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ABSTRACT 

Acid sulfate soil (ASS) contains high aluminum and ferrous concentrations that 
might cause the reduction of nutrient uptake and an increase of toxic 
accumulation. Rhodopseudomonas sp. has ability to reduce aluminum and ferrous 
toxicity of ASS for rice cultivation. The objectiveof this research was to evaluate 
the efficacy of biofertilizers containing four acid-resistant R. palustris VNW64, 
VNS89, TLS06 and VNS02 on theaccumulation of nitrogen and toxic compounds 
in rice grains. A two factorial experiment was conducted in a randomized complete 
block design on ASS collected from Phung Hiep district, Hau Giang province 
under nethouse conditions. Therein, the first factor was biofertilizer application 
including four mixedbacterial strains, only VNW64 and no biofertilizer 
application. The second factor was inorganic N fertilizer application containing 0, 
50, 75 and 100 kg N ha-1. The results showed that thetreatments applied either with 
biofertilizer containing four mixed bacterial strains or biofertilizer containing 
onlyVNW64 helped to increaseN uptake from39.7 to 49.2%, to reduce Al uptake 
from 18.4 to 30.4% and to reduce Fe uptake from 0.1 to 2.7% in rice. The 
biofertilizers containing a mixture of four strains or one bacterial strain showed 
their efficacy in enhancement of N uptake and reduction of Al and Fe 
accumulation in rice grains when cultivated on ASS. 

TÓM TẮT 
Đất phèn có hàm lượng nhôm và sắt cao, làm hạn chế sự hấp thu dinh dưỡng và tăng 
khả năng tích lũy độc chất trong cây. Rhodopseudomonas sp. có khả năng giảm độc 
chất nhôm và sắt. Mục tiêu nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả của chế phẩm hữu cơ 
vi sinh chứa bốn dòng vi khuẩn R. palustris VNW64, VNS89, TLS06 và VNS02 lên tích 
lũy dưỡng chất và độc chất trong hạt lúa. Thí nghiệm thừa số hai nhân tố được bố trí 
theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên trên đất phèn thu từ huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu 
Giang trong điều kiện nhà lưới. Trong đó, nhân tố thứ nhất là chế phẩm hữu cơ vi sinh 
(chứa bốn dòng vi khuẩn, một dòng vi khuẩn VNW64 và không bón chế phẩm hữu cơ vi 
sinh) và nhân tố thứ hai là bón phân đạm gồm (100, 75, 50 và 0 kg N ha-1). Kết quả cho 
thấy các nghiệm thức bón chế phẩm hữu cơ vi sinh chứa bốn hoặc một dòng vi khuẩn 
VNW64 đã giúp tăng hấp thu đạm 39,7 - 49,2% và giảm độc chất nhôm 18,4 - 30,4% 
và sắt 0,1- 2,7% trong cây lúa so với nghiệm thức không bón chế phẩm hữu cơ vi sinh. 
Chế phẩm hữu cơ vi sinh chứa bốn hoặc một dòng vi khuẩn có hiệu quả trong việc giảm 
tích lũy sắt và nhôm và tăng hấp thu đạm vào trong hạt. 

Trích dẫn: Lý Ngọc Thanh Xuân, Phạm Duy Tiễn, Lê Vĩnh Thúc và Nguyễn Quốc Khương, 2019. Hiệu quả của 
chế phẩm hữu cơ vi sinh chứa bốn dòng vi khuẩn Rhodopseudomonas sp. đối với hấp thu đạm, nhôm 
và sắt trong hạt lúa trồng trên đất phèn huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang ở điều kiện nhà lưới. Tạp 
chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Công nghệ Sinh học)(2): 133-140. 
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1 MỞ ĐẦU 

Đạm là dưỡng chất quan trọng nhất giúp thúc 
đẩy quá trình sinh trưởng và tạo năng suất cây 
trồng. Vì vậy, một lượng lớn phân bón đạm được 
sử dụng để giúp cây trồng đạt năng suất cao ở các 
vùng canh tác thâm canh và tăng vụ (Galloway et 
al., 2017). Kết quả này dẫn đến những vấn đề về 
môi trường như sự phát thải khí nhà kính (Nguyễn 
Quốc Khương và Ngô Ngọc Hưng, 2014a; 2014b; 
2016) và ảnh hưởng đến sự đa dạng các cộng đồng 
vi sinh vật trong đất (Reardon et al., 2014; Tang et 
al., 2017). Vì vậy, để giảm thiểu tác động bất lợi 
của phân đạm lên khí quyển và môi trường, việc sử 
dụng nguồn đạm sinh học thay thế một phần hoặc 
hoàn toàn lượng phân đạm vô cơ là cần thiết. 
Trong đó, hướng đến sử dụng vi khuẩn cố định 
đạm sinh học, là quá trình chuyển hóa đạm ở dạng 
N2 tự do trong khí quyển thành đạm NH4

+ trong đất 
bằng enzyme nitrogenase tiết ra bởi vi sinh vật, và 
đây là nguồn đạm quan trọng đối với các hệ thống 
nông nghiệp (People and Craswell, 1992; Kennedy 
and Islam, 2001). Bên cạnh, đất phèn là một trong 
những nhóm đất gây trở ngại cho canh tác nông 
nghiệp vì trong đất phèn có sự hiện diện với nồng 
độ cao của một số độc chất như Al3+, Fe2+ và Mn2+ 
(Jones et al., 2016; Johnston et al., 2016; Shabalala 
et al., 2017) gây ảnh hưởng bất lợi đến sản xuất lúa 
(Roy and Bhadra, 2014, Huang et al., 2016) thông 
qua việc giảm chiều dài rễ (Huang et al., 2013) và 
dẫn đến giảm năng suất lúa (Eswaran et al., 1997; 
Sahrawat, 2000). Tuy nhiên, các biện pháp xử lý để 
giảm thiểu các trở ngại này có thể áp dụng như bón 
vôi, để đất ngập nước và sử dụng giống chịu phèn 
(Banasiak and Indraratna, 2012; Panhwar et al., 
2016). Ngoài ra, việc sử dụng vi sinh vật có khả 
năng chịu nhôm và sắt, đồng thời giúp bảo vệ cây 
trồng trong việc giảm thiểu tác động của hàm 
lượng cao các độc chất nhôm và sắt đã được nghiên 
cứu, ứng dụng và mang lại kết quả rất khả quan 
(Farh et al., 2017, de la Luz Mora et al., 2017). 
Trong số các vi sinh vật có lợi ứng dụng trong đất 
phèn, vi khuẩn quang dưỡng không lưu huỳnh màu 
tía (PNSB) là nhóm vi khuẩn có tiềm năng cao 

trong việc xử lý độc chất nhôm và sắt trong đất 
phèn ngập nước. Bên cạnh, chúng còn được chứng 
minh là nhóm vi khuẩn có khả năng cố định  
đạm tốt (Madigan et al., 1984). Trong số đó, 
Rhodopseudomonas palustris đã được chứng minh 
có khả năng giảm độc chất trong các điều kiện bất 
lợi khác nhau (Magnin et al., 2014; Mukkata et al., 
2015; Li et al., 2016). Ngoài ra, loài vi khuẩn R. 
palustris đã được đánh giá là có khả năng cố định 
đạm cao trong điều kiện môi trường trung tính 
(Sakpirom et al., 2017). Do đó, phân lập và tuyển 
chọn vi khuẩn từ đất phèn trồng lúa có khả năng 
giảm độc chất nhôm, sắt đồng thời có chức năng cố 
định đạm nhằm giảm thiểu lượng phân bón đạm 
hóa học cho cây lúa là rất cần thiết. Khuong et al. 
(2017) và Khuong (2018) đã tiến hành phân lập và 
tuyển chọn được bốn dòng vi khuẩn từ đất phèn, 
mẫu nước trong ruộng trồng lúa trên nền đất phèn 
có chức năng chống chịu nhôm, sắt và cố định đạm 
gồm R. Palustris VNW64, VNS89, TLS06 và 
VNS02. Tuy nhiên, trước khi thí nghiệm đồng 
ruộng về hiệu quả của bốn dòng vi khuẩn này dưới 
dạng chế phẩm hữu cơ vi sinh, việc bố trí thí 
nghiệm ở trong điều kiện nhà lưới là thật sự cần 
thiết. Vì vậy, nghiên cứu này được thực hiện nhằm 
đánh giá hiệu quả của chế phẩm hữu cơ vi sinh 
chứa bốn dòng vi khuẩn Rhodopseudomonas sp. 
VNW64, VNS89, TLS06 và VNS02 lên sự tích lũy 
đạm, độc chất nhôm và sắt trong hạt lúa khi trồng 
trên nền đất phèn thu từ huyện Phụng Hiệp, tỉnh 
Hậu Giang ở điều kiện nhà lưới.  

2 VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 

2.1 Vật liệu 

Đất thí nghiệm: Đất phèn được thu ở tầng mặt 
0-30 cm tại xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh 
Hậu Giang. Đất được phơi khô tự nhiên, trộn đều 
và loại bỏ dư thừa thực vật. Sau đó, đất được cho 
vào mỗi chậu nhựa có đường kính 25 cm và chiều 
cao 30 cm với 6 kg đất và cho nước ngập mặt 
khoảng 5 cm trong 2 ngày trước khi sạ lúa.  
Đặc tính hóa học đất thí nghiệm được trình bày ở 
Bảng 1. 

Bảng 1: Đặc tính đất phèn tại Phụng Hiệp – Hậu Giang (Nguồn: Khuong et al., 2018) 

Độ sâu (cm) pHKCl
 pHH2O Al trao đổi(cmolc Al3+ kg-1) Fe2+(mg kg-1) 

0-25 3,46 3,84 3,79 220,3 
25-40 3,21 3,52 3,82 1476,3 
40-100 2,97 3,29 2,85 1872,6 
>100 2,05 2,26 1,01 81,3 

Giống lúa:Giống lúa OM5451 là giống lúa cao 
sản, ngắn ngày (90 - 95 ngày đối với lúa gieo sạ). 
Giống thích nghi trồng trên đất phù sa ngọt đến 
phù sa nhiễm phèn (Trần Thị Cúc Hòa và ctv., 
2011). 

Nguồn vi khuẩn: Bốn dòng vi khuẩn R. 
palustris VNW64, VNS89, TLS06 và VNS02 
trong nghiên cứu này được phân lập từ đất phèn 
(Khuong et al., 2017), với các chức năng như giảm 
độc chất Al3+, Fe2+, cố định đạm và hòa tan lân 



Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ  Tập 55, Số chuyên đề: Công nghệ Sinh học (2019)(2): 133-140 

 135 

(Nguyen et al., 2018; Khuong, 2018). Phương pháp 
chuẩn bị nguồn vi khuẩn để chủng vào hạt được 
mô tả bởi Khuong et al. (2018).  

Chế phẩm hữu cơ vi sinh: Tỉ lệ tro trấu và rơm 
phù hợp cho sản phẩm hữu cơ vi sinh là 1:4, với 
mật độ vào thời điểm ủ phân 108 CFU g-1. Phương 
pháp chi tiết được mô tả bởi Kantha et al. (2015) 
và được mô tả lại ngắn gọn như sau: 120 g rơm và 
tro trấu được trộn trong bọc nhựa (12 x 18 cm), sau 
đó được thanh trùng ở 121oC trong 30 phút trước 
khi sấy ở 70oC trong 12 giờ, và làm nguội ở nhiệt 
độ phòng. Vi khuẩn sau khi được nuôi trong điều 
kiện tối hảo trong 48 giờ dưới điều kiện gần yếm 
khí và có ánh sáng. Dịch khuẩn được ly tâm 6.000 
rpm trong 15 phút để thu được sinh khối. Tế bào vi 
khuẩn được rửa 2 lần bằng 0,1% peptone, sau đó 
điều chỉnh mật số về 109 CFU mL-1 bằng cách thêm 
nước khử khoáng đã được thanh trùng vào sinh 
khối vi khuẩn để đạt được OD660 tương đương 3.3, 
tiếp theo, thêm 30 mL dung dịch vi khuẩn và 18 
mL nước dừa ở thời điểm chín sinh lý vào trong 
bọc nhựa chứa 120 g chất mang và chất nền để đạt 
ẩm độ 40%. Sản phẩm cuối cùng có mật số là 108 
CFUg-1. Sau đó, chế phẩm được ủ trong điều kiện 
tối trong 4 tuần trước khi sử dụng. 

2.2 Phương pháp 

Chủng vi khuẩn vào hạt lúa từ chế phẩm hữu 
cơ vi sinh:25 g hạt lúa giống được vô trùng bằng 
ethanol 70% trong 3 phút và dung dịch sodium 
hypochlorite 1% trong 10 phút. Sau đó, hạt lúa 
được rửa 3 lần bằng nước khử khoáng đã thanh 
trùng. Tiếp theo, các hạt lúa được chia ra thành 3 
phần và cho vào 3 cốc thủy tinh chứa sẵn 100 mL 
dung dịch nước khử khoáng đã thanh trùng. Cốc 1 
và 2 chứa vi khuẩn từ chế phẩm hữu cơ vi sinh có 
mật số tương đương 108 tế bào mL-1. Trong đó, cốc 
1 chứa 4 dòng vi khuẩn từ chế phẩm hữu cơ vi sinh 
và cốc 2 chỉ chứa duy nhất một dòng vi khuẩn 
VNW64. Cốc 3 chỉ chứa nước khử khoáng đã 
thanh trùng. Việc chuẩn bị nguồn vi khuẩn từ chế 
phẩm hữu cơ vi sinh trong trường hợp này theo 
Kantha et al. (2015) và Khuong (2018). Cho ba cốc 
thủy tinh chứa mẫu lên trên máy lắc với tốc độ 60 
vòng/phút trong 1 giờ, sau đó để yên trong tủ cấy 1 
giờ trước khi ủ hạt để mọc mầm.  

Bố trí thí nghiệm: Thí nghiệm thừa số hai nhân 
tố được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên tại 
nhà lưới khu thí nghiệm, Trường Đại học An 
Giang. Trong đó, chế phẩm hữu cơ vi sinh là nhân 
tố chính gồm ba mức độ: (1) chế phẩm hữu cơ vi 
sinh chứa tổ hợp bốn dòng vi khuẩn VNW64, 
VNS89, TLS06 và VNS02; (2) chế phẩm hữu cơ vi 
sinh chỉ chứa một dòng vi khuẩn VNW64; và (3) 
đối chứng, không sử dụng chế phẩm và nhân tố 

phụ là mức độ bón phân đạm gồm bốn mức bón(1) 
100 kg N ha-1, (2) 75 kg N ha-1, (3) 50 kg N ha-1 và 
0 kg N ha-1. Mỗi nghiệm thức có 4 lặp lại và tương 
ứng với 4 chậu thí nghiệm. Tiến hành gieo 4 hạt 
lúa cho mỗi chậu thí nghiệm và theo từng nghiệm 
thức đã được chuẩn bị trước. Công thức 60 P2O5 và 
30 K2O (kg.ha-1) được áp dụng cho tất cả các 
nghiệm thức bón phân hóa học.Tất cả lượng phân 
lân được bón lót ở thời điểm 0 ngày của thí 
nghiệm. Phân đạm được bón theo tỉ lệ 30, 30 và 
40% tương ứng vào các thời điểm 10, 20 và 45 
ngày sau sạ. Riêng phân kali được bón với tỉ lệ 
50% và 50% vào hai thời điểm 10 và 45 ngày sau 
sạ. Nước được cung cấp mỗi tuần để đảm bảo duy 
trì độ sâu ngập 3 cm trong suốt thời gian thí 
nghiệm. Tuy nhiên, giai đoạn trước 10 ngày sau 
khi sạ và 10 ngày trước thu hoạch nước được rút ra 
khỏi chậu thí nghiệm. Dùng tay để diệt cỏ, sâu và 
côn trùng gây hại cho lúa. Thí nghiệm được kéo 
dài 95 ngày sau khi sạ. Vi khuẩn được chủng bổ 
sung vào trong đất tương ứng theo từng nghiệm 
thức thí nghiệm vào các các thời điểm 10, 20 và 65 
ngày sau khi sạ bằng chất mang là tro trấu với mật 
số cuối cùng tương đương 5,4 x 104 CFU g-1 đất 
khô/chậu. 

Chỉ tiêu theo dõi:  

 Sinh khối thân,lá và hạt lúa: Cân lá, thân và 
hạt vào thời điểm thu hoạch của cả chậu, sau đó 
sấy khô ở 70oC trong 72 giờ. 

 Hàm lượng N, Al, Fe trong thân, lá và hạt 
lúa: Xác định hàm lượng đạm bằng phương pháp 
chưng cất Kjeldahl. Phân tích Al bằng phương 
pháp quang phổ phát xạ plasma. Đo Fe bằng máy 
quang phổ hấp thu nguyên tử.  

 Tổng hấp thu N, Al và Fe trong sinh khối 
khô = sinh khối từng bộ phận (thân, lá và hạt) x 
hàm lượng (N, Al và Fe của từng bộ phận tương 
ứng). 

Xử lý số liệu: Sử dụng phần mềm SPSS phiên 
bản 16.0 so sánh khác biệt trung bình và phân tích 
phương sai bằng kiểm định Duncan. 

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1 Ảnh hưởng của chế phẩm hữu cơ vi 
sinh chứa vikhuẩn Rhodopseudomonas sp. kết 
hợp bón phân hóa họclên hàm lượng đạm, sắt 
và nhôm trong thân, lá và hạt lúa  

Hàm lượng đạm đạt được trong thân, lá và hạt 
giữa các nghiệm thức có mức độ đạm khác nhau 
khác biệt không có ý nghĩa thống kê, trong đó, hàm 
lượng đạm trong thân, lá của các nghiệm thức này 
dao động 0,85 - 0,96% và trong hạt 0,84 - 1,01%. 
Bên cạnh đó, hàm lượng đạm trong thân lá giữa các 
nghiệm thức của các loại chế phẩm hữu cơ vi sinh 
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khác biệt không có ý nghĩa thống kê, dao động 
0,88 - 0,95%, trong khi, hàm lượng đạm trong hạt 
lúa có sự khác biệt ý nghĩa thống kê 5% giữa các 
nghiệm thức sử dụng chế phẩm hữu cơ vi sinh. Hai 
nghiệm thức sử dụng chế phẩm hữu cơ vi sinh đều 
cho giá trị đạm trong hạt tương đương nhau và 
khác biệt không có ý nghĩa thống kê khi so sánh 
với nhau, nhưng cả hai đều cao hơn (0,97 – 0,99%) 
và khác biệt có ý nghĩa thống kê 5% khi so sánh 
với nghiệm thức đối chứng không sử dụng chế 
phẩm hữu cơ vi sinh (0,81%) (Bảng 2).  

Nồng độ nhôm trong thân, lá và hạt của các 
nghiệm thức khác biệt có ý nghĩa thống kê 1% giữa 
các mức đạm khác nhau và giữa các chế phẩm hữu 
cơ vi sinh khác nhau. Đối với các nghiệm thức có 
các mức độ đạm 100, 75, 50 và 0 kg N ha-1 hàm 
lượng nhôm trong thân, lá đạt được theo thứ tự 
713,2, 641,3, 599,4 và 579,2 ppm và trong hạt đạt 
theo thứ tự 65,4, 60,5, 50,8, và 44,4 ppm. Đối với 
các nghiệm thức bón chế phẩm hữu cơ vi sinh chứa 
bốn dòng vi khuẩn có hàm lượng nhôm thấp nhất 
trong thân, lá (440,1 ppm) và trong hạt (51,3 ppm) 
trong khi ở nghiệm thức không sử dụng chế phẩm 
hữu cơ vi sinh có hàm lượng nhôm trong thân lá 

đạt 903,9 ppm và ở trong hạt đạt 57,9 ppm (Bảng 
2). Nghiệm thức sử dụng chế phẩm hữu cơ vi sinh 
chứa một dòng vi khuẩn VNW64 cũng giúp giảm 
hấp thu nhôm trong thân, lá và hạt, tuy nhiên, khả 
năng này thấp hơn so với nghiệm thức bón chế 
phẩm hữu cơ vi sinh chứa bốn dòng vi khuẩn. 

Hàm lượng sắt trong thân, lá ở các nghiệm thức 
bón các mức độ đạm khác nhau khác biệt có ý 
nghĩa thống kê 1% khi so sánh với nhau, trong đó, 
các nghiệm thức bón phân đạm có hàm lượng sắt 
thấp hơn (340,8 – 344,0 ppm) nghiệm thức không 
bón phân đạm (355,6 ppm). Đối với hàm lượng sắt 
trong hạt, giữa các mức độ đạm khác nhau khác 
biệt không có ý nghĩa thống kê khi so sánh với 
nhau và dao động 25,3 - 27,9 ppm. Tuy nhiên, hàm 
lượng sắt trong thân lá và hạt lúa ở các nghiệm 
thức sử dụng các chế phẩm hữu cơ vi sinh khác 
biệt có ý nghĩa thống kê 1%. Hàm lượng sắt trong 
thân lá của các nghiệm thức bón chế phẩm hữu cơ 
vi sinh chứa bốn dòng vi khuẩn, một dòng vi khuẩn 
và không vi khuẩn lần lượt đạt 402,0, 336,5 và 
298,4 ppm và trong hạt đạt 30,6, 25,8 và 23,7 ppm 
(Bảng 2).  

Bảng 2: Ảnh hưởng của chế phẩm hữu cơ vi sinh chứa vikhuẩn Rhodopseudomonas sp. kết hợp bón 
phân hóa học lên hàm lượng đạm, nhôm và sắt trong thân và hạt lúa  

Nhân tố 
N (%) Al (ppm) Fe (ppm) 

Thân, lá Hạt Thân, lá Hạt Thân, lá Hạt 

Các mức bón 
đạm (A) 

100 
kg N 
ha-1 

0,96 1,01 713,2a 65,4a 342,1b 27,9 
75 0,96 0,90 641,3b 60,5b 344,0b 27,4 
50 0,90 0,93 599,4c 50,8c 340,8b 26,2 
0 0,85 0,84 579,2d 44,4d 355,6a 25,3 

Loại chế 
phẩm hữu cơ 
vi sinh (B) 

M 0,93 0,99a 440,1c 51,3b 298,4c 23,7b 
S 0,95 0,97a 555,9b 56,7a 336,5b 25,8b 
N 0,88 0,81b 903,9a 57,9a 402,0a 30,6a 

 
F (A) ns ns ** ** ** ns 
F (B) ns * ** ** ** ** 

F (A*B) ns ns ** ** ** ** 

*Ghi chú: Trong cùng một cột, những số có chữ theo sau khác nhau thì có khác biệt ý nghĩa thống kê ở mức 1% (**) và 
5% (*); ns: không có khác biệt ý nghĩa thống kê. M: chế phẩm hữu cơ vi sinh chứa 4 dòng vi khuẩn VNW64, VNS89, 
TLS06 và VNS02; S: chế phẩm hữu cơ vi sinh chứa 1 dòng vi khuẩn VNW64; N: không sử dụng chế phẩm hữu cơ vi sinh 

3.2 Ảnh hưởng của chế phẩm hữu cơ vi 
sinh chứa vikhuẩn Rhodopseudomonas sp. kết 
hợp bón phân hóa học lên sinh khối khô lúa 

Giảm lượng phân đạm bón cho cây lúa đã làm 
giảm sinh khối khô thân, lá và hạt lúa trên đất phèn 
Phụng Hiệp – Hậu Giang. Cụ thể, sinh khối thân, lá 

đạt được ở các nghiệm thức có mức đạm 100, 75, 
50 và 0 kg N ha-1 lần lượt là 12,70, 10,40, 8,90 và 
6,25 g chậu-1 và sinh khối hạt lúa đạt được tương 
ứng ở nghiệm thức của các mức đạm như trên là 
11,82, 10,26, 9,00 và 6,01 g chậu-1 (Hình 1).  
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(a) 

 
(b) 

Hình 1: Ảnh hưởng của chế phẩm hữu cơ vi sinh chứa vi khuẩn Rhodopseudomonas sp. kết hợp bón 
phân hóa học lên sinh khối khô thân, lá và hạt của cây lúa 

*Ghi chú: Các ký tự in thường khác nhau so sánh sự khác biệt ý nghĩa thống kê 5% giữa các mức độ đạm; các ký tự in 
hoa khác nhau so sánh sự khác biệt ý nghĩa thống kê 5% giữa các loại chế phẩm hữu cơ vi sinh. M: chế phẩm hữu cơ vi 
sinh chứa 4 dòng vi khuẩn VNW64, VNS89, TLS06 và VNS02; S: chế phẩm hữu cơ vi sinh chứa 1 dòng vi khuẩn 
VNW64; N: không sử dụng chế phẩm hữu cơ vi sinh 

Ngoài ra, việc sử dụng các chế phẩm hữu cơ vi 
sinh đã đạt được sinh khối thân, lá và hạt theo thứ 
tự 9,81 - 10,72 và 9,62 - 10,28 g chậu-1và cao khác 
biệt có ý nghĩa thống kê 5% so với không sử dụng 
chế phẩm hữu cơ vi sinh, với 8,16 và 7,90 g chậu-1, 
theo cùng thứ tự (Hình 1). 

3.3 Ảnh hưởng của chế phẩm hữu cơ vi 
sinh chứa vikhuẩn Rhodopseudomonas sp. kết 
hợp bón phân hóa học lên hấp thu đạm, sắt và 
nhôm của cây lúa  

Hấp thu đạm trong thân, lá và hạt giữa các mức 
độ đạm khác biệt có ý nghĩa thống kê 5%. Hấp thu 
đạm trong thân, lá ở các nghiệm thức có các mức 
độ đạm 100, 75, 50 và 0 kg N ha-1 lần lượt đạt 
123,2, 100,2, 80,2 và 53,7 mg chậu-1 và trong hạt 
lần lượt đạt 120,3, 93,6, 84,3 và 50,1 mg chậu-1. 
Tương tự, hấp thu đạm trong thân, lá và hạt giữa 
các nghiệm thức bón các chế phẩm hữu cơ vi sinh 
khác biệt có ý nghĩa thống kê 5%, chế phẩm hữu 
cơ vi sinh chứa một và bốn dòng vi khuẩn cho hấp 
thu đạm cao nhất và khác biệt không có ý nghĩa 
thống kê khi so sánh với nhau, nhưng cả hai có hấp 
thu đạm cao hơn và khác biệt có ý nghĩa thống kê 
1% so với nghiệm thức không bón chế phẩm hữu 
cơ vi sinh, lần lượt tương ứng với 95,5 và 100,1 mg 
chậu-1 trong thân, lá và tương ứng với 94,6 và 
102,9 mg chậu-1 trong hạt. Trong khi ở nghiệm 
thức không bón chế phẩm hữu cơ vi sinh có hấp 
thu đạm thấp nhất lần lượt đạt 72,4 và 63,7 mg 
chậu-1 trong thân, lá và trong hạt (Bảng 3). 

Hấp thu nhôm trong thân lá chỉ khác biệt có ý 
nghĩa thống kê 5% giữa các nghiệm thức có các 

mức độ bón phân đạm khác nhau và giữa các chế 
phẩm hữu cơ vi sinh. Trong đó, hấp thu nhôm của 
các nghiệm thức giữa các mức đạm dao động trong 
khoảng 3,28 - 9,00 mg chậu-1. Trong khi đó, hấp 
thu nhôm giữa các nghiệm thức của các chế phẩm 
hữu cơ vi sinh chứa bốn dòng vi khuẩn, một dòng 
vi khuẩn và không bón chế phẩm hữu cơ vi sinh 
lần lượt đạt 4,83, 5,75 và 7,27 mg chậu-1 (Bảng 3). 
Đối với hấp thu nhôm trong hạt khác biệt không có 
ý nghĩa thống kê khi so sánh giữa các mức độ đạm 
khác nhau, nhưng các loại chế phẩm hữu cơ vi sinh 
khác nhau khác biệt có ý nghĩa thống kê 1%.. 

Hấp thu sắt giữa các nghiệm thức bón các mức 
độ đạm khác nhau trong thân, lá lúa khác biệt có ý 
nghĩa thống kê 5%, với lượng sắt hấp thu trong 
thân, lá lúa của các nghiệm thức có mức độ đạm 
khác nhau dao động từ 2,17 - 4,32 mg chậu-1. 
Trong đó, nghiệm thức bón 100 kg N ha-1 có hàm 
lượng Fe hấp thu trong thân lá cao nhất, đạt 4,32 
mg chậu-1, kế đến là nghiệm thức bón 75 kg N ha-1 
đạt 3,53 mg chậu-1 và thấp nhất ở nghiệm thức 
không bón phân N đạt 2,17 mg chậu-1. Tương tự 
như trong thân lá, tổng lượng Fe hấp thu trong hạt 
ở các nghiệm thức bón phân N ở các mức độ khác 
nhau khác biệt ý nghĩa thống kê 1% khi so sánh với 
nhau. Nghiệm thức bón ít phân đạm hơn có xu 
hướng hấp thu Fe thấp hơn. Lượng Fe hấp thu 
trong hạt ở các nghiệm thức bón phân N khác nhau 
dao động trong khoảng 0,15 – 0,33 mg chậu-1. Tuy 
nhiên, lượng hấp thu Fe trong thân, lá và trong hạt 
ở các nghiệm thức bón chế phẩm hữu cơ vi sinh 
khác biệt không có ý nghĩa thống kê khi so sánh 
với nhau (Bảng 3). 
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Bảng 3: Ảnh hưởng của chế phẩm hữu cơ vi sinh chứa vikhuẩn Rhodopseudomonas sp. kết hợp bón 
phân hóa học lên hấp thu đạm, nhôm và sắt của cây lúa  

Nhân tố 
N Al Fe 

(mg chậu-1) 
Thân, lá Hạt Thân, lá Hạt Thân, lá Hạt 

Các mức bón 
đạm (A) 

100 
kg N 
ha-1 

123,2a 120,3a 9,00a 0,77a 4,32a 0,33a 
75 100,2b 93,6b 6,39b 0,62b 3,53b 0,28b 
50 80,2c 84,3b 5,14c 0,46c 2,98c 0,23c 
0 53,7d 50,1c 3,28d 0,26d 2,17d 0,15d 

Loại chế 
phẩm hữu cơ 
vi sinh (B) 

M 100,1a 102,9a 4,83c 0,55a 3,19 0,25 
S 95,5a 94,6a 5,75b 0,56a 3,28 0,25 
N 72,4b 63,7b 7,27a 0,47b 3,29 0,24 

 
F (A) ** ** ** ** ** ** 
F (B) ** ** ** ** ns ns 

F (A*B) ns ns ns ** ** * 

*Ghi chú: Trong cùng một cột, những số có chữ theo sau khác nhau thì có khác biệt ý nghĩa thống kê ở mức 1% (**) và 
5% (*); ns: không có khác biệt ý nghĩa thống kê. M: chế phẩm hữu cơ vi sinh chứa 4 dòng vi khuẩn VNW64, VNS89, 
TLS06 và VNS02; S: chế phẩm hữu cơ vi sinh chứa 1 dòng vi khuẩn VNW64; N: không sử dụng chế phẩm hữu cơ vi sinh 

Tổng hấp thu đạm của cây lúa ở các nghiệm 
thức bón phân N ở các mức độ khác nhau và giữa 
các chế phẩm hữu cơ vi sinh khác nhau khác biệt 
có ý nghĩa thống kê 5%. Tổng hấp thu đạm trong 
sinh khối lúa ở các nghiệm thức có mức độ đạm 
100, 75, 50 và 0 kg N ha-1 dao động từ 103,8 đến 
243,5 mg chậu-1. Ngoài ra, khi sử dụng chế phẩm 
hữu cơ vi sinh đã làm tăng tổng hấp thu đạm trong 
sinh khối lúa, trong đó các nghiệm thức bón chế 
phẩm hữu cơ vi sinh có tổng hấp thu N dao động từ 
190,0 - 203,0 mg chậu-1. Riêng đối với nghiệm 
thức không bón chế phẩm hữu cơ vi sinh có tổng 
hấp thu N đạt 136,1 mg chậu-1 (Hình 2a). 

Tổng hấp thu nhôm của cây lúa ở các nghiệm 
thức bón các mức độ đạm khác nhau dao động từ 
3,54 - 9,77 mg chậu-1. Bên cạnh đó, các nghiệm 

thức bón chế phẩm hữu cơ vi sinh đã làm giảm 
tổng lượng nhôm hấp thu trong sinh khối lúa. Bón 
chế phẩm hữu cơ vi sinh chứa bốn dòng vi khuẩn 
giúp sinh khối cây lúa hấp thu lượng nhôm thấp 
nhất, đạt 5,38 mg chậu-1 và chế phẩm hữu cơ vi 
sinh chứa dòng vi khuẩn VNW64 đạt 6,32 mg 
chậu-1 trong khi ở nghiệm thức không bón chế 
phẩm hữu cơ vi sinh có tổng lượng nhôm hấp thu 
cao nhất, lên đến 7,74 mg chậu-1 (Hình 2b). 

Tổng hấp thu sắt khác biệt có ý nghĩa thống kê 
5% giữa các nghiệm thức có các mức độ bón phân 
đạm khác nhau, dao động từ 2,32 - 4,65 mg chậu-1 
(Hình 2c). Tuy nhiên, giữa các nghiệm thức bón 
chế phẩm hữu cơ vi sinh khác nhau không giúp làm 
giảm lượng sắt hấp thu ở sinh khối lúa. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Hình 2: Ảnh hưởng của chế phẩm hữu cơ vi sinh chứa vi khuẩn Rhodopseudomonas sp. kết hợp bón 
phân hóa học lên tổng hấp thu N (a), Al (b) và Fe (c) trong sinh khối lúa 

*Ghi chú: Các ký tự in thường khác nhau so sánh sự khác biệt ý nghĩa thống kê 5% giữa các mức độ đạm; các ký tự in 
hoa khác nhau so sánh sự khác biệt ý nghĩa thống kê 5% giữa các loại chế phẩm hữu cơ vi sinh. M: chế phẩm hữu cơ vi 
sinh chứa 4 dòng vi khuẩn VNW64, VNS89, TLS06 và VNS02; S: chế phẩm hữu cơ vi sinh chứa 1 dòng vi khuẩn 
VNW64; N: không sử dụng chế phẩm hữu cơ vi sinh 
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Kết quả nghiên cứu cho thấy, chế phẩm hữu cơ 
vi sinh chứa bốn dòng vi khuẩn R. palustris đã giúp 
tăng hấp thu đạm và giảm tích lũy độc chất nhôm 
và sắt trong hạt lúa. Điều này được giải thích là do 
các dòng vi khuẩn này có khả năng cố định đạm 
nên cung cấp đạm cho cây lúa và từ đó cây lúa hấp 
thu N nhiều hơn so với nghiệm thức không bón chế 
phẩm hữu cơ vi sinh (Khuong et al., 2018). Bên 
cạnh đó, các chế phẩm hữu cơ vi sinh này có chứa 
vi khuẩn R. palustris có khả năng tổng hợp chất 
kích thích sinh trưởng thực vật như IAA, 
siderophores và ALA để thúc đẩy sinh trưởng cây 
trồng tốt hơn (Khuong et al., 2018). Ngoài ra, các 
dòng vi khuẩn này còn có khả năng tiết ra các hợp 
chất exopolymeric (EPS) chứa các nhóm chức như 
-OH, -COOH để có thể làm bất động các độc chất 
Fe và Al trong đất phèn (Khuong et al., 2017; 
Nguyen et al., 2018). Vì vậy, các độc chất chuyển 
sang dạng khó hoà tan và cây trồng không hấp thu 
được. Vì vậy, sự tích lũy độc chất Al và Fe trong 
thân lá và hạt lúa được giảm đáng kể. 

4 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 

4.1 Kết luận 

Các chế phẩm hữu cơ vi sinh chứa một hay bốn 
dòng vi khuẩn R. palustris đã giúp cây lúa tăng hấp 
thu đạm và giảm hấp thu độc chất nhôm và sắt so 
với nghiệm thức không bón chế phẩm hữu cơ vi 
sinh. Bón chế phẩm hữu cơ vi sinh chứa dòng vi 
khuẩn VNW64 hoặc chế phẩm hữu cơ vi sinh chứa 
bốn dòng vi khuẩn VNW64, VNS89, TLS06 và 
VNS02 đã tăng hấp thu đạm 39,7 – 49,2% và giảm 
nồng độ nhôm 18,4– 30,4%, sắt 0,1 – 2,7% trong 
cây lúa. 

4.2 Đề xuất 

Thí nghiệm đồng ruộng cần được thực hiện để 
khẳng định lại hiệu quả của các dòng vi khuẩn R. 
palustris trong việc giúp cây lúa tăng cường hấp 
thu đạm, đồng thời giúp giảm hấp thu độc chất Al 
và Fe trong thân, lá và hạt khi canh tác lúa trên đất 
phèn. 
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