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ABSTRACT 

The experiment entitled effects of different levels of potassium combined 
with nitrate fertilizers on tuber qualities of Japanese purple sweet potato 
(Ipomoea batatas (L.) Lam) at Vinh Long province was carried out to 
determine the optimal amount of potassium combined with nitrogen levels 
for increasing qualities and prolonging preserved times. The experiment 
was set up in a randomized completed block design with 3 replications and 7 
treatments, 35 m2 per each replication. The treatments were 100 kg N.ha-1 - 
80 kg P2O5.ha-1 combined with 5 levels of K2O (0, 100, 150, 200 and 250 kg 
K2O.ha-1) and 80 kg P2O5.ha-1 - 250 kg K2O.ha-1 combined with 125 kg N.ha-

1 and 187 kg N.ha.-1. The results showed that the level of potassium at 200 
kg K2O.ha-1 combined with 100 kg N.ha-1 and 80 kg P2O5.ha-1 induced high 
qualities of Japanese purple sweet potato such as dry matters, total sugars, 
starchs, total anthocyanins and low crude fibers. In addition, the postharvest 
storage period was prolonged. Therefore, growers should apply 200 kg 
K2O.ha-1 level combined with 100 kg N.ha-1 and 80 kg P2O5.ha-1 for 
increasing qualities and preserved times. 

TÓM TẮT 

Đề tài nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng kali bón kết hợp với đạm đến 
chất lượng củ khoai lang Tím Nhật (Ipomoea batatas (L.) Lam) ở tỉnh Vĩnh 
Long được thực hiện nhằm tìm ra liều lượng kali và đạm bón thích hợp để 
khoai lang cho củ có phẩm chất tốt và tăng thời gian bảo quản. Thí nghiệm 
được bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên, với 3 lần lặp lại, gồm 7 
nghiệm thức, mỗi lần lặp lại là 35 m2. Các nghiệm thức là 100 kg N/ha và 
80 kg P2O5/ha kết hợp với 5 liều lượng bón kali (0, 100, 150, 200 và 250 kg 
K2O/ha) và nghiệm thức bón 80 P2O5 - 250 K2O kết hợp với 2 liều lượng 
đạm (125 kg N/ha và 187 kg N/ha). Kết quả nghiên cứu cho thấy kali bón ở 
mức 200 kg K2O/ha cho khoai lang Tím Nhật có phẩm chất củ như hàm 
lượng đường tổng số, tinh bột, hàm lượng anthocyanin cao nhất, chất xơ thô 
thấp và có thời gian bảo quản dài. Vì vậy, trong canh tác khoai lang Tím 
Nhật ở tỉnh Vĩnh Long, nông dân có thể bón kali ở mức 200 kg K2O/ha kết 
hợp với 100 kg N/ha - 80 kg P2O5/ha để tăng phẩm chất và thời gian bảo 
quản củ.  

Trích dẫn: Lê Thị Thanh Hiền, Lê Vĩnh Thúc và Nguyễn Bảo Vệ, 2016. Ảnh hưởng của liều lượng kali bón 
kết hợp với đạm đến chất lượng củ khoai lang tím nhật ở  tỉnh Vĩnh Long. Tạp chí Khoa học 
Trường Đại học Cần Thơ. 42b: 38-47. 
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1 MỞ ĐẦU 

Khoai lang (Ipomoea batatas (L.) Lam) là cây 
trồng có vai trò quan trọng trong sản xuất lương 
thực, đặc biệt là ở các quốc gia nhiệt đới đang phát 
triển. Khoai lang rất dễ trồng và có tính thích nghi 
tương đối rộng nên được trồng khắp nơi trên thế 
giới (Osiru et al., 2009). Củ khoai lang được sử 
dụng để ăn tươi như luộc hay chiên, tinh bột được 
sử dụng làm bột bánh mì, bún hay có thể sử dụng 
trong công nghiệp như điều chế alcohol (Uwah et 
al., 2013), thân lá cũng như củ được sử dụng làm 
thức ăn cho con người và gia súc (Collins and 
Walter, 1985; Shakamoto and Bowkamp, 1985; 
Woolfe, 1992). Với hơn 10.000 ha khoai lang được 
sản xuất mỗi năm chủ yếu là khoai lang Tím Nhật, 
huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long là nơi có diện tích 
khoai lang lớn nhất vùng Đồng bằng sông Cửu 
Long. Trong quá trình canh tác khoai lang, bên 
cạnh thuận lợi về điều kiện tự nhiên nông dân cũng 
gặp nhiều khó khăn về kỹ thuật canh tác. Ở đây, 
nông dân chăm sóc khoai chủ yếu dựa vào kinh 
nghiệm nên năng suất, chất lượng củ chưa cao và 
thời gian bảo quản ngắn. Một trong các nguyên 
nhân làm năng suất khoai lang chưa cao có thể do 
bón phân cho khoai lang chưa đúng lúc, bón thừa 

đạm, chưa đủ lượng kali hay lân rất cao. Việc bón 
phân cân đối là một trong những yếu tố làm cho 
năng suất và chất lượng tăng, bên cạnh đó thời gian 
bảo quản được kéo dài. Khoai lang Tím Nhật ở 
huyện Bình Tân khi bón liều lượng 200 kg K2O/ha 
kết hợp với 100 kg N/ha - 80 kg P2O5/ha làm cho 
năng suất tăng lên 31,2% so với tập quán bón phân 
của nông dân và việc tăng đạm hay kali thì không 
làm tăng năng suất (Lê Thị Thanh Hiền và ctv., 
2015). Năng suất của khoai lang có tăng lên nhưng 
về chất lượng khoai thì chưa đánh giá. Do vậy, đề 
tài được thực hiện nhằm đánh giá và tìm ra liều 
lượng kali thích hợp để khoai lang Tím Nhật cho 
phẩm chất củ tốt và kéo dài thời gian bảo quản.  

2 VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 

Thí nghiệm được thực hiện từ tháng 1 đến 
tháng 6 năm 2013 tại xã Thành Đông, huyện Bình 
Tân, tỉnh Vĩnh Long. Đất thí nghiệm có đặc tính 
đất được thể hiện trên Bảng 1. Đất được cày sâu 15 
- 20 cm, dọn sạch cỏ và lên luống rộng 80 cm, cao 
50 cm, dài 7 m và giữa các luống cách nhau là 35 
cm. Hom giống khoai lang Tím Nhật dài 25 - 30 
cm, có 6 - 8 mắt được lấy từ dây có 1,5 tháng tuổi. 
Phân bón DAP (18%N, 46% P2O5), Urea (46%N) 
và KCl (60% K2O). 

Bảng 1: Thành phần dinh dưỡng của đất trồng khoai lang thí nghiệm  

Chỉ tiêu Đơn vị tính Kết quả Phương pháp phân tích 
N tổng số % 0,29 Phương pháp Kejldahl 
P tổng số % P2O5 0,08 Phương pháp so màu trên máy sắc ký 
K trao đổi  meq/100 g đất 0,14 Đo trên máy hấp thu nguyên tử (Trích bằng BaCl2) 
Ca trao đổi  meq/100 g đất 4,09 Đo trên máy hấp thu nguyên tử (Trích bằng  BaCl2) 
CHC %  2,49 Phương pháp Walkley-Black (1934) 
pH   4,80 1:5 đất - nước, pH kế 

Ghi chú: Đất được phân tích tại phòng phân tích đất, Bộ môn Khoa học đất, Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng, 
Trường Đại học Cần Thơ  

Trong thời gian thí nghiệm nhiệt độ trung bình 
ở các tháng không biến động nhiều, trung bình 
nhiệt độ trong thời gian thực hiện thí nghiệm là 
27,30C, trung bình tổng giờ nắng trong tháng là 
224,9 giờ. Mưa chỉ tập trung vào 3 tháng cuối của 
thí nghiệm, ẩm độ trung bình cao nhất vào tháng 6 
là 95%, trung bình ẩm độ trong thời gian thí 
nghiệm là 85% (Niên giám thống kê tỉnh Vĩnh 
Long, 2013). Thí nghiệm được bố trí theo thể thức 
khối hoàn toàn ngẫu nhiên, với 3 lần lặp lại, gồm 7 
nghiệm thức. Mỗi lần lặp lại trên diện tích lô thí 
nghiệm là 35 m2 (7x5 m). Các nghiệm thức nghiên 
cứu được trình bày ở Bảng 2. 

Cách trồng hom trên luống là đặt 3 hàng hom 
trên một luống, nối tiếp nhau, 2/3 hom được vùi 

vào đất. Mật độ 200.000 hom/ha. Bón phân dọc 
luống khoai lang, cách gốc 10 - 15 cm. Thời kỳ 
bón được chia làm 5 đợt theo Lê Thị Thanh Hiền 
và ctv. (2015). Tưới nước đảm bảo cho đất đủ ẩm 
và tưới bằng vòi phun, bấm ngọn, làm cỏ và nhấc 
dây vào khoảng 50-55 ngày sau khi trồng. Thu 
hoạch khi thân lá phát triển chậm lại, lá vàng và 
rụng, vỏ củ láng, ít rễ phụ (130 ngày sau khi trồng). 

Các chỉ tiêu phẩm chất ngay khi thu hoạch:  
Mỗi ô thí nghiệm chọn 10 củ thương mại phân tích 
các chỉ tiêu: hàm lượng chất khô củ (%), hàm 
lượng chất xơ thô (%), độ Brix (%Brix), độ cứng 
(k.f/mm2), hàm lượng đường tổng số trong củ (%), 
hàm lượng tinh bột trong củ (%), hàm lượng 
anthocyanin toàn phần (%). 
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Bảng 2: Các nghiệm thức nghiên cứu và tỷ lệ phân bón trong nghiệm thức 

.Nghiệm thức 
Loại phân bón 

Tỷ lệ N: P2O5: K2O 
N (kg/ha) P2O5 (kg/ha) K2O (kg/ha) 

100N-80P2O5-0K2O (ĐC) 100 80 0 1: 0,8: 0 
100N-80P2O5-100K2O 100 80 100 1: 0,8: 1 
100N-80P2O5-150K2O 100 80 150 1: 0,8: 1,5 
100N-80P2O5-200K2O 100 80 200 1: 0,8: 2,0 
100N-80P2O5-250K2O 100 80 250 1: 0,8: 2,5 
125N-80P2O5-250K2O 125 80 250 1,25: 0,8: 2,5 
187N-80P2O5-250K2O 187 80 250 1,87: 0,8: 2,5 

Ghi chú: ĐC: Đối chứng 

Chỉ tiêu phẩm chất trong thời gian tồn trữ: Mỗi 
ô thí nghiệm chọn 10 kg củ thương mại, củ có khối 
lượng khoảng 50-100g/củ, vỏ củ bóng láng, không 
dấu vết sâu bệnh, rửa nước cẩn thận cho sạch đất, 
để ráo nước đem về để tự nhiên từng ô ở nhiệt độ 
phòng, ghi nhận nhiệt độ và ẩm độ phòng trong 
suốt thời gian theo dõi. Chọn 20 củ, chia 2 nhóm, 
mỗi nhóm 10 củ theo dõi các chỉ tiêu: tỷ lệ hao hụt 
khối lượng (%), tỷ lệ củ nảy mầm (%), số mầm/củ, 
tỷ lệ củ bệnh (%); Số củ còn lại, mỗi lần sử dụng 5 
củ ghi nhận các chỉ tiêu sau: độ Brix, độ cứng, hàm 
lượng đường tổng số (%), hàm lượng tinh bột (%). 
Thời gian theo dõi: Ghi nhận ngay khi thu hoạch, 1 
tuần/lần đến 5 tuần sau khi thu hoạch.  

Phương pháp xác định các chỉ tiêu:  

Hàm lượng chất khô củ (%) được xác định mỗi 
nghiệm thức chọn ngẫu nhiên 3 củ. Cắt nhỏ củ, 
chia mẫu và cân 20 g mẫu củ cho vào cốc thủy tinh 
chịu nhiệt. Đặt mẫu vào tủ sấy ở nhiệt độ lên 105oC 
cho đến khi khối lượng không thay đổi. Hàm lượng 
chất xơ thô (%) ở các lô thí nghiệm phân tích 3 củ, 
phân tích 3 lần lặp lại (9 củ). Sau đó tính TB hàm 
lượng chất xơ thô theo TCVN 4329:2007. Độ Brix 
(%Brix) thịt củ ở mỗi lô thí nghiệm xác định trên 3 
củ, thực hiện 3 lần lặp lại (9 củ) để tính trung bình 

độ Brix. Sử dụng khúc xạ kế ATAGO do Nhật sản 
xuất. Mỗi củ bổ dọc, dùng dao cạo phần thịt củ ở 3 
vị trí (2 đầu và giữa củ). Cho mẫu vào một miếng 
vải lọc vắt lấy nước. Dung dịch được nhỏ trực tiếp 
vào giữa lăng kính. Áp 2 lăng kính vào nhau. Nhìn 
vào thị kính và dịch chuyển thị kính để tìm đường 
phân cắt. Quan sát dưới điều kiện đủ ánh sáng, đọc 
kết quả độ Brix. Độ cứng (k.f/mm2): Mỗi lô thí 
nghiệm xác định trên 3 củ, thực hiện 3 lần lặp lại (9 
củ). Tính trung bình độ cứng. Sử dụng máy đo độ 
cứng FDK 40 Wagner instruments. Hàm lượng 
đường tổng số trong củ (%) ở mỗi lô thí nghiệm 
phân tích 3 củ, phân tích 3 lần lặp lại (9 củ). Theo 
phương pháp của Doubis et al. (1956), đo trên máy 
so màu quang phổ, hiệu Thermo Scientific-

Genesys 20, do Trung Quốc sản xuất. Hàm lượng 
tinh bột trong củ (%) được tính ở mỗi lô thí nghiệm 
phân tích 3 củ, phân tích 3 lần lặp lại (9 củ). Theo 
phương pháp của Cready et al. (1950), đo trên máy 
so màu quang phổ, hiệu Thermo Scientific-
Genesys 20, do Trung Quốc sản xuất. Hàm lượng 
anthocyanin toàn phần (%) được tính dựa theo 
phương pháp so màu pH visai (Fuleki and Francis, 
1968). 

Số liệu thu được sẽ được phân tích phương sai 
và kiểm định DUNCAN ở mức ý nghĩa 5% để so 
sánh sự khác biệt giữa các nghiệm thức. Chương 
trình SPSS, version 20 được sử dụng trong nghiên 
cứu này. 

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1 Hàm lượng chất khô củ  

Kết quả Bảng 3 cho thấy các nghiệm thức bón 
100 kg N/ha kết hợp cung cấp kali (100, 150, 200, 
250 kg K2O/ha) có hàm lượng chất khô củ lần lượt 
là (27,1; 28,4; 31,1; 31,9%) cao hơn khác biệt có ý 
nghĩa thống kê ở mức 5% so với đối chứng không 
bón kali (24,8%). Khi tăng dần liều lượng bón kali 
thì hàm lượng chất khô trong củ cũng tăng theo. 
Tuy nhiên, khi giữ mức bón 250 kg K2O/ha kết hợp 
với cung cấp đạm ở mức 125 và 187 kgN/ha thì 
hàm lượng chất khô trong củ có chiều hướng giảm, 
có thể hàm lượng chất khô củ không tăng là do sự 
mất cân bằng dinh dưỡng giữa K và N. Theo Lu et. 
al. (2001) cho rằng việc cung cấp thừa N sẽ làm 
mất cân bằng dinh dưỡng của K và N. Trong 
nghiên cứu này, nghiệm thức bón 100 kg N/ha kết 
hợp với 200 kg và 250 kg K2O/ha cho hàm lượng 
chất khô củ cao nhất. Một nghiên cứu khác, khi bón 
phân kali với liều lươṇg cao 129,4 và 186,7 kg 
K2O/ha làm gia tăng đáng kể quá trı̀nh quang hơp̣ và 
vâṇ chuyển tı́ch luỹ vâṭ chất khô về củ (Shakamoto 
and Bowkamp, 1985). Kali là giữ vai trò quan trọng 
trong điều chỉnh nước ở thực vật giúp tăng hàm 
lượng chất khô trong củ (Bansal and Trehan, 
2011). Thiếu K thì hoạt động tích lũy chất khô ở củ 
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diễn ra kém dẫn đến củ nhiều nước, xơ và giảm 
chất lượng (Mai Thạch Hoành, 2004; Đường Hồng 
Dật, 2005). Tuy nhiên, nếu bón quá nhiều N và K 
thì quá trình tạo củ và tích lũy dinh dưỡng trong củ 
sẽ giảm xuống do phát triển ưu thế về thân lá (Trần 
Thị Ba và ctv., 1999). Vì thế, việc chọn biện pháp 
cung cấp K, N phù hợp là rất quan trọng trong việc 
gia tăng chất lượng củ khoai lang. Hàm lượng chất 
khô củ khoai lang tùy thuộc vào giống, kỹ thuật 
canh tác và mùa vụ trồng, hàm lượng chất khô củ 

trong kết quả nghiên này nằm trong khoảng dao 
động hàm lượng chất khô củ của các giống khoai 
lang đã nghiên cứu trước đây từ 13,6 đến 41,5% 
(Lê Đức Diên và Nguyễn Đình Huyên, 1967; 
Hoàng Kim và ctv., 1990). Theo Nguyễn Thị 
Thanh (2011) thực hiện thí nghiệm trên giống 
khoai lang Lệ Cần, bón 100kg N + 200 kg K2O/ha 
có khối lượng trung bình củ lớn, hàm lượng chất 
khô cao và đạt năng suất cao (16,94 tấn/ha). 

Bảng 3: Hàm lượng chất khô, chất xơ thô, tinh bột, đường tổng số và anthocyanin trong củ của khoai 
lang Tím Nhật lúc thu hoạch trên các liều lượng kali bón kết hợp với liều lượng đạm  

  Nghiệm thức  
Hàm lượng các chất trong củ (%) 

Chất khô Chất xơ thô Tinh bột Đường tổng số Anthocyanin
100N-80P2O5-0K2O 24,8 f 6,94 a 56,2 d 14,1 c 0,33 c 
100N-80P2O5-100K2O 27,1 e 4,56 b 58,1 c 14,5 c 0,43 b 
100N-80P2O5-150K2O 28,4 d 4,40 b 60,2 b 15,2 b 0,44 b 
100N-80P2O5-200K2O 31,1 b 3,50 b 62,9 a 17,0 a 0,48 a 
100N-80P2O5-250K2O 31,9 a 3,45 b 63,1 a 17,2 a 0,51 a 
125N-80P2O5-250K2O 29,4 c 3,48 b 61,0 b 15,6 b 0,44 b 
187N-80P2O5-250K2O 29,4 c 3,60 b 61,0 b 15,2 b 0,44 b 
F * * * * * 

   CV (%) 1,13 14,20 1,23 2,05 7,19 

Ghi chú: Trong cùng một cột các chữ số theo sau giống nhau không khác biệt ý nghĩa thống kê qua phép thử Duncan ở 
mức ý nghĩa 5%; *: khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 5% 

3.2 Hàm lượng chất xơ thô củ  

Hầu hết các nghiệm thức bón bổ sung kali từ 
100 đến 250 kg K2O/ha có hàm lượng chất xơ thô 
trong củ (4,56; 4,40; 3,50; 3,45; 3,48; 3,60%) thấp 
hơn khác biệt có ý nghĩa thống kê so với nghiệm 
thức đối chứng không bón kali (6,94%), hàm lượng 
chất xơ thô củ của các nghiệm thức có bón kali 
không khác biệt nhau có ý nghĩa thống kê qua kiểm 
định Duncan ở mức ý nghĩa 5% (Bảng 3). Đối với 
cây lấy củ, lấy đường thì K là dinh dưỡng khoáng 
quan trọng cần cho củ phát triển, cung cấp kali 
đầy đủ tạo thuận lợi cho sự vận chuyển các sản 
phẩm quang hợp tới cơ quan dự trữ (Phùng Quốc 
Tuấn và Ngô Thị Đào, 2004). Thiếu kali dẫn đến 
củ khoai lang chậm lớn, ít củ, tỷ lệ tinh bột giảm, 
tỷ lệ xơ tăng (Lu et al., 2001). Trong nghiên cứu 
này, hàm lượng chất xơ thô trong củ khoai lang 
Tím Nhật của các nghiệm thức bón kali dao động 
từ 3,45-6,94% tương đối phù hợp với hàm lượng 
chất xơ thô của nghiên cứu trên một số giống khoai 
lang trước đây từ 3,37-7,15%, trong đó giống khoai 
lang Nhật Tím 5,77% (Nguyễn Xuân Lai và ctv., 
2011). 

3.3 Hàm lượng tinh bột củ 

Kết quả Bảng 3 cho thấy hàm lượng tinh bột củ 
khoai lang ở các nghiệm thức bón kali (100, 150, 
200, 250 kg K2O/ha) lần lượt là 58,1; 60,2; 62,9; 

63,1% cao hơn khác biệt có ý nghĩa thống kê so 
với đối chứng không bón kali 56,2%. Nghiệm thức 
bón 200 và 250 kg K2O/ha cho hàm lượng tinh bột 
củ cao nhất và hàm lượng tinh bột củ ở hai nghiệm 
thức này không khác biệt có ý nghĩa. Có nhiều tác 
giả cho rằng kali giữ vai trò chính trong việc vận 
chuyển các sản phẩm quang hợp từ lá về củ, giúp 
tăng hàm lượng tinh bột củ, năng suất củ (Murata 
and Akazava, 1968; Marschner, 1995; Mengel, 
1997). Hàm lượng tinh bột củ ở các nghiệm thức 
trong thí nghiệm này dao động từ 56,2-63,1% khối 
lượng chất khô (KLCK), điều này phù hợp các 
nghiên cứu trước đây hàm lượng tinh bột trong một 
số giống khoai lang dao động từ 52,3 – 75% căn 
bản khô (Lê Đức Diên và Nguyễn Đình Huyên, 
1967). Theo Lu et al. (2001) và Shakamoto and 
Bowkamp (1985) cho rằng kali có vai trò trong việc 
tăng hàm lượng tinh bột trong của khoai lang. Tuy 
nhiên, việc bón quá nhiều N thực vật có ưu thế tăng 
trưởng thân lá mạnh hơn hình thành củ (Abo-
Sedera and Shehata, 1994). Như vậy, việc bón bổ 
sung phân kali trong canh tác khoai lang rất quan 
trọng, cung cấp kali với liều lượng thích hợp sẽ 
giúp hàm lượng tinh bột củ được nâng cao từ đó 
góp phần tăng năng suất và chất lượng củ khoai 
lang. Trong nghiên cứu này, liều lượng K bón ở 
mức 200 và 250 kg K2O/ha cho hàm lượng tinh bột 
củ cao nhất.  
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3.4 Hàm lượng đường tổng số củ  

Kết quả ở Bảng 3 cho thấy bón bổ sung kali có 
ảnh hưởng đến hàm lượng đường tổng số trong củ. 
Nghiệm thức bón 100 kg N-100 kg K2O/ha có hàm 
lượng đường tổng số củ (14,5%) khác biệt không 
có ý nghĩa thống kê so với đối chứng không bón 
kali (14,1%). Các nghiệm thức bón 100 kg N kết 
hợp với (150, 200, 250 kg K2O/ha) cho thấy khi 
tăng liều lượng bón kali thì hàm lượng đường tổng 
số củ tăng, hàm lượng đường tổng số củ của các 
nghiệm thức bón bổ sung kali đều cao hơn khác 
biệt có ý nghĩa so với đối chứng không bón kali. 
Hàm lượng đường tổng số củ ở nghiệm thức bón 
200 và 250 kg K2O/ha cao nhất và không khác biệt 
nhau. Như vậy, việc tăng mức bón kali từ 200 lên 
250 kg K2O/ha không làm tăng hàm lượng đường 
tổng số củ. Trong nghiên cứu này, chọn liều lượng 
bón 200 kg K2O/ha sẽ cho hàm lượng đường tổng 
số củ cao nhất và mang lại hiệu quả kinh tế. Các 
kết quả nghiên cứu của Bhargava et al. (1993) và 
Trehan et al. (2001) cũng cho rằng kali giúp tăng 
hàm lượng đường trong trái và củ. Một nghiên 
cứu khác của Abd El-Baky et al. (2010) cho  
thấy cung cấp kali sẽ làm tăng hàm lượng đường 
tổng số.  

3.5 Hàm lượng anthocyanin toàn phần 
trong củ 

Các nghiệm thức bón bổ sung kali đều có hàm 
lượng anthocyanin toàn phần trong củ (0,43; 0,44; 
0,48; 0,51%) cao hơn khác biệt có ý nghĩa thống kê 
so với nghiệm thức đối chứng không bón kali 
(0,33%) (Bảng 3). Lê Văn Hòa và Nguyễn Bảo 
Toàn (2005) cho rằng kali là một chất hoạt hóa của 
nhiều enzyme cần thiết cho sự quang tổng hợp và 
hô hấp và nó hoạt hóa các enzyme cần để tạo thành 
đường, tinh bột và protein. Vì vậy, việc cung cấp 
bổ sung kali cho canh tác khoai lang sẽ giúp tăng 
hàm lượng đường, tinh bột trong củ và hoạt động 
của một số enzym dẫn đến tăng lượng sắc tố 
anthocyanin toàn phần trong củ. Hàm lượng 
anthocyanin toàn phần trong củ khoai lang Tím 
Nhật thay đổi từ 0,33 đến 0,51% phù hợp với kết 
quả nghiên cứu hàm lượng anthocyanin toàn phần 
trong củ khoai lang Tím Nhật 0,46% (Phạm Thị 
Thanh Nhàn và ctv., 2011). 

3.6 Độ cứng thịt củ và độ Brix củ ở thời 
điểm thu hoạch 

Độ cứng thịt củ khoai lang ở các nghiệm thức 
bón kali (100, 150, 200, 250 kg K2O/ha) lần lượt là 
2,43; 2,48; 2,52; 2,62 kg.f/mm2 không khác biệt có 
ý nghĩa thống kê so với nghiệm thức đối chứng 
không bón kali (2,73 kg.f/mm2) (Bảng 4). Tuy 

nhiên, trong một nghiên cứu trước đây cho rằng 
cung cấp đầy đủ kali giúp gia tăng đô ̣cứng, kéo dài 
thời gian bảo quản và vâṇ chuyển của nông sản 
(Pornthip, 1986). 

Bảng 4: Độ cứng thịt củ và độ Brix củ ở thời 
điểm ngay khi thu hoạch 

Nghiệm thức  
Độ cứng củ 
(kg.f/mm2) 

Độ Brix củ 
(%Brix) 

100N-80P2O5-0K2O 2,73 10,5   d 
100N-80P2O5-100K2O 2,43 11,0   c 
100N-80P2O5-150K2O 2,48 11,3 bc 
100N-80P2O5-200K2O 2,52 11,7   a 
100N-80P2O5-250K2O 2,61 11,8   a 
125N-80P2O5-250K2O 2,45 11,4 ab 
187N-80P2O5-250K2O 2,45 11,2 bc 
F ns * 
CV (%) 5,87 2,28 

Ghi chú: Trong cùng một cột các chữ số theo sau giống 
nhau không khác biệt ý nghĩa thống kê qua phép thử 
Duncan ở mức ý nghĩa 5%; ns: không khác biệt có ý 
nghĩa thống kê; *: khác biệt thống kê ở mức ý nghĩa 5%. 
Hàm lượng đường tổng số củ và tinh bột tính % khối 
lượng chất khô 

Kết quả Bảng 4 thấy rằng độ brix ở các nghiệm 
thức bón bổ sung kali (100, 150, 200, 250 kg 

K2O/ha) lần lượt là 11,0; 11,3; 11,7; 11,8%Brix 
đều cao hơn khác biệt có ý nghĩa thống kê so với 
nghiệm thức đối chứng không bón kali 
(10,5%Brix). Nghiệm thức bón 100 kgN/ha kết 
hợp với 200 và 250 kg K2O/ha có độ brix củ cao 
nhất và không khác biệt nhau có ý nghĩa thống kê. 
Khi liều lượng kali bón tăng thì độ Brix tăng đã thể 
hiện vai trò quan trọng của kali trong quang hợp, 
vận chuyển, tích lũy sản phẩm quang hợp và duy 
trì cân bằng áp suất thẩm thấu (Marschner, 1995; 
Bansal and  Trehan, 2011). Tương ứng với việc 
cung cấp kali sẽ liên quan đến việc tăng năng suất, 
tổng chất rắn hòa tan (hoặc độ Brix) và thời gian 
bảo quản củ (Usherwood, 1985; Geraldson, 1985; 
Umamaheswarappa and Krishnappa, 2004). 

3.7 Hao hụt khối lượng củ trong thời gian 
tồn trữ 

Vào 1 tuần sau thu hoạch (TSTH) hầu hết các 
nghiệm thức bón bổ sung kali 100, 150, 200, 250 
kg K2O/ha có tỷ lệ hao hụt khối lượng củ lần lượt 
4,99; 4,69; 3,28; 3,12% đều thấp hơn khác biệt có 
ý nghĩa thống kê so với đối chứng không bón kali 
6,48% (Bảng 5). Nghiệm thức bón 100 kgN/ha kết 
hợp với 200, 250 kg K2O/ha có tỷ lệ hao hụt khối 
lượng củ thấp nhất và tỷ lệ hao hụt khối lượng củ ở 
hai nghiệm thức này không khác biệt có ý nghĩa 
thống kê. Ở thời điểm 2, 3, 4, 5 TSTH cho thấy các 
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nghiệm thức bón bổ sung kali cho tỷ lệ hao hụt 
khối lượng củ thấp hơn khác biệt có ý nghĩa thống 
kê so với đối chứng không bón kali và nghiệm thức 
bón 200, 250 kg K2O/ha có tỷ lệ hao hụt khối 
lượng củ thấp và không khác biệt nhau. Sau thu 
hoạch, củ khoai lang tươi rất nhanh bị giảm chất 
lượng bởi sự giảm khối lượng, tổn thương cơ học, 
nảy mầm và sâu bệnh hại (Chattopadhyay et al., 
2006; Abano et al., 2011). Sự giảm khối lượng 

tự nhiên phần lớn là sự bay hơi nước (75 – 85%) và 
phần còn lại là tổn thất vật chất khô trong quá trình 
hô hấp (Nguyễn Minh Thủy, 2010). Trong nghiên 
cứu này, nghiệm thức bón 200 và 250 kg K2O/ha 
có tỷ lệ hao hụt khối lượng thấp nhất có thể do hàm 
lượng nước trong củ thấp (hay hàm lượng chất khô 
trong củ cao) nên sự hao hụt khối lượng củ sẽ ít 
hơn các nghiệm thức bón liều lượng kali thấp hơn. 

Bảng 5: Tỷ lệ hao hụt khối lượng củ trong thời gian tồn trữ 

Nghiệm thức 
Tỷ lệ hao hụt khối lượng củ (%) 

1 TSTH 2 TSTH 3 TSTH 4 TSTH 5 TSTH 
100N-80P2O5-0K2O 6,48 a 9,19 a 10,22 a 13,32 a 15,38 a 
100N-80P2O5-100K2O 4,99 b 7,87 b 9,06 b 11,97 b 14,37 b 
100N-80P2O5-150K2O 4,69 b 6,14c 8,58 c 10,02 c 11,86 c 
100N-80P2O5-200K2O 3,28 c 5,70 c 7,53 d 9,48 c 9,97 d 
100N-80P2O5-250K2O 3,12 c 5,68 c 7,41 d 9,30 c 9,96 d 
125N-80P2O5-250K2O 3,45 c 5,88 c 7,58 d 9,43 c 10,30 d 
187N-80P2O5-250K2O 3,46 c 5,91 c 7,70 d 9,50 c 10,39 d 
F * * * * * 
CV (%) 6,23 5,49 2,95 4,587 3,43 

Ghi chú: TSTH: Tuần sau thu hoạch. Trong cùng một cột các chữ số theo sau giống nhau không khác biệt ý 
nghĩa thống kê qua phép thử Duncan ở mức ý nghĩa 5%; ns: không khác biệt có ý nghĩa thống kê; *: khác 
biệt thống kê ở mức ý nghĩa 5%. Hàm lượng đường tổng số củ và tinh bột tính % khối lượng chất khô 

3.8 Tỷ lệ củ nảy mầm  

Ở thời điểm 1 TSTH, nghiệm thức bón 200 và 
250 kg K2O/ha có tỷ lệ củ nảy mầm (76,7; 70,0%) 
thấp hơn khác biệt có ý nghĩa thống kê so với đối 
chứng không bón kali (93,3%) (Bảng 6). Ở thời 
điểm 2, 3, 4, 5 TSTH, tỷ lệ củ nảy mầm của các 
nghiệm thức không khác biệt nhau có ý nghĩa 
thống kê. Đối với bảo quản khoai lang thương 

phẩm, sự mọc mầm sẽ ảnh hưởng đến chất lượng 
khoai. Sự mọc mầm làm gia tăng tốc độ hô hấp, 
không những làm giảm chất lượng dinh dưỡng mà 
còn tăng sự hao hụt khối lượng và thối hỏng. Mức 
độ thoát nước qua bề mặt mầm lớn hơn 100 lần qua 
bề mặt củ (Trần Thị Mai, 2001). Có thể các liều 
lượng bón kali không ảnh hưởng đến tỷ lệ nảy 
mầm của củ vào 2 đến 5 TSTH. 

Bảng 6: Tỷ lệ củ nảy mầm (%) trong thời gian tồn trữ 

Nghiệm thức 
Tỷ lệ củ nảy mầm (%) 

1 TSTH 2 TSTH 3 TSTH 4 TSTH 5 TSTH 
100N-80P2O5-0K2O 93,3   a 100,0 100,0 100,0 100,0 
100N-80P2O5-100K2O 90,0 ab 100,0 100,0 100,0 100,0 
100N-80P2O5-150K2O 86,7 ab 100,0 100,0 100,0 100,0 
100N-80P2O5-200K2O 76,7 bc 96,7 96,7 96,7 96,7 
100N-80P2O5-250K2O 70,0  c 93,3 93,3 96,7 100,0 
125N-80P2O5-250K2O 80,0 abc 93,3 96,7 100,0 100,0 
187N-80P2O5-250K2O 93,3   a 100,0 100,0 100,0 100,0 
F * ns ns ns ns 
CV (%) 4,88 3,20 3,19 3,18 3,17 

Ghi chú: Số liệu được chuyển sang dạng căn bậc hai của x trước khi phân tích thống kê. Trong cùng một cột các chữ số 
theo sau giống nhau không khác biệt ý nghĩa thống kê qua phép thử Duncan ở mức ý nghĩa 5%; ns: không khác biệt có ý 
nghĩa thống kê; *: khác biệt thống kê ở mức ý nghĩa 5% 

3.9 Tỷ lệ củ bệnh và chỉ số bệnh của củ  

Nấm bệnh được nhiễm vào từ trước thu hoạch 
và gây hại trong quá trình bảo quản. Nấm bệnh 

thường xâm nhiễm trên các vết cắt giữa 2 đầu củ và 
trên các vết trầy xước khi thu hoạch. Để hạn chế sự 
tấn công của nấm bệnh, khoai lang sau khi thu 
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hoạch cần phải được tiến hành làm lành vết thương 
càng sớm càng tốt (Afek and Kays, 2004). Theo 
dõi tỷ lệ củ bệnh 1 tuần/lần, nhận thấy bắt đầu tuần 
thứ 3 sau khi thu hoạch xuất hiện củ bệnh, kết quả 
Bảng 7 cho thấy các nghiệm thức bón bổ sung kali 
có tỷ lệ củ bệnh và chỉ số bệnh của củ thấp hơn 
khác biệt có ý nghĩa thống kê so với nghiệm thức 
đối chứng không bón kali. Kali là một chất hoạt 
hóa của nhiều enzyme cần thiết cho sự quang tổng 

hợp và hô hấp, khi thiếu kali sẽ làm thay đổi về 
hoạt tính của enzyme và thành phần hợp chất hữu 
cơ làm cho cây có tính mẫn cảm cao hơn với sự tấn 
công của nấm bệnh (Lê Văn Hòa và Nguyễn Bảo 
Toàn, 2005). Có thể đây là nguyên nhân việc  
bón bổ sung kali trong canh tác khoai lang ở tỉnh 
Vĩnh Long đã góp phần giảm tỷ lệ củ bệnh sau  
thu hoạch. 

Bảng 7: Tỷ lệ củ bệnh và chỉ số bệnh các thời điểm quan sát sau thu hoạch (STH) 

Nghiệm thức 
3 tuần STH 4 tuần STH 5 tuần STH 

TLB (%) CSB (%) TLB (%) CSB (%) TLB (%) CSB (%) 
100N-80P2O5-0K2O 13,33 a     7,41 a 23,33 a 17,03 a 30,00 a 26,30 a 
100N-80P2O5-100K2O 3,33 b    1,85 b 6,67 b 3,70 b 10,00 b 7,04 b 
100N-80P2O5-150K2O 0,00 b    0,00 b 3,33 b 2,59 b 6,67 b 4,45 b 
100N-80P2O5-200K2O 0,00 b    0,00 b 3,33 b 1,85 b 3,33 b 2,59 b 
100N-80P2O5-250K2O 0,00 b 0,00 b 3,33 b 1,85 b 3,33 b 2,59 b 
125N-80P2O5-250K2O 0,00 b 0,00 b 3,33 b 1,85 b 6,67 b 2,96 b 
187N-80P2O5-250K2O 0,00 b 0,00 b 3,33 b 1,85 b 10,00 b 3,33 b 
F * * * * * * 
CV (%) 32,35 10,41 6,41 5,36 9,40 6,37 

Ghi chú: TLB: Tỷ lệ bệnh; CSB: Chỉ số bệnh; Số liệu được chuyển sang arcsin của căn bậc hai (x+0,5) trước khi phân 
tích thống kê. Trong cùng một cột các chữ số theo sau giống nhau không khác biệt ý nghĩa thống kê qua phép thử 
Duncan; *: khác biệt thống kê ở mức ý nghĩa 5% 

3.10 Hàm lượng đường tổng số trong củ 
trong thời gian tồn trữ 

Bảng 8 cho thấy hàm lượng đường tổng số 
trong củ tăng dần đến tuần thứ hai sau khi thu 
hoạch, sau đó hàm lượng đường tổng số trong củ ở 
các nghiệm thức đều giảm dần đến 5 TSTH. Đến 5 
TSTH hàm lượng đường tổng số trong củ của 
nghiệm thức bón 200, 250 kg K2O/ha cao nhất 
(14,5; 14,8%), khác biệt có ý nghĩa thống kê so với 
đối chứng không bón kali (12,5%) và các nghiệm 
thức bón 100, 150 kg K2O/ha, tuy nhiên hàm lượng 
đường tổng số trong củ ở hai nghiệm thức này 

không khác biệt nhau. Trong 2 tuần đầu sau khi thu 
hoạch, do sự mất nước và quá trình chuyển hóa 
tinh bột thành đường trong củ làm tăng hàm lượng 
đường, nhưng thời gian sau đó do quá trình hô hấp 
và nuôi mầm các chất dự trữ bị chuyển hóa thành 
năng lượng để cung cấp cho hoạt động sống của củ 
nên lượng đường giảm xuống và chất lượng của củ 
bị giảm. Các thành phần đường trong khoai lang 
tươi thay đổi trong thời gian làm lành vết thương 
và tồn trữ khác nhau, nhưng thông thường tăng 
nhanh trong thời gian đầu sau thu hoạch, nhưng sau 
đó giảm (Picha, 1987; Zhang et al., 2002) 

Bảng 8: Hàm lượng đường tổng số trong củ ở các thời điểm quan sát 

Nghiệm thức 
Hàm lượng đuờng tổng số trong củ (%) 

TH 1 TSTH 2 TSTH 3 TSTH 4 TSTH 5 TSTH 
100N-80P2O5-0K2O 14,1 c 14,8 e 15,3 e 14,0 c 13,2 d 12,5 c 
100N-80P2O5-100K2O 14,5 c 15,2 d 16,0 d 14,6 c 13,6 cd 13,3 bc 
100N-80P2O5-150K2O 15,2 b 16,0 c 16,9 c 15,0 bc  13,8 bcd 13,2 bc 
100N-80P2O5-200K2O 17,0 a 17,8 a 18,6 a 16,5 a 15,3 a 14,5 a 
100N-80P2O5-250K2O 17,2 a 17,9 a 18,7 a 16,6 a 15,5 a 14,8 a 
125N-80P2O5-250K2O 15,6 b 16,6 b 17,5 b 16,1 a 14,8  ab 14,7 a 
187N-80P2O5-250K2O 15,2 b 16,1 c 17,1 bc 16,0 ab 14,5abc 13,8 ab 
F * * * * * * 
CV (%) 2,05 1,38 1,91 3,50 4,16 4,74 

Ghi chú: TH: Thu hoạch; TSTH: Tuần sau thu hoạch. Trong cùng một cột các chữ số theo sau giống nhau không khác 
biệt ý nghĩa thống kê qua phép thử Duncan; *: khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 5%  
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3.11 Hàm lượng tinh bột trong thời gian tồn trữ 

Bảng 9 cho thấy hàm lượng tinh bột trong củ ở 
các nghiệm thức đều giảm dần từ khi thu hoạch đến 
5 TSTH, hàm lượng tinh bột bón 200, 250 kg 
K2O/ha có hàm lượng tinh bột trong củ (50,7% ở 5 
TSTH) cao hơn khác biệt có ý nghĩa thống kê so 
với đối chứng không bón kali (43,2%), hàm lượng 

tinh bột ở hai nghiệm thức này không khác biệt 
nhau. Điều này có thể giải thích do củ khoai lang 
sau khi thu hoạch vẫn diễn ra các hoạt động sống, 
quá trình hô hấp của củ đã sử dụng năng lượng từ 
đường do tinh bột chuyển hóa thành nên hàm 
lượng tinh bột trong củ có xu hướng giảm dần theo 
thời gian bảo quản. 

Bảng 9: Hàm lượng tinh bột trong củ ở các thời điểm quan sát 

Nghiệm thức 
Hàm lượng tinh bột trong củ (%) 

TH 1 TSTH 2 TSTH 3 TSTH 4 TSTH 5 TSTH 
100N-80P2O5-0K2O 56,2 d 53,9 d 50,8   d 46,9   c 45,5 c 43,2   c 
100N-80P2O5-100K2O 58,1 c 56,4 c 53,4   c 50,1   b 48,1 b 45,1   c 
100N-80P2O5-150K2O 60,2 b 58,5 b 54,5   c 50,6   b 48,6 b 46,2 bc 
100N-80P2O5-200K2O 62,9 a 61,2 a 58,2   a 54,0   a 52,3 a 50,7  a 
100N-80P2O5-250K2O 63,1 a 61,2 a 58,1 ab 54,3   a 52,3 a 50,7  a 
125N-80P2O5-250K2O 61,0 b 59,1 b 55,7 bc 53,3   a 51,0 a 49,8  a 
187N-80P2O5-250K2O 61,0 b 58,9 b 55,7 bc 52,3 ab 50,6 a 49,1ab 
  F * * * * * * 
  CV (%) 1,23 1,74 2,42 2,69 2,02 3,77 

Ghi chú: TH: Thu hoạch; TSTH: Tuần sau thu hoạch. Trong cùng một cột các chữ số theo sau giống nhau không khác 
biệt ý nghĩa thống kê qua phép thử Duncan; *: khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 5% 

4 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 

Trồng khoai lang bón bổ sung kali giúp tăng 
phẩm chất củ. Bón kali ở mức 200 kg K2O/ha kết 
hợp kết hợp với 100 kg N/ha - 80 kg P2O5/ha đối 
với khoai lang Tím Nhật cho củ có phẩm chất về 
hàm lượng đường tổng số, hàm lượng tinh bột củ, 
hàm lượng anthocyanin toàn phần cao, hàm lượng 
chất xơ thô củ thấp. Trong canh tác khoai lang ở 
huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long nông dân có thể 
bón kali ở mức 200 kg K2O/ha.  
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