toán qua các bước: 
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 Tổng hấp thu N của cây lúa (N uptake: g 

N m-2) = Sinh khối x %N trong mẫu 

 %15N dff được cây hút thu qua phân bón 

(%15N nhận từ phân): 

 
 

 

 

Trong đó:   

 %15N trong phân = 99,2 %N được  

làm giàu. 

 0,366 %15N có trong tự nhiên. 

 15N cây hút được từ phân bón (15N 

uptake:  g N m-2) = N uptake x %15N dff. 

 Hàm lượng N cây hấp thu từ đất (g N m-

2) = N uptake - 15N uptake. 

 Hiệu suất sử dụng phân N (% NUE: 

Nitrogen Use Efficiency). 

 
 

 

2.2.3 P   n  p áp xử lý số liệu 

Sử dụng phần mềm MSTATC phân tích 

phương sai, so sánh khác biệt trung bình giữa 

hai loại đất và hai phương pháp quản lý nước 

bằng kiểm định T-test. 

3 KẾT QUẢ THẢO LUẬN 

3.1 Ảnh hƣởng của biện pháp tƣới lên hiệu 

quả sử dụng N trên đất phù sa và đất 

phèn trồng lúa 

Trên đất phù sa, tổng hiệu quả sử dụng N 

của lúa trên nghiệm thức CF và AWD là 31,68 

và 36,53%, theo thứ tự. Tuy nhiên, hiệu quả sử 

dụng đạm trên đất phèn cao hơn, với 42,32% ở 

nghiệm thức ngập liên tục và 44,01% ở 

nghiệm thức khô ngập luân phiên. Qua đây, 

tổng hiệu quả sử dụng N trung bình ở nghiệm 

thức AWD và CF không khác biệt ý nghĩa 

thống kê 5% trên hai biểu loại đất. 

Hiệu quả sử dụng đạm trong hạt lúa giữa 

nghiệm thức CF và AWD không khác biệt có ý 

nghĩa thống kê 5% trên cả hai loại đất. Trên 

đất phù sa, hiệu quả sử dụng đạm trong hạt lúa 

dao động 14,37 - 16,34% (Hình 1a) trong khi 

trên đất phèn, NUE khoảng 20,01 - 20,65% 

(Hình 1b).   

Hiệu quả sử dụng đạm trên thân lá lúa 

tương đương với hiệu quả sử dụng đạm trên 

hạt lúa. Trên đất phèn NUE đạt 14,86% trên 

nghiệm thức ngập liên tục và 19,97% trên 

nghiệm thức khô ngập luận phiên (Hình 1a) và 

trên đất phèn NUE ở nghiệm thức CF là 

19,14% và ở nghiệm thức AWD là 20,84% 

(Hình 1b). 

Đối với rễ lúa, hiệu quả sử dụng đạm đạt từ 

0,48 - 3,17% và không khác biệt ý nghĩa thống 

kê 5% giữa nghiệm thức CF và nghiệm thức 

AWD (Hình 1). 

Hiệu quả sử dụng phân đạm thấp do đạm 

bốc thoát hơi NH3 (Hayashi et al., 2006, Lee et 

al., 2005), N2 (Cai et al., 1991), NO (Scholes 

et al., 1997) và N2O (Bouman et al., 2002). 

Ngoài ra, hiệu quả sử dụng đạm trên đất lúa 

ngập nước thấp do sự rửa trôi, cố định và bất 

động đạm (Savant và De Datta, 1982). 

Theo Lý Ngọc Thanh Xuân et al. (2011) ở 

ĐBSCL sự mất đạm từ phân bón do bốc hơi 

dạng N2
 là rất thấp (0,71 - 2,92%) so với bốc 

hơi NH3
 (26,50 - 33,50%). 

Mặc dù đã có nhiều nghiên cứu chuyên sâu 

nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón, 

cây lúa vẫn chỉ sử dụng khoảng dưới 40% 

lượng N bón vào và thường là thấp khoảng 

20% đến 30% (Vlek và Craswell, 1979; 

Schneiders và Scherer, 1998; Kronzucker et 

al., 1999). Ở ĐBSCL, đạm là yếu tố giới hạn 

năng suất chủ yếu trên đa số các loại đất và 

cây trồng (Nguyễn Mỹ Hoa, 1998). 

  

%15N a.e  

%15N dff  =  

%15N trong phân 

x 100 

15N uptake x 100  

%NUE 
 
=  

Tổng lượng urê bón (g m-2)  
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(a) (b) 

  

Hình 1: Ảnh hƣởng của biện pháp tƣới lên hiệu quả sử dụng đạm (%) của thân, hạt, rễ trên (a) đất 

phù sa và (b) đất phèn trồng lúa. Các thanh dọc trên đồ thị biểu diễn độ lệch chuẩn cho các giá trị 

thân, hạt và rễ (%) 

G     ú: CF: đất ngập l ên tục; 

  AWD: đất k ô n ập luân p  ên. 

3.2 Ảnh hƣởng biện pháp tƣới lên trọng 

lƣợng hạt trên đất phù sa và đất phèn 

trồng lúa 

Trọng lượng hạt lúa trên đất phù sa  

của nghiệm thức ngập liên tục là 0,40 kg m-2 

và nghiệm thức khô ngập luân phiên là  

0,38 kg m-2 (Hình 2a), không khác biệt ý nghĩa 

thống kê 5% giữa hai nghiệm thức. Theo 

nghiên cứu của Carbangon et al. (2001) năng 

suất lúa của cả hai nghiệm thức trên  

trong khoảng 3,2 - 5,8 tấn ha-1 tại Jinhua. Theo 

Carbangon et al. (2001), trong hầu hết các 

trường hợp năng suất hạt trong điều kiện ngập 

liên tục cao hơn từ 1 - 7% so với điều kiện khô 

ngập luân phiên. Nhiều tác giả khác cũng báo 

cáo rằng năng suất ở CF cao hơn AWD 

(Mishra et al., 1990; Tabbal et al., 1992; 

Bouman và Tuong, 2001). Tuy nhiên, theo 

Trần Thị Ngọc Huân et al., (2010), cho rằng 

năng suất ở AWD cao hơn CF ở vụ Đông 

Xuân 2007 - 2008, với năng suất biến động 

trên nghiệm thức CF từ 6,06 đến 6,37 tấn ha-1 

và trên nghiệm thức AWD trong khoảng 6,19 - 

6,46 tấn ha-1. 

Trên đất phèn, trọng lượng hạt lúa của hai 

nghiệm thức là 0,27 và 0,30 kg m-2 (Hình 2b) 

theo thứ tự đối với nghiệm ngập liên tục và 

khô ngập luân phiên. Nguyên nhân dẫn đến 

trọng lượng hạt tăng trên nghiệm thức AWD ở 

đất phèn là do áp dụng biện pháp quản lý nước 

giúp làm giảm độc chất trên đất phèn. 

Theo Mao Zhi et al. (2000); Xu (1982); 

Wei và Song (1989), Mao Zhi (1993), và 

Carbangon et al. (2001) năng suất lúa ở AWD 

cao hơn CF. Ngoài ra, cũng có tác giả kết luận 

rằng không có ảnh hưởng đến năng suất giữa 

hai chế độ quản lí nước trên (Limeng Zhang, 

2009). 
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(a) (b) 

  

Hình 2: Ảnh hƣởng của biện pháp tƣới lên năng suất của thân, hạt, rễ trên (a) đất phù sa và (b) đất 

phèn trồng lúa. Các thanh dọc trên đồ thị biểu diễn độ lệch chuẩn cho các giá trị  thân, hạt và rễ  

(kg m
-2

) 

G     ú: CF: đất ngập l ên tục; 

  AWD: đất k ô ngập luân p  ên. 

4 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 

Biện pháp tưới tiết kiệm đưa đến hiệu quả 

sử dụng phân đạm trung bình (40,3%) và năng 

suất hạt lúa (0,34 kg m-2) tương đương với 

biện pháp tưới ngập liên tục trong điều kiện thí 

nghiệm nhà lưới. 

Hiệu quả sử dụng phân N trên đất phèn 

Giồng Riềng-Kiên Giang và đất phù sa Ô Môn 

- Cần Thơ không khác biệt ý nghĩa thống kê 

5% và dao động 31,68 - 44,01%. Trong đó, 

hiệu quả sử dụng phân N trên hạt lúa dao động 

15 - 20%. Năng suất hạt lúa đạt được giữa  

hai loại đất cũng không khác biệt ý nghĩa 

thống kê 5%. 

Thí nghiệm cần được triển khai ở điều kiện 

đồng ruộng trước khi áp dụng rộng rãi phương 

pháp tưới khô ngập luân phiên. 
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