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ABSTRACT
Pineapple has been cultivated in Tân Phước, Tiền Giang for more than 6 years and
fertilizers application depends highly on local farmers' experiences. In addition, organic
fertilizers has not been often used. These reasons could probably lead to the soil degradation
resulting in the low yield and inhomogeneous products. Therefore, soil properties
assessment is important to understand possible factors leading to the low yield of pineapple
in the area. Different soil samples were taken according to different land preparation
methods: (1) raised beds were renewed and new crops were introduced; (2) raised beds
were not renewed over the last 6 years (each crop per year); and (3) raised beds which are
recently not cultivated pineapple due to the infection of many diseases in previous years
resulting in very low yield. Results showed that soil samples collected from the first group of
land preparation methods have got better chemical properties, e.g., organic matter and
CEC are significantly higher than those in second (unimproved soils) and third groups
(uncultivated soils). Hence, soil in these beds need to be newly prepared and replanted to
improve soil nutrients content. In addition, results of this study showed that the P in the
complex compounds with Fe- was dominant compared to Al- and Ca-P compounds, in all
three groups of soils. It is necessary to apply organic fertilizer and lime, and phosphatefertilizers to increase concentration of available phosphorus and to reduce iron and
aluminum toxicity.

TÓM TẮT
Qua khảo sát thực tế sản xuất cho thấy hầu hết khóm ở Tân Phước, Tiền Giang được nông
dân trồng và khai thác có thời gian từ 6 năm trở lên, sử dụng phân bón cho cây khóm chủ
yếu dựa vào kinh nghiệm, trong suốt quá trình canh tác không sử dụng phân bón hữu cơ.
Đây có thể là những nguyên nhân làm chất lượng đất bắt đầu suy giảm, ảnh hưởng đến
năng suất khóm, chất lượng trái không đồng đều. Đánh giá chất lượng đất nhằm tìm hiểu
nguyên nhân gây thất thu năng suất khóm là cần thiết. Tiến hành thu thập mẫu đất của 3
kiểu liếp canh tác khóm khác nhau gồm (1) liếp khóm đã được cải tạo và trồng mới; (2) liếp
khóm chưa được cải tạo (trồng 1 vụ lưu vụ trên 6 năm) và (3) liếp khóm không canh tác
(trước khi bỏ trống các liếp này đã xuất hiện nhiều sâu bệnh, năng suất rất thấp). Kết quả
phân tích cho thấy liếp khóm đã cải tạo và trồng lại khóm mới có hàm lượng chất hữu cơ,
khả năng trao đổi cation trong đất cao hơn, khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 5%
(p<0,001) so với các liếp canh tác chưa được cải tạo và liếp khóm không canh tác. Các liếp
khóm trồng lưu vụ cần cải tạo lại đất và trồng mới để tăng cường hàm lượng chất dinh
dưỡng trong đất. Kết quả phân tích thành phần lân trong đất canh tác khóm nhận thấy hàm
lượng P-Fe là chủ yếu, kế đến là P-Al và P-Ca thấp nhất. Trong canh tác khóm cần thiết sử
dụng phân hữu cơ và vôi, sử dụng một số các loại phân lân có chứa Ca nhằm gia tăng
lượng lân hữu dụng cho đất, hạn chế các độc chất Al, Fe.

Trích dẫn: Tất Anh Thư và Nguyễn Văn Thích, 2017. Đánh giá đặc tính hóa học đất của ba kiểu liếp canh
tác khóm (Ananas comosus L.) trong vùng đê bao tại xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền
Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 49b: 53-63.

53
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Tập 49, Phần B (2017): 53-63

hiện nhằm so sánh và đánh giá đặc tính hóa học đất
của ba kiểu liếp canh tác khóm nhằm có cơ sở
khuyến cáo nông dân quan tâm đến vấn đề cải tạo
đất, quản lý các dưỡng chất trong đất và góp phần
khôi phục lại diện tích canh tác khóm còn bỏ trống,
không canh tác.

1 MỞ ĐẦU
Khóm (dứa) (Ananas comosus L.) là một
trong những loại cây ăn trái quan trọng trên thế
giới, rất được người tiêu dùng trong và ngoài nước
ưa chuộng vì có giá trị dinh dưỡng cao như:
vitamin
C
(15,91mg/100g),
vitamin
B1
(0,1mg/100g), vitamin B6 (0,09mg/100g), mangan
(1,71mg/ 100g), trái khóm có thể ăn tươi hay chế
biến (Morton, 1987 và Mateljan, 2007), đứng thứ 3
sau chuối và cây có múi, với tổng sản lượng trên
thế giới vào năm 2011 đạt khoảng 21.865.383 tấn
(FAOSTAT and Cirad, 2014). Cây khóm là loại
cây được trồng thích nghi tốt trên các loại đất acid,
đất có hàm lượng nhôm trao đổi và mangan
cao là yếu tố chính giới hạn sản lượng cây
trồng (Von Uexküll và Mutert, 1995; Malézieux
và Bartholomew, 2003). Theo Sanford và
Bartholomew (2000) bản chất tự nhiên của cây
khóm là chống chịu tốt với độ phì nhiêu thấp và
mức độ nhôm dễ tiêu cao trong đất. Nhiều nghiên
cứu cũng cho thấy bản thân rễ cây khóm có thể tiết
ra một số chất như citrate, acid hữu cơ, tạo phức
hợp (chelation) với Al3+ trong vùng rễ giúp cây
không bị ngộ độc nhôm. Vì vậy, cây khóm đã được
tỉnh Tiền Giang xác định là cây ăn trái chủ lực để
phát triển kinh tế ở vùng đất phèn Tân Phước và đã
được đăng ký chỉ dẫn địa lý. Huyện Tân Phước,
tỉnh Tiền Giang là huyện có diện tích trồng khóm
tập trung lớn nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long
với diện tích khoảng 14.800 ha (Phòng Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tân Phước,
tỉnh Tiền Giang, 2013). Để tạo đầu ra cho nông dân
trồng khóm Tiền Giang đã xây dựng nhà máy chế
biến rau quả hiện đại (công ty Rau quả Tiền Giang)
đây là đầu mối tiêu thụ khóm cho toàn tỉnh và đầu
tư xây dựng 134 ô đê bao cho vùng khóm nguyên
liệu nhằm ngăn lũ, tháo úng, xả phèn. Thực tế sản
xuất khóm của huyện Tân Phước cho thấy hầu hết
các nhà vườn canh tác khóm theo thói quen và tập
quán đúc kết lâu đời đã bỏ qua nhiều khâu rất quan
trọng trong kỹ thuật canh tác khóm như chưa chú ý
đến việc bón phân hữu cơ, chủ yếu tập trung vào
phân đạm chưa cân đối giữa N, P, K đặc biệt chưa
chú ý đến vai trò của chất hữu cơ, đất liếp trồng
qua nhiều năm không cải tạo lại liếp mới, trồng
một lần lưu vụ thu hoạch đến hơn 6 năm (chu kỳ
canh tác dài), hậu quả trái khóm ngày càng nhỏ,
chất lượng khóm suy giảm, năng suất trung bình
khá thấp chỉ đạt 10 - 15 tấn/ha (Nguyễn Trịnh Nhất
Hằng, 2008). Việc suy giảm hàm lượng chất hữu
cơ, giảm khả năng cung cấp dinh dưỡng từ đất, rõ
nhất là lượng P hữu dụng, đạm hữu dụng có thể là
một trong những nguyên nhân làm chất lượng đất
bắt đầu suy giảm dẫn đến năng suất khóm thấp,
chất lượng trái không đồng đều. Đề tài được thực

2 PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU
2.1 Địa điểm nghiên cứu
Thí nghiệm được thực hiện từ tháng 5 năm
2012 đến tháng 5 năm 2013. Đất dùng trong nghiên
cứu được thu tại vùng đất phèn chuyên canh khóm
nằm trong vùng đê bao của xã Tân Lập 1, huyện
Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Xã Tân Lập 1 thuộc
vùng trũng Đồng Tháp Mười, có cao trình thấp
khoảng 0,4 – 0,5 m và có đất nhiễm phèn nặng nhất
của huyện Tân Phước. Hàng năm, vào mùa mưa,
xã thường xuyên bị ngập lụt. Từ năm 1996, nơi đây
bắt đầu được tỉnh Tiền Giang xây dựng các ô đê
bao để ngăn lũ phục vụ sản xuất nông nghiệp, hiện
trạng canh tác có 2 nhóm cây trồng chính (1) cây
lúa trồng ở phía ngoài ô đê bao (do nằm ở phía
ngoài đê bao nên đất được rửa phèn vì vậy có thể
canh tác lúa); (2) Cây khóm trồng phía trong ô đê
bao và được phát triển thành vùng chuyên canh
khóm (đất không bị ngập lũ). Giống khóm trồng
phổ biến tại huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang là
giống Queen, theo tập quán nông không tưới nước
cho khóm và nguồn nước tưới chủ yếu vào mùa
khô là nước mưa.
2.2 Phương pháp nghiên cứu
Dựa vào hiện trạng canh tác thực tế 15 mẫu đất
của 03 kiểu liếp canh tác khóm thuộc 15 nông hộ
được thu: (1) Liếp khóm đã được cải tạo và làm
mới; (2) Liếp khóm chưa được cải tạo (trồng một
năm, lưu vụ 6 năm) và (3) Liếp khóm không canh
tác (đã bỏ trống nhiều năm). Đặc điểm của 3 liếp
canh tác khóm như sau:
 Liếp khóm đã được cải tạo và làm mới một
năm thì nông dân gọi là khóm vụ tơ. Đây là các
liếp khóm được nông dân tiến hành phá bỏ khóm
cũ để trồng mới. Tiến trình cải tạo lại liếp mới
được nông dân thực hiện như sau: Cuối vụ thu
hoạch khóm nông dân tiến hành sên bùn bồi lắp lên
các liếp khóm, toàn bộ thân và lá khóm được cày
vùi vào đất cùng lúc với quá trình cày đất, đất được
để 1 - 2 tháng. Trước khi trồng vụ mới nông dân
tiến hành cung cấp 5 - 10 tấn phân hữu cơ/ha (loại
phân thường dùng là phân chuồng, phân hữu cơ vi
sinh), 1 - 1,2 tấn vôi. Lượng phân vô cơ được nông
dân sử dụng theo như khuyến cáo với tỷ lệ 2 : 1 : 3
tương ứng với 8gN - 4gP205 - 12gK20 tương đương
10 - 12g urea, 22g super lân, 20 - 24g kali
clorua/cây/vụ. Hầu hết liếp dã được cải tạo là các
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liếp khóm của những hộ nông dân sản xuất theo
quy trình kỹ thuật tiên tiến, chỉ thu hoạch 1 vụ tơ
và 2 vụ gốc, sau đó phá gốc để trồng lại hay còn
gọi khóm 3 năm, không gặp khó khăn về nguồn tài
chính. Năng suất thu được từ vụ tơ ở các liếp khóm
này dao động từ 20 - 30 tấn/ha tùy thuộc vào mật
độ, trọng lượng bình quân của trái là 1,2 - 1,5 kg.

(CHC) được xác định theo phương pháp Walkley Black. Khả năng trao đổi cation của đất (CEC)
được phân tích theo phương pháp trao đổi cation
với dung dịch 0,1M BaCl2 không đệm; hàm lượng
các cation bazơ trao đổi được xác định bằng máy
hấp thu nguyên tử (Atomic Absorption
Spectrometry) (Houba et al., 1988). Hàm lượng lân
trong các phức chất được phân tích theo phương
pháp của Chang - Jackson (1957) bằng cách trích
đất theo trình tự với các dung dịch ly trích sau: (1)
NH4Cl 1M (phân tích P dễ hòa tan trong nước); (2)
trích P-Al bằng NH4F 0,5 M (pH = 8,2); (3) trích
P-Fe bằng NaOH 0,1M và (4) trích P-Ca bằng
H2SO4 2,5 M. Lân sau khi ly trích được xác định
bằng phương pháp so màu sử dụng acid ascorbic
và molibdate amôn.
2.4 Xử lý số liệu

 Liếp khóm chưa được cải tạo là các liếp
khóm có chu kỳ thu hoạch 6 năm (trồng một năm,
lưu vụ 6 năm). Cây khóm được trồng liên tục nhiều
năm (lưu vụ) nên sinh trưởng của khóm không
đồng đều, cây có biểu hiện cho trái nhỏ (trọng
lượng trái <1kg), năng suất đạt trung bình 10 - 15
tấn/ha. Do thói quen và tập quán canh tác nên nông
dân chỉ sử dụng đơn thuần phân vô cơ, không có
tập quán sử dụng phân vôi và phân hữu cơ. Loại
phân bón vô cơ được nông dân sử dụng là urea,
DAP, phân bón hỗn hợp 16 – 16 - 8 và 20 – 20 - 15
mới được nông dân sử dụng trong những năm gần
đây. Liều lượng và loại phân thay đổi tùy theo
nguồn tài chính của nông hộ. Loại phân được nông
dân sử dụng chủ yếu là Urea và DAP với liều
lượng 250 - 500 kg urea/ha/vụ; 250 - 500 kg
DAP/ha/vụ (tương ứng 195 - 310kgN và
240kgP205), phân kali chỉ cung cấp một lượng rất ít
khoảng 100 - 167 kg Kali (tương ứng 60 - 100kg
K20). Lượng phân bón nông dân cung cấp cho cây
là 7,8 - 12,4gN/cây; 9,6g P205/cây và 2,4 - 4g
K20/cây. Mật độ gieo trồng dao động khoảng
20.000 - 27.000 cây/ha, mật độ trồng phổ biến
25.000 cây. Lý do nông dân chưa cải tạo lại liếp
khóm là do chi phí đầu tư và nguồn nhân công, nếu
để lưu vụ nông dân chỉ tốn chi phí đầu tư phân bón,
thuốc bảo vệ thực vật.

Phần mềm Microsoft Excel được sử dụng để
tính toán giá trị trung bình, độ lệch chuẩn và vẽ đồ
thị. Phân tích ANOVA và so sánh sự khác biệt giữa
các kiểu liếp dùng phép kiểm định LSD 5%. Phân
tích thống kê bằng phần mềm MSTAT C.
3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1 Một số đặc tính hóa học đất
 Giá trị pHH2O: Kết quả trình bày ở Hình 1
cho thấy cả ba dạng liếp canh khóm đều có giá trị
pHH2O rất thấp nằm trong khoảng 3,29 – 3,75 được
đánh giá rất chua (Danilo và Miriam, 2012), với
khoảng pH này có thể ảnh hưởng bất lợi đến sự
sinh trưởng và phát triển của cây khóm. Mặc dù,
cây khóm có khả năng thích nghi được với đất có
pH thấp. Tuy nhiên, khả năng hấp thu dinh dưỡng
của cây trồng bị hạn chế, năng suất giảm. Theo
Ponnamperuma (1972) pH có ảnh hưởng trực tiếp
đến sự hòa tan của Al3+, Fe2+, Fe3+ và độ hữu dụng
của lân trong đất. Kết quả phân tích thống kê cho
thấy có sự khác biệt về giá pH ở các liếp canh tác
khóm. Giá trị pH tăng ở liếp khóm đã được cải tạo,
trồng mới (pH = 3,75) khác biệt có ý nghĩa so với
liếp khóm trồng nhiều vụ chưa được cải tạo (pH =
3,29). Không có sự khác biệt về giá trị pH đất ở
liếp khóm đã được cải tạo, trồng mới với liếp khóm
không canh tác. Điều này cho thấy việc trồng mới
lại khóm kết hợp bón phân hữu cơ hoặc để đất
trống, không canh tác cũng giúp cải thiện được pH
đất. Sự gia tăng pH đất có thể liên quan đến tiến
trình phân hủy các chất hữu cơ, xác bã thực vật, cụ
thể như malate, citrate, oxalate và các acid hữu cơ
khác bị phân hủy bởi vi sinh vật cùng với sự gia
tăng pH đất do phản ứng decarboxylation, trong đó
proton được tiêu thụ và CO2 được giải phóng: R CO-COO- + H + → R-CHO + CO2 (Yan et al.,
1996).

 Liếp khóm không cải tạo (đất bỏ trống) là
các liếp đã thu trái trên 6 năm, ruộng khóm thường
xuất hiện bệnh thối rễ, thối đọt, năng suất thấp
(≤10 tấn /ha), trái nhỏ. Hầu hết các liếp khóm này
đều rơi vào các hộ thiếu vốn trong canh tác. Thực
trạng đất bỏ trống, xuất hiện nhiều cỏ năn và lác.
Mẫu đất trong nghiên cứu được thu vào thời
điểm kết thúc vụ thu hoạch khóm được 1 - 2 tháng.
Đất được thu bằng khoan tay ở độ sâu 0 – 20 cm.
Trên mỗi ruộng khóm tiến hành thu ngẫu nhiên 10
điểm, sau đó trộn thành một mẫu, mang về phòng
phân tích phơi khô tự nhiên ở nhiệt độ phòng. Mẫu
sau khi khô được nghiền mịn qua rây 0,5 mm và 2
mm. Đất được dùng để phân tích các chỉ tiêu như
sau: pHH2O, độ dẫn điện (EC), chất hữu cơ, CEC,
các cation trao đổi, lân trong phức chất (P-Al, PFe, P-Ca).
2.3 Các phương pháp phân tích mẫu đất
Giá trị pH và EC được đo bằng pH kế và EC kế
với tỷ lệ ly trích đất : nước là (1:2,5). Chất hữu cơ
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Kết quả nghiên cứu của Kha Thanh Hoàng và
ctv. (2010) cũng cho thấy pH của đất canh tác
khóm thường rất thấp. Nhiều nghiên cứu cho thấy
cây khóm sinh trưởng tốt trên đất chua nhẹ với
khoảng pH thích hợp nhất là 5,0-6,0, tuy nhiên cây
cũng có thể sinh trưởng tốt trên đất có pH trong
khoảng 4,0 - 4,5 (Ecosta-Icco, 2010). Theo Morton
(1987); Bartholomew et al. (2003) đất có pH từ 4,5
- 6,5 thích hợp cho việc canh tác khóm, năng suất
khóm sẽ giảm nếu pH đất quá thấp hoặc quá cao
Alvarez et al. (1993). Với khoảng pH dao động từ
3,29 - 3,75 như đất canh tác khóm xã Tân Lập 1,
huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang là thấp hơn
ngưỡng thích hợp cho cây khóm phát triển. Vì vậy,
trong canh tác nông dân nên bổ sung thêm vôi,
phân hữu cơ, bón phân vô cơ cân đối, trong canh
tác không nên sử dụng phân SA (ammonium

sulfate) hoặc 16 - 16 - 8 - 13S dễ gây chua đất.
Nguyên nhân là do H+ từ rễ cây tiết ra và do các
tiến trình chuyển biến ion NH4+ tạo nên H+. Nghiên
cứu của Khonje et al. (1989) cũng có kết luận
tương tự.
Vì kỹ thuật canh tác còn nặng về kinh nghiệm
truyền thống, học hỏi lẫn nhau chưa tiếp cận kịp
với các tiến bộ kỹ thuật nên hầu hết nông dân tại
vùng trồng khóm Tân phước - Tiền Giang không
nhận biết được yếu tố hạn chế trong đất có ảnh
hưởng đến sinh trưởng, phát triển của cây khóm.
Đó là lí do hầu hết nông dân tại vùng nghiên cứu
trong canh tác không sử dụng phân hữu cơ và vôi.
Đa phần nông dân cho rằng cây khóm không có
nhu cầu vôi, việc cung cấp vôi cho đất không giúp
gia tăng năng suất, cây khóm cần đất hơi chua.
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pHH2O (1:5)
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Hình 1: Giá trị pH đất ở các liếp canh tác khóm thu tại xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang
Ghi chú: Thanh dọc I biểu thị độ lệch chuẩn, những cột có chữ giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê 5%

 Độ dẫn điện (EC: Electrical conductivity):
Kết quả trình bày ở Hình 2 cho thấy giá trị EC thấp
nhất ở liếp khóm đã được cải tạo, trồng mới có kết
hợp phân bón hữu cơ (0,88 mS/cm) và cao nhất ở
đất liếp khóm chưa cải tạo (1,67 mS/cm), khoảng
EC này chưa gây ảnh hưởng bất lợi đến sự sinh
trưởng và phát triển của cây trồng (London, 1984).
Việc cải tạo làm mới lại liếp khóm kết hợp bón
thêm phân hữu cơ đã có hiệu quả trong việc làm
giảm nồng độ các muối hòa tan gây chua cho đất.
Thông qua cung cấp phân bón hữu cơ và cày xới
lại đã làm đất tơi xốp hơn từ đó giúp các muối tự
do, hòa tan dễ dàng bị rữa đi dẫn đến làm giảm EC
trong đất và pH đất gia tăng. Bên cạnh đó, trong
liếp khóm được cải tạo, ion dinh dưỡng được hấp
thu nhiều, năng suất cao thì anion và cation trong

đất giảm hơn so với đất chưa cải tạo, có năng suất
thấp.
Các nghiên cứu của Alley et al. (2009) cho thấy
độ dẫn điện của dung dịch đất có liên quan chặt chẽ
với hàm lượng muối hòa tan trong dung dịch đất,
dung trọng đất, cấu trúc đất, độ thoáng khí, hàm
lượng chất hữu cơ và có thể nói EC là chỉ số đáng
tin cậy về chất lượng đất (Amold et al., 2005 được
trích dẫn bởi Bhupinder et al., 2011). Kết quả
nghiên cứu của Nath, T. N (2014) ảnh hưởng của
dung trọng đất đến một số đặc tính lý hóa của 64
mẫu đất đã kết luận dung trọng đất có mối tương
quan nghịch với chất hữu cơ (r = - 0,93), pH đất (r
= - 0,73) và độ dẫn điện (r = - 0,70). Điều này cho
thấy việc gia tăng chất hữu cơ trong đất sẽ giúp cải
thiện dung trọng, pH và EC.
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Hình 2: Giá trị EC ở ba liếp canh tác khóm thu tại xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang
Ghi chú: Thanh dọc I biểu thị độ lệch chuẩn, những cột có chữ giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê 5%

 Hàm lượng chất hữu cơ: Hàm lượng chất
hữu cơ trong đất dao động trong khoảng 6,88- 21,5
% được đánh giá là khá đến giàu theo thang đánh
giá của Landon (1991) (Hình 3). Đất liếp khóm đã
được cải tạo có hàm lượng chất hữu cơ đạt cao nhất
(21,5% CHC), khác biệt có ý nghĩa thống kê so với
đất liếp chưa cải tạo (11,9 % CHC) và đất liếp
không canh tác (6,88% CHC). Điều này cho thấy
việc canh tác lâu năm không cải tạo đất và không
bổ sung thêm chất hữu cơ đã làm cho hàm lượng
chất hữu cơ trong đất giảm dần. Hàm lượng chất
hữu cơ tăng ở liếp canh tác khóm đã được cải tạo
do trong quá trình làm mới liếp nông dân đã sên
sình dưới mương lên bồi cho liếp và nguồn hữu cơ
được cung cấp thêm từ phân bón hữu cơ. Đất liếp
khóm không canh tác có hàm lượng chất hữu cơ
thấp hơn đất liếp chưa cải tạo là do các liếp khóm
không canh tác hầu hết là của các hộ nông dân
nghèo thiếu vốn, trong quá trình canh tác các hộ
này không bón phân hữu cơ, lượng phân bón vô cơ
cung cấp mỗi vụ thay đổi phụ thuộc vào nguồn vốn
nông dân có được. Việc không cung cấp phân bón
đúng nhu cầu và hợp lý đã dẫn đến năng suất thấp.
Thêm vào đó do trong canh tác không bổ sung
thêm chất hữu cơ cho đất lâu dần dẫn đến hàm
lượng chất hữu cơ trong đất suy giảm dần. Kết quả
nghiên cứu của Liu et al. (2013) cho thấy sử dụng
phân hữu cơ được ủ từ phụ phẩm của khóm với số
lượng 40 tấn/ha (40.000 kg/ha) đã giúp gia tăng
hàm lượng chất hữu cơ trong đất rõ rệt so với
nghiệm thức không cung cấp chất hữu cơ (21,5 ±
2,1 g/kg và 18,0 ± 1,7 g/kg theo thứ tự). Tương tự,
dung trọng đất ở nghiệm thức có bón chất hữu cơ
giảm (1,01 ± 0,01g/cm3) so với nghiệm thức không
cung cấp thêm chất hữu cơ (1,68 ± 0,0601g/cm3).

gồm bã bùn mía, cặn hầm ủ biogas, phân trùn quế
trong cải thiện độ phì nhiêu đất canh tác chôm
chôm tại Chợ Lách – Bến Tre. Kết quả nghiên cứu
cho thấy cung cấp 18 kg phân hữu cơ/cây chỉ sau
ba tháng bón phân hữu cơ ở vụ đầu tiên, hàm lượng
chất hữu trong đất ở các nghiệm thức bón phân hữu
cơ được cải thiện đạt mức khá (30 – 35,2 g C/kg
đất) và cao nhất ở nghiệm thức bón phân bã bùn
mía đã được ủ hoai, khác biệt có ý nghĩa (p < 0,05)
so với đất đầu vụ 26,6 g C/kg. Thời điểm 6 tháng
đến 1 năm hàm lượng chất hữu cơ trong đất có
khuynh hướng gia tăng ở tất cả các nghiệm thức có
bón phân hữu cơ và cao nhất vẫn là nghiệm thức
bón bã bùn mía, chất hữu cơ trong đất đạt mức khá
(41,4 g C/kg) có khác biệt ý nghĩa (p < 0,05) so với
nghiệm thức chỉ bón phân vô cơ theo tập quán của
nông dân. Sau ba năm bón phân hữu cơ thì hàm
lượng chất hữu cơ trong đất được tích lũy đạt khá
đến giàu (41 – 53,2 g C/kg), khác biệt có ý nghĩa (p
< 0,05) so với nghiệm thức chỉ bón phân vô cơ đạt
(26,7 g C/kg). Theo Tan (1986) nhóm acid Fulvic
(FA) và acid humic (HA) có trong chất hữu cơ giữ
vai trò quan trọng do có bề mặt các hợp chất này có
mang điện tích như nhóm carboxyl (-COOH);
nhóm hydroxyl (-OH); nhóm phenolic (-COH) và
có ảnh hưởng đến CEC cũng như các phản ứng hóa
học trong đất. Các nghiên cứu trên giúp đánh giá rõ
hiệu quả của việc cung cấp thêm phân bón hữu cơ
giúp cải thiện dung trọng, hàm lượng chất hữu cơ
trong đất.
Các nghiên cứu của Saik et al. (1998) cũng có
kết luận kiểu sử dụng đất, kỹ thuật canh tác có liên
quan mật thiết đến hàm lượng chất hữu cơ, đạm và
lân trong đất. Biện pháp làm mới liếp khóm bằng
cách phá bỏ liếp khóm cũ trồng mới là một trong
những yếu tố quan trọng làm thay đổi hàm lượng
chất hữu cơ trong đất.

Kết quả nghiên cứu của Võ Văn Bình và ctv.
(2014) về đánh giá hiệu quả của 3 loại phân hữu cơ
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Hình 3: Hàm lượng chất hữu cơ trong đất liếp canh tác khóm thu tại xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước,
tỉnh Tiền Giang
Ghi chú: Thanh dọc I biểu thị độ lệch chuẩn, những cột có chữ giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê 5%

 Khả năng trao đổi cation của đất (CEC):
Kết quả (Hình 4) cho thấy hầu hết đất liếp canh tác
khóm trong nghiên cứu này có giá trị CEC dao
động trong khoảng 10,22 - 15,44 meq/100g. Đất
được đánh giá là trung bình theo thang đánh giá
Mestson (1961) trích dẫn bởi Pam Hazelton và
Brian Murphy (2007). Đất liếp canh tác khóm đã
được cải tạo có CEC cao nhất (15,44 meq/100g
đất), khác biệt có ý nghĩa thống kê so với 2 đất liếp

CEC (meq/100g)

20

khóm còn lại, không có sự khác biệt thống kê về
giá trị CEC ở liếp khóm canh tác lâu năm và liếp
khóm bỏ hoang (không canh tác). Điều này cho
thấy việc cải tạo và trồng mới lại liếp khóm, kết
hợp bón phân hữu cơ đã giúp gia tăng CEC của
đất, khi khả năng hấp phụ cation trong đất được cải
thiện thì khả năng giữ chất dinh dưỡng và tích lũy
chất dinh dưỡng của đất cũng được cải thiện.
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Hình 4: Giá trị CEC trong đất liếp canh tác khóm thu tại xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang
Ghi chú: Thanh dọc I biểu thị độ lệch chuẩn, những cột có chữ giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê 5%

thấp nhất, dù pH không khác biệt so với đất liếp đã
cải tạo, CEC của đất có khuynh hướng thấp so với
đất liếp chưa cải tạo.

Theo Fabio Aprile và Reinaldo Lorandi (2012)
trên các loại đất chua, giá trị CEC trong đất thường
tăng cùng với sự gia tăng pH đất và hàm lượng
chất hữu cơ trong đất. Chất hữu cơ được xem như
là nhân tố góp phần làm gia tăng CEC. Đất liếp
khóm đã cải tạo có chất hữu cơ cao, có bón vôi, pH
cao hơn đất nên CEC tăng cao hơn. Trong khi đó,
đất liếp không canh tác có hàm lượng chất hữu cơ

 Cation base bão hòa (Base saturation):
Cation base bão hòa (độ no base) là tỷ lệ phần trăm
các cation kiềm trong tổng số các cation hấp phụ.
Giá trị base bão hòa trong đất liếp canh tác khóm
thấp dưới 40% và giữa ba kiểu liếp canh tác khóm
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không có sự khác biệt ý nghĩa thống kê. Chứng tỏ
việc cải tạo lại liếp khóm kết hợp bổ sung thêm
phân bón hữu cơ và vôi chưa đủ làm gia tăng các
cation base trong đất do các liếp canh tác khóm có

pH quá thấp (pHH20 biến động trong khoảng 3,29 –
3,75), đất có xu hướng thiếu các cation base như
Ca và Mg.
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Hình 5: Phần trăm base bảo hòa trong đất liếp canh tác khóm thu tại xã Tân Lập 1, huyện Tân
Phước, tỉnh Tiền Giang
Ghi chú: Thanh dọc I biểu thị độ lệch chuẩn, những cột có chữ giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê 5%

dụng ở liếp khóm đã được cải tạo cao nhất, khác
biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 5% so với hai kiểu
liếp còn lại (Hình 6). Liếp khóm đã canh tác nhiều
năm chưa được cải tạo có hàm lượng đạm hữu
dụng trong đất thấp nhất. Chứng tỏ, việc canh tác
khóm liên tục nhiều năm không cải tạo, không bổ
sung thêm chất hữu cơ hoặc cho đất nghĩ ngơi dẫn
đến đạm hữu dụng trong đất giảm thấp. Hàm lượng
đạm hữu dụng ở liếp canh tác khóm đã được cải
tạo tăng là do nguồn phân bón vô cơ hoặc nguồn
đạm có từ phân bón hữu cơ nông dân đã cung cấp
cho đất. Các kết quả nghiên cứu của Võ Thị Gương
và ctv. (2010) cũng có kết luận tương tự đất có bổ
sung đạm vô cơ kết hợp phân hữu cơ giúp tăng
hàm lượng đạm hữu dụng có ý nghĩa thống kê.

Kết quả nghiên cứu của Kha Thanh Hoàng và
ctv. (2010) về hiệu quả của phân hữu cơ trong cải
thiện năng suất khóm trên đất phèn tại Hồng Dân –
Bạc Liêu ghi nhận đất có phần trăm bazơ bão hoà
thấp dưới 40% trong đất cation acid như Al, H+ ,
Fe chiếm ưu thế trên phức hệ hấp thu. Tương tự,
các kết quả nghiên cứu của Adrian Johnston và
Rigas Karamanos (2005); Peter J. Gregory và
Stephen Nortcliff (2013) cũng có kết luận đất có
pH thấp hàm lượng cation kiềm và kiềm thổ
thường thấp, trong đất chứa nhiều cation Al3+, H+
 Đạm hữu dụng trong đất: Hàm lượng N
hữu dụng trong đất liếp khóm dao động trong
khoảng 14,10- 40,36 mg N- NH4+ + N-NO3-/kg.
Kết phân tích thống kê cho thấy hàm đạm hữu

Đạm hữu dụng
(mgNH4+-N+ NO3--N/kg)
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Hình 6: Hàm lượng đạm hữu dụng trong đất liếp canh tác khóm thu tại xã Tân Lập 1, huyện Tân
Phước, tỉnh Tiền Giang
Ghi chú: Thanh dọc I biểu thị độ lệch chuẩn, những cột có chữ giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê 5%
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Lân hữu dụng (mgP/kg)

 Lân dễ tiêu: Hàm lượng lân hữu dụng trong
đất liếp canh tác khóm dao động trong khoảng
4,10-8,90 mg P/kg được đánh giá là thấp theo
thang đánh giá của Horneck et al. (2011). Kết quả
trình bày (Hình 7) cho thấy liếp khóm đã được cải
tạo trồng mới có hàm lượng lân dễ tiêu trong đất
đạt giá trị cao nhất (8,9 mgP/kg), khác biệt có
nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 5% so với liếp canh
tác lâu năm chưa được cải tạo và liếp không canh
tác, bỏ hoang. Hàm lượng lân hữu dụng thấp nhất ở
liếp khóm không canh tác (4,1mgP/kg). Lân hữu
dụng trong đất liếp khóm đã được cải tạo và trồng
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mới cao là do trong quá trình trồng mới lại liếp
khóm nông dân đã cày xới đất, bón thêm phân hữu
cơ và vôi. Chính việc cày xới đất đã giúp các vật
liệu hữu cơ được trộn lẫn vào trong đất, giúp đất
được thoáng khí hơn, gia tăng hoạt động của vi
sinh vật đất, quá trình khoáng hóa lân hữu cơ trong
đất thành lân vô cơ được nhanh hơn. Nhìn chung,
hàm lượng lân dễ tiêu trên đất phèn là rất thấp. Một
trong những nguyên nhân dẫn đến lân dễ tiêu trong
đất phèn thấp là do chúng dễ bị cố định dưới dạng
các hợp chất khó hòa tan (Võ Thị Gương và
Nguyễn Mỹ Hoa, 2010).

a
b

c

Líp cải tạo

Líp chưa cải tạo Líp không canh tác

Hình 7: Sự thay đổi hàm lượng lân dễ tiêu trên 3 kiểu liếp trồng khóm tại xã Tân Lập 1, huyện Tân
Phước, tỉnh Tiền Giang
Ghi chú: Thanh dọc I biểu thị độ lệch chuẩn, những cột có chữ giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê 5%

lân trong đất canh tác khóm theo Chang Jackson
cho thấy trong đất tồn tại cả 3 thành phân lân trong
đó lân liên kết với sắt (Fe-P) là dạng chủ yếu chiếm
tỷ lệ 75-87% trung bình 82,6%, hàm lượng lân liên
kết với nhôm (Al-P) chiếm tỷ lệ thấp hơn 6-21%
trung bình 12,99% và lân liên kết với canxi (Ca-P)
chiếm 4-6% trung bình 5,42%. Đất liếp đã cải tạo
có hàm lượng lân thành phần (P-Al, P-Fe và P-Ca)
cao hơn hai liếp canh tác khóm còn lại (Hình 8).
Việc cày xới lại liếp khóm, bổ sung thêm phân bón
hữu cơ và vôi vào đất đã giúp gia tăng hàm lượng
lân hữu dụng trong đất thông qua tiến trình khoáng
hóa, giúp gia tăng hoạt động vi sinh vật và gia tăng
pH đất từ đó giúp cải thiện nguồn Al3+, Fe2+ trong
đất. Các kết quả nghiên cứu của Slaton et al.
(2002) và Abolfazli et al. (2012) cũng cho thấy
hàm lượng P-Fe và P-Al thường cao trên đất chua
và ngược lại hàm lượng P-Ca thường cao trên đất
kiềm.

Kết quả nghiên cứu của Kha Thanh Hoàng và
ctv. (2010); Đào Văn Học và Hoàng Thái Đại
(2005) có kết quả tương tự lân hữu dụng trên đất
phèn thường thấp là do sự tạo thành các phức chất
với Al và Fe, do đó trên đất phèn P hữu dụng trong
đất rất thấp và không đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng
cây trồng. Các nghiên cứu của Hartono et al.
(2000); Haynes và Mokolobate (2000); Guppy et
al. (2005) cho thấy Al, Fe trong đất có khả năng
liên kết với lân có trong các thành phần hữu cơ như
humic và một số các acid hữu cơ như: malic,
oxalic, fulvic acid, kết quả của sự liên kết này có
thể làm thay đổi các thành phần Al, Fe và độ hữu
dụng của phân lân vô cơ bón vào đất.
3.2 Lân liên kết với các phức chất khó tan
Việc phân tích thành phần lân trong đất có thể
giúp đánh giá tình trạng lân cũng như một số các
đặc tính hóa học đất. Kết quả phân tích thành phần
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Hình 8: Hàm lượng lân trong phức chất trên 3 kiểu liếp trồng khóm tại xã Tân Lập 1, huyện Tân
Phước, tỉnh Tiền Giang
Kết quả phân tích đất canh tác khóm tại xã Tân
Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang cho thấy
nguồn lân Fe-P là dạng lân vô cơ chủ yếu trong đất
và sự phóng thích lân theo cơ chế sắt bị khử trên
biểu loại đất này thường bị hạn chế do điều kiện
canh tác khóm là trên đất khô, thoáng khí là chủ
yếu. Các phức chất lân làm giảm hàm lượng lân dễ
tiêu cho cây nhưng cũng góp phần hạn chế độc
chất Fe, Al gây hại cho cây trồng. Độ hữu dụng của
lân trong đất chịu sự chi phối bởi hàm lượng chất
hữu cơ, pH, khả năng trao đổi và hòa tan Al, Fe,
Ca. Hàm lượng lân liên kết với Fe-P và Al-P cao
là do trên đất phèn có pH thấp, chứa nhiều Al, Fe,
các tinh thể và phi tinh thể oxide của Fe và Al
sesquioxide (dạng oxide, hydroxide và ion) được
xem là chất cố định lân chủ yếu. Lân dễ tiêu bị cố
định bởi các oxide và hydroxide Fe, Al tạo thành
dạng P khó tiêu (khó hòa tan), sự phóng thích trở
lại của P rất khó xảy ra. Có thể nói hàm lượng
oxide và hydroxides Fe và Al đóng vai trò quyết
định lên độ hữu dụng của P trên đất phèn. Theo Liu
et al. (2000), Lei et al. (2004), McBeath et al.
(2005) lân cố định bởi Al, Fe và Ca là nguyên nhân
chính dẫn đến lân hữu dụng cho cây trồng thấp và
có ít nhất 70-90% lân được cung cấp cho đất bị cố
định.

Hàm lượng chất hữu cơ và CEC ở các liếp
khóm đã được cải tạo trồng mới bằng cách bón
thêm phân hữu cơ, vôi và bón phân NPK cân đối
đã được cải thiện rõ rệt và khác biệt có ý thống kê
ở mức 5% (p<0,01) so với đất liếp khóm canh tác
lâu năm (trồng lưu vụ trên 6 năm) và liếp khóm
không canh tác. Giá trị pH tăng ở liếp khóm đã
được cải tạo đất và trồng lại khóm mới. Việc cải
tạo liếp khóm cũ chưa giúp thay đổi hàm lượng các
cation bão hoà trong đất. Hàm lượng các cation
base bão hòa trên cả 3 kiểu liếp khóm đều thấp hơn
40%.
Kết quả phân tích thành phần lân trong đất canh
tác khóm cho thấy hàm lượng P-Fe là chủ yếu, kế
đến là P-Al và hàm lượng P-Ca thấp nhất. Do đó,
trong canh tác khóm cần sử dụng phân hữu cơ và
vôi, sử dụng một số các loại phân lân nhằm gia
tăng lượng lân hữu dụng cho đất, hạn chế các độc
chất Al, Fe.
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