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ABSTRACT
Site Specific Nutrient Management (SSNM) is an approach to feeding rice
with nutrients as and when needed. The research has been conducted in
eight locations, three rice crops from 2016-2018. Objective of the
research was to evaluate the response of rice yield to NPK and establish
the fertilizer formular for rice grown in major soil groups in MD. Results
showed that the N recommended rate for rice in alluvial soils was 85-95
kg ha-1, on the other hand, acid sulfate soils and saline affected soils was
70-80 kg ha-1. In case of returning rice straw to the soil, the
recommendation rate of P and K were 30-45kg P2O5 ha-1 and 25-35kg
K2O ha-1, respectively.
TÓM TẮT
Quản lý dưỡng chất theo địa điểm chuyên biệt (SSNM) là một phương
pháp được ứng dụng trong bón phân phù hợp với nhu cầu của cây lúa.
Nghiên cứu được thực hiện trên 08 địa điểm và qua 03 mùa vụ, từ năm
2016-2018. Mục tiêu đề tài nhằm đánh giá đáp ứng năng suất lúa đối với
NPK và xây dựng công thức phân bón trên các nhóm đất chính trồng lúa
ở ĐBSCL. Kết quả cho thấy lượng phân N cho lúa được khuyến cáo đối
với nhóm đất phù sa là 85-95 kgN ha-1, trong khi đối với nhóm đất phèn
và nhiễm mặn, lượng đạm được khuyến cáo là 70-80 kgN ha-1. Lượng
phân lân và lượng phân kali được đề xuất theo thứ tự là 30 - 45kg P2O5
ha-1 và 25 - 35kg K2O ha-1.

Trích dẫn: Ngô Ngọc Hưng, Lê Văn Dang, Trịnh Quang Khương, Nguyễn Kim Quyên, Lý Ngọc Thanh Xuân,
Trần Văn Dũng, Lâm Văn Thông, Nguyễn Bảo Vệ, Lê Phước Toàn và Trần Ngọc Hữu, 2020. Sử
dụng NPK cho cây lúa trên các biểu loại đất chính ở Đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ. 56(Số chuyên đề: Khoa học đất): 177-184.
1 MỞ ĐẦU

xuất 3 vụ lúa/năm và biện pháp bón phân cần được
nghiên cứu cho phù hợp hơn ở mỗi địa phương.
Nguồn cung cấp dinh dưỡng chủ yếu cho cây lúa là
từ đất, phân bón và thải thực vật để lại. Ngoài ra,
dinh dưỡng còn được bổ sung thêm từ nước tưới,

Sản xuất lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long là một
nhân tố quan trọng đảm bảo an ninh lương thực quốc
gia và phục vụ cho xuất khẩu. Tuy nhiên, hiểu biết
về những hệ thống sản xuất, đặc biệt là hệ thống sản
177
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nước mưa và vi sinh vật đất. Vai trò của phân bón
hết sức quan trọng trong thâm canh lúa, không có
phân bón là không có năng suất gia tăng. Tăng đầu
vào chất dinh dưỡng từ phân bón đã góp phần đáng
kể vào cải thiện năng suất cây trồng trên thế giới
(Cassman et al., 2003). Trong 3 nguyên tố phân đa
lượng N, P, K, phân N góp phần làm tăng năng suất
lúa khoảng 40%-45%, phân lân góp phần khoảng
20-30% và phân kali góp phần khoảng 5-10%
(Phạm Sỹ Tân, 2008). Tuy nhiên, đáp ứng năng suất
cây trồng đối với các nguyên tố này thay đổi theo
thời gian (Majumdar et al., 2012). Bón phân cân đối,
bón theo nhu cầu của cây mới là cách tốt nhất để vừa
đạt năng suất cao, vừa có hiệu quả kinh tế và bảo vệ
môi trường. Đầu tư phân hóa học cho lúa trở thành
nhân tố chính để cân bằng dinh dưỡng cho cây trồng,
nhưng nông dân ĐBSCL bón phân không cân đối và
hiệu quả thấp. Quản lý dinh dưỡng linh hoạt dựa vào
khả năng cung cấp dinh dưỡng từ đất và năng suất
lúa là một chiến lược trong gia tăng năng suất lúa và
hiệu quả của phân bón ở ĐBSCL (Witt et al., 1999).
Theo quan điểm “Quản lý dinh dưỡng chuyên biệt
theo vùng” (Site Specific Nutrient Management gọi
tắt là SSNM), lượng phân bón không cố định, nó
luôn thay đổi giữa các địa điểm, các cánh đồng và
theo mùa vụ (Buresh et al., 2005). Thí nghiệm sơ
khởi SSNM đã được thực hiện năm 2003-2004 cho
Bảng 1: Các nhóm đất chính và vùng nghiên cứu

thấy áp dụng bón phân theo SSNM đã giảm chi phí
phân bón và gia tăng năng suất ở một số địa điểm ở
ĐBSCL (Khuong et al., 2005). Đề tài được thực
hiện nhằm tìm ra lượng phân bón N, P và K cho cây
lúa trên các nhóm đất chính ở ĐBSCL.
2 PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP
2.1 Phương tiện
Thí nghiệm được thực hiện trong 03 mùa vụ:
Đông Xuân 2016-2017, Hè Thu 2017 và Thu Đông
2017 trên 3 nhóm đất chính ở ĐBSCL: đất phèn
(Phụng Hiệp, Cai Lậy, Hòn Đất), đất phù sa (Bình
Minh, Ô Môn, Chợ Mới) và đất nhiễm mặn (Long
Phú, Giồng Riềng), đối với nhóm đất nhiễm mặn
không thực hiện thí nghiệm vào vụ Hè Thu 2017, do
thời gian này vùng đất nghiên cứu bị nhiễm mặn.
Loại phân bón được sử dụng trong thí nghiệm:
urea Cà Mau (46% N), super lân Long Thành
(16% P2O5) và kali clorua (60% K2O).
2.2 Phương pháp nghiên cứu
2.2.1 Bố trí thí nghiệm
Thí nghiệm được thực hiện trên 03 nhóm đất
chính ở ĐBSCL, sự phân bố vùng ảnh hưởng ngập
và địa điểm được mô tả ở Bảng 1.

Nhóm đất

Ký hiệu
Địa điểm
Vùng ảnh hưởng ngập
1
Chợ Mới - An Giang
PS ngập lũ nhiều
Đất phù sa (PS)
2
Ô Môn - Cần Thơ
PS ngập lũ ít
3
Bình Minh - Vĩnh Long
PS không ngập
4
Cai Lậy - Tiền Giang
Phèn Đồng Tháp Mười
Đất phèn
5
Hòn Đất - Kiên Giang
Phèn Tứ Giác Long Xuyên
6
Phụng Hiệp - Hậu Giang
Phèn Trũng sông Hậu
7
Long Phú - Sóc Trăng
Ảnh hưởng bởi sông Mekong
Đất nhiễm mặn
8
Giồng Riềng - Kiên Giang
Không ảnh hưởng sông Mekong
Dựa vào bản đồ vùng sinh thái nông nghiệp
thí nghiệm SSNM và Farmer Fertilizer Practice
ĐBSCL, các địa điểm thí nghiệm mô tả trong Bảng
(FFP) được bố trí trên cùng 1 ruộng nông dân.
1 được phân bố và trình bày ở Hình 1.
Ruộng đại diện cho nhóm đất và nông dân tiên tiến
được chọn để bố trí thí nghiệm, tổng cộng 40 ruộng
Việc bố trí thí nghiệm và thiết kế nghiệm thức
thí nghiệm, mỗi ruộng gồm 5 nghiệm thức, không
thí nghiệm được dựa theo sổ tay hướng dẫn quản lý
lặp lại trên mỗi ruộng, với diện tích mỗi ô thí nghiệm
dinh dưỡng trên cây lúa (Fairhust et al., 2007). Lô
là 25 m2 (5 m x 5 m).
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Hình 1: Vị trí địa điểm thí nghiệm SSNM trên các vùng sinh thái nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long

thí nghiệm, tổng cộng số ruộng thí nghiệm là 110.
Nghiệm thức thí nghiệm được trình bày ở Bảng 2.

Mỗi địa điểm gồm 05 ruộng thí nghiệm được
thực hiện trên ruộng của nông dân, với 03 mùa vụ
Bảng 2: Nghiệm thức của thí nghiệm

Mô tả
Lô bón đầy đủ (NPK): phân đạm, lân và kali được bón theo lượng khuyến cáo để đảm
1 NPK
bảo rằng những dinh dưỡng này không làm giới hạn năng suất.
Lô khuyết kali (0-K): không bón phân kali, nhưng phân đạm và lân vẫn được bón đủ
2 NP
để đảm bảo rằng những dinh dưỡng đa lượng ngoài kali không làm giới hạn năng
suất.
Lô khuyết lân (0-P): không bón phân lân, nhưng phân đạm và kali vẫn được bón đủ
3 NK
để đảm bảo rằng những dinh dưỡng đa lượng ngoài lân không làm giới hạn năng suất.
Lô khuyết đạm (0-N): không bón phân đạm, nhưng phân lân và kali vẫn được bón đủ
4 PK
để đảm bảo rằng những dinh dưỡng đa lượng ngoài đạm không làm giới hạn năng
suất.
5 FFP
Lô đối chứng: bón phân theo công thức và tập quán của người dân địa phương
Thời gian bón phân cho thí nghiệm được chia
Phương pháp xử lý số liệu: Sử dụng phần mềm
làm 3 đợt: đợt 1 (8-12 ngày sau sạ -NSS, đợt 2 (20SPSS phiên bản 16.0 so sánh khác biệt trung bình và
22 NSS) và đợt 3 (40-42 NSS). Lượng phân bón cho
phân tích phương sai bằng kiểm định Duncan.
thí nghệm theo từng đợt là: đợt 1 (30% N - 50% P2O5
2.2.3 Lượng dưỡng chất lấy đi (NPK) của cây
- 50% K2O), đợt 2 (40% N - 50% P2O5) và đợt 3
lúa
(30% N - 50% K2O).
2.2.2 Thu thập và đánh giá số liệu
Số lượng mẫu phân tích dưỡng chất NPK của cây
lúa được xác định gồm: (i) 08 địa điểm thí nghiệm;
Năng suất thực tế được xác định qua thu hoạch
(ii) 05 ruộng thí nghiệm trên 01 địa điểm; (iii) 03
5m2 trong mỗi ô thí nghiệm, hạt lúa được làm sạch
mẫu lúa được thu trên mỗi ruộng; (iv) 03 mùa vụ
rồi cân trọng lượng và đo ẩm độ ngay khi cân rồi
(ĐX 2016-17, Hè Thu 2017 và Thu Đông 2017),
quy về trọng lượng ở ẩm độ 14%.
ngoại trừ ở Giồng Riềng và Long Phú không thực
STT Nghiệm thức
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nghiệm thí nghiệm ở vụ Hè Thu 2017 do đất xâm
nhập mặn. Kết quả hàm lượng dưỡng chất (NPK) có

trong rơm và hạt trên 03 nhóm đất được trình bày ở
Bảng 3.

Bảng 3: Hàm lượng trung bình của dưỡng chất NPK có trong rơm và hạt trên 03 nhóm đất (n=330).
Nhóm đất
Đất phù sa
Đất phèn
Đất nhiễm mặn

%N
Rơm
Hạt
0,60±0,01* 1,06±0,02
0,62±0,01 1,13±0,01
0,57±0,01 0,92±0,02

%P2O5
Rơm
Hạt
0,39±0,01 0,58±0,01
0,37±0,01 0,55±0,01
0,38±0,01 0,51±0,01

%K2O
Rơm
Hạt
1,68±0,02 0,33±0,01
1,71±0,01 0,36±0,01
1,60±0,01 0,30±0,01

Ghi chú: * thể hiện sai số chuẩn.

Lượng bón N cho lúa được xác định dựa vào
năng suất từ thí nghiệm lô khuyết. Lượng bón lân
cho lúa được xác định được dựa vào lượng P2O5 lấy
đi tạo thành 1 tấn hạt. Lượng bón kali cho lúa được

xác định được dựa vào lượng K2O lấy đi tạo thành 1
tấn hạt. Lượng dưỡng chất lấy đi từ hạt và rơm của
cây lúa được trình bày ở Bảng 4.

Bảng 4: Bảng tóm tắt lượng dưỡng chất NPK cần để sản xuất ra 1 tấn hạt lúa (*n=330)
Hàm lượng
Lượng dưỡng
Tổng lượng
Hàm lượng
Lượng dưỡng
dưỡng chất
chất rơm lấy dưỡng chất cần
Dưỡng chất
dưỡng chất
chất hạt lấy đi
trong rơm
đi (kg/ 1 tấn để sản xuất ra 1
trong hạt (%)
(kg/ 1 tấn hạt)
(%)
rơm)
tấn hạt
N
1,08
0,62
10,8
6,20
17,0
P2O5
0,58
0,37
5,80
3,70
9,50
K2O
0,33
1,67
3,30
16,7
20,0
(*Số mẫu: 03 mẫu lúa của nghiệm thức NPK (thu thập ở giai đoạn thu hoạch) X 05 ruộng thí nghiệm/ loại đất X 08 loại
đất X 03 vụ canh tác. Ngoại trừ đất nhiễm mặn không canh tác ở vụ Hè Thu)

c. Phân kali (K2O)

2.2.4 Công thức tính lượng NPK
a. Phân đạm (N)

Khi thu hoạch mỗi tấn hạt lúa sẽ lấy đi từ đất 20
kg K2O (bảng 3). Khi thu hoạch lúa mỗi tấn hạt sẽ
lấy đi từ đất khoảng 3,3 kg K2O. Công thức xác định
phân kali bón cho lúa:

Công thức tính lượng phân N:
FN= (GY+N – GY0N)/AEN (Pasuquina et al.,
2014)
Trong đó: GY+N : năng suất hạt của lô bón đạm;
GY0N là năng suất hạt của lô 0N; AEN là hiệu quả
nông học của phân đạm học (Agronomic
Efficiency); AEN được tính dựa vào năng suất hạt
mục tiêu và năng suất hạt lô bón thiếu N (0N):
AEN = (GYMT – GY0N)/FN (Novoa and Loomis,
1981)
Trong đó: GYMT: năng suất hạt mục tiêu, GY0N
là năng suất hạt của lô 0N, FN là lượng phân N bón
vào.
b. Phân lân (P2O5)

FK2O= ((GYMT – GY0K)*20)+( GY0K*3,3)
(kg/ha)
Trong đó: GYMT : năng suất hạt của lô mục tiêu,
GY0K là năng suất hạt của lô không bón kali.
3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1 So sánh năng suất lúa trên các nhóm
đất chính
Hình 2 cho thấy, ở vụ Đông Xuân 2016-2017
năng suất trung bình của nhóm đất phèn là 6,49 tấn
ha-1, đất phù sa là 6,59 tấn ha-1 và đất nhiễm mặn là
5,99 tấn ha-1. Đến vụ Hè Thu 2017 năng suất trung
bình của nhóm đất phèn và phù sa giảm so với vụ
Đông Xuân, cụ thể nhóm đất phèn đạt năng suất 5,44
tấn ha-1 và nhóm đất phù sa là 5,98 tấn ha-1. Ở vụ Thu
Đông 2017, năng suất có sự khác biệt giữa các nhóm
đất, năng suất ở nhóm đất phèn thấp hơn so với hai
nhóm đất còn lại.

Khi thu hoạch mỗi tấn hạt lúa sẽ lấy đi từ đất 5,8
kg P2O5 (bảng 3). Công thức xác định phân lân bón
cho lúa:
FP2O5= ((GYMT – GY0P)*9,5)+( GY0P*5,8)
(kg/ha)
Trong đó: GYMT : năng suất hạt của lô mục tiêu,
GY0P là năng suất hạt của lô 0P.
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b)

c)

Hình 2: Năng suất trung bình của các nhóm đất ở các mùa vụ: (a) Đông Xuân 2016-2017; (b) Hè Thu
2017 và (c) Thu Đông 2017
(Ghi chú: các thanh đứng trên hình biểu diễn cho độ lệch chuẩn (SD))

3.2 Đáp ứng năng suất lúa đối với N, P và K
3.2.1 Đáp ứng năng suất lúa đối với bón N

ở Phụng Hiệp, 1,41 tấn ha-1 ở Cai Lậy, 2,16 tấn ha-1
ở Hòn Đất. Đối với nhóm đất phù sa, khi bón đạm ở
liều lượng 90 kg ha-1 làm gia tăng khoảng 1,78 tấn
ha-1 so với không bón đạm trên đất Bình Minh, khi
bón đạm ở liều lượng 100 kg ha-1 làm gia tăng
khoảng 1,72 tấn ha-1 trên đất Ô Môn và khi bón 120
kg N ha-1 làm gia tăng khoảng 2,08 tấn ha-1 trên đất
trồng lúa 3 vụ ở Chợ Mới.
1

Đáp ứng năng suất lúa khi bón phân đạm ở cả 3
vụ là khá cao (Hình 3). Khi bón phân đạm làm gia
tăng năng suất khoảng 0,9 đến 2,6 tấn hạt trên hecta.
Cụ thể ở vụ Đông Xuân, khi bón 90 kg N ha-1 trên
nhóm đất phèn làm gia tăng khoảng 1,87 tấn hạt ha-

a)

b)

c)

Hình 3: Đáp ứng năng suất lúa khi bón phân N (tấn ha ): (a) Đông Xuân 2016-2017; (b) Hè Thu 2017
và (c) Thu Đông 2017
-1

(Ghi chú: PH: Phụng Hiệp; CL: Cai Lậy; HĐ: Hòn Đất; BM: Bình Minh; OM: Ô Môn; CM: Chợ Mới; LP: Long Phú;
GR: Giồng Riềng. Các thanh đứng trên hình biểu diễn cho độ lệch chuẩn (SD))

cả 3 vụ Đông Xuân, Hè Thu và Thu Đông tương ít
có sự biến động (hình 4). Tập quán canh tác của
nông dân ở ĐBSCL có thói quen bón một lượng
phân lân rất lớn cho lúa, phân lân khi bón vào đất
hầu như ít bị mất đi do các tiến trình rửa trôi, trực di
nên lượng phân lân lưu tồn ở vụ sau là rất lớn.

3.2.2 Đáp ứng năng suất lúa đối với bón P
Bón lân cho lúa làm gia tăng năng suất lúa rất
thấp ở Phụng Hiệp, Cai Lậy, Hòn Đất, Bình Minh,
Long Phú ngoại trừ ở vùng Ô Môn, Chợ Mới và
Giồng Riềng. Đáp ứng năng suất lúa với phân lân ở
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a)
b)
c)
-1
Hình 4: Đáp ứng năng suất lúa khi bón phân P (tấn ha ): (a) Đông Xuân 2016-2017; (b) Hè Thu 2017
và (c) Thu Đông 2017
(Ghi chú: PH: Phụng Hiệp; CL: Cai Lậy; HĐ: Hòn Đất; BM: Bình Minh; OM: Ô Môn; CM: Chợ Mới; LP: Long Phú;
GR: Giồng Riềng. Các thanh đứng trên hình biểu diễn cho độ lệch chuẩn (SD))

trong nước lũ nên chưa cho thấy đáp ứng năng suất
lúa khi bón thêm phân K cho lúa. Tuy nhiên, trong
những năm gần đây khi các đập thủy điện được xây
dựng trên thượng nguồn sông Mê Kông ngày càng
nhiều, lượng phù sa trong nước lũ về đến được
ĐBSCL ngày càng thấp (Nestmann and Vu, 2016).
Vì vậy, trong tương lai sẽ có sự đáp ứng năng suất
lúa đối với phân kali, việc bổ

3.2.3 Đáp ứng năng suất lúa đối với bón K
Năng suất lúa gia tăng khi bón K không đáng kể
ở các điểm nghiên cứu ngoại trừ điểm Chợ Mới,
Giồng Riềng và Ô Môn (Hình 5). Ở điểm Phụng
Hiệp cho đáp ứng năng suất lúa với phân kali là thấp
nhất. Hầu hết ở các địa điểm thí nghiệm, mỗi năm
đều được cung cấp một lượng K rất lớn từ phù sa

a)
b)
c)
Hình 5: Đáp ứng năng suất lúa khi bón phân K (tấn ha-1): (a) Đông Xuân 2016-2017; (b) Hè Thu 2017
và (c) Thu Đông 2017
(Ghi chú: PH: Phụng Hiệp; CL: Cai Lậy; HĐ: Hòn Đất; BM: Bình Minh; OM: Ô Môn; CM: Chợ Mới; LP: Long Phú;
GR: Giồng Riềng. Các thanh đứng trên hình biểu diễn cho độ lệch chuẩn (SD)).

Qua nghiên cứu về quản lý dinh dưỡng cho lúa
trên 24 ruộng của nông dân ở Ô Môn- Cần Thơ,
lượng P và K được khuyến cáo một lượng tối thiểu
là 13 kg P ha–1 và 22kg K ha–1 với mục đích duy trì
tính bền vững cho đất (Pham Sy Tan et al., 2004).

trình bày ở Bảng 5. Đối với nhóm đất phèn Phụng
Hiệp lượng phân NPK cần bón là 78-45-25 kg ha-1;
Cai Lậy là 69-45-35 (kg ha-1) và Hòn Đất là 68-4530 (kg ha-1). Nhóm đất phù sa: Bình Minh lượng
phân NPK cần bón là 67-45-35 (kg ha-1); Ô Môn là:
86-45-30 và Chợ Mới là 97-45-35 (kg ha-1). Nhóm
đất nhiễm mặn Long Phú và Giồng Riềng lần lượt
là: 68-40-35 và 74-45-30 (kg ha-1). Đối với vụ Hè
Thu và Thu Đông lượng phân NPK khuyến cáo sử
dụng được trình bày trong Bảng 5. Khuyến cáo bón

3.3 Công thức phân bón đề xuất cho các địa
điểm theo mùa vụ
Công thức phân bón NPK cho vụ Đông Xuân
2017-2018 được xác định theo từng địa điểm được
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phân cho lúa trên cả 8 địa điểm đều thấp hơn rất
chi phí sử dụng phân bón và giảm thiểu tác động của
nhiều so với lượng phân bón hiện tại của nông dân.
phân bón đến môi trường.
Vì vậy, cần ứng dụng kết quả nghiên cứu nhằm giảm
Bảng 5: Tổng hợp công thức khuyến cáo N,P,K cho các địa điểm ở vụ ĐX 2017-2018, Hè Thu 2018 và
Thu Đông 2018
Vụ

Nhóm đất
Đất phèn

Đông
Xuân
20172018

Đất phù sa
Đất nhiễm mặn
Đất phèn

Hè Thu
2018
Đất phù sa
Đất phèn
Thu
Đông
2018

Đất phù sa
Đất nhiễm mặn

Lượng phân (kg ha-1)
N
P2O5
78
45
69
45
68
45
67
45
86
45
97
45
68
40
74
45
55
40
86
40
73
30
66
40
74
40
116
45
67
35
79
35
64
35
73
35
80
40
101
40
69
40
80
40

Địa điểm
Phụng Hiệp
Cai Lậy
Hòn Đất
Bình Minh
Ô Môn
Chợ Mới
Long Phú
Giồng Riềng
Phụng Hiệp
Cai Lậy
Hòn Đất
Bình Minh
Ô Môn
Chợ Mới
Phụng Hiệp
Cai Lậy
Hòn Đất
Bình Minh
Ô Môn
Chợ Mới
Long Phú
Giồng Riềng

K2O
25
35
35
35
30
35
35
30
30
35
25
35
35
30
35
30
25
25
35
30
30
30
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4 KẾT LUẬN
Đáp ứng năng suất lúa do bón phân đạm của các
nhóm đất bình quân là 1,5-2 tấn ha-1. Đáp ứng năng
suất lúa với phân P cao nhất trên đất nhiễm mặn
Giồng Riềng là 0,8 tấn ha-1, trong khi các địa điểm
còn lại năng suất chỉ đáp ứng với lân 0,3 tấn ha-1. Đối
với phân K, hầu hết năng suất lúa của các nhóm đất
chỉ đáp ứng trong khoảng 0,2-0,4 tấn ha-1.
Lượng phân N cho lúa được khuyến cáo đối với
nhóm đất phù sa là 85-95 kgN ha-1, trong khi đối với
nhóm đất phèn và nhiễm mặn, lượng đạm được
khuyến cáo là 70-80 kgN ha-1. Lượng phân lân và
lượng phân kali được đề xuất theo thứ tự là 30 - 45kg
P2O5 ha-1 và 25 - 35kg K2O ha-1.
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