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ABSTRACT 

The aim of the study was to evaluate the efficacy of five silicate solubilizing bacteria on 

growth and productivity of Mot Bui Do rice cultivar on saline soil in rice-shrimp farming 

system in Phuoc Long district, Bac Lieu province. The randomized complete block design 

field experiment was conducted with 4 replicates and 15 treatments. The results showed 

that treatments inoculated with bacteria had significantly higher levels of soluble silicate 

concentration in soil and silicate concentration in dry biomass, chlorophyll content in rice 

leaf, strength of internode 1, 2, and 3, and rice yield as compared to treatments without 

bacterial inoculation. Moreover, treatments inoculated with either a mixture containing 

five bacteria or RTTV_12 strain in a combination with 100%NPK and 100 kg CaSiO3.ha-

1 had the highest rice yield of 5.66 and 5.35 ton.ha-1, respectively while rice yield of the 

positive control treatment (recommended 100%NPK) and recommended 75% or 

100%NPK added 100 kg CaSiO3.ha-1 treatment were 4.79, 4.82 and 5.04 ton.ha-1, 

respectively. Therefore, these five silicate solubilizing bacteria are considered to have a 

potential in producing bio-fertilizer to enhance the growth and productivity of rice when 

grown on salt affected soil. 

TÓM TẮT 

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả của năm dòng vi khuẩn hòa tan silic (Si) 

lên sinh trưởng và năng suất lúa Một Bụi Đỏ trên nền đất nhiễm mặn trong mô hình canh 

tác lúa-tôm ở huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức khối 

hoàn toàn ngẫu nhiên với 4 lần lặp lại và 15 nghiệm thức. Kết quả nghiên cứu cho thấy 

các nghiệm thức được chủng vi khuẩn có hàm lượng Si hòa tan trong đất, hàm lượng Si 

trong thân, hàm lượng chlorophyll trong lá lúa, độ cứng lóng thân và năng suất lúa cao 

hơn và khác biệt có ý nghĩa thống kê so với các nghiệm thức không chủng vi khuẩn. Ngoài 

ra, nghiệm thức được chủng với hỗn hợp năm dòng vi khuẩn hoặc dòng vi khuẩn RTTV_12 

kết hợp bón 100%NPK và 100 kg CaSiO3.ha-1 giúp gia tăng năng suất lúa cao nhất đạt 

lần lượt 5,66 và 5,35 tấn.ha-1, trong khi đó nghiệm thức đối chứng dương bón 100%NPK 

theo khuyến cáo và nghiệm thức bón 75% hoặc 100%NPK theo khuyến cáo kết hợp 100 

kg CaSiO3.ha-1 chỉ đạt lần lượt là 4,79, 4,82 và 5,04 tấn.ha-1. Như vậy, năm dòng vi khuẩn 

hòa tan Si này có tiềm năng trong việc sản xuất chế phẩm vi sinh giúp gia tăng sinh trưởng 

và năng suất lúa khi canh tác trên nền đất nhiễm mặn. 

Trích dẫn: Trần Võ Hải Đường và Nguyễn Khởi Nghĩa, 2020. Hiệu quả của 5 dòng vi khuẩn hòa tan silic lên sinh 

trưởng và năng suất lúa một bụi đỏ trên nền đất nhiễm mặn trong mô hình canh tác lúa-tôm tại huyện 

Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(Số chuyên đề: Khoa học 

đất): 47-57. 
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1 GIỚI THIỆU 

Silic (Si) là nguyên tố có hàm lượng rất cao và 

đứng thứ hai trong vỏ trái đất, chiếm 27,7% tổng 

khối lượng trái đất (Datnoff et al., 2001), tuy nhiên 

chỉ một phần nhỏ được hòa tan và hữu dụng cho cây 

trồng hấp thu (Sposito, 1989). Mặt khác, hàm lượng 

Si trong đất bị suy giảm do (i) sự di chuyển trầm tích 

và xói mòn đất thường xuyên với cường độ cao, (ii) 

đa số cây trồng hấp thu Si tương đương với các 

nguyên tố đa lượng khác, tuy nhiên, Si không được 

bổ sung mỗi vụ như N, P và K và (iii) Si bị mất đi 

do quá trình khử Si trong đất. Đất ở vùng nhiệt đới 

và cận nhiệt đới có hàm lượng Si hữu dụng thấp và 

có thể được gia tăng nhờ vào phân bón Si (Meena et 

al., 2014). Ngoài ra, cây lúa hấp thu khoảng 230-470 

kg Si.ha-1 sau mỗi vụ canh tác và phần lớn khoáng 

Si được hấp thu trong sinh khối cây lúa, tuy nhiên 

phần sinh khối này cũng được lấy đi ra khỏi đồng 

ruộng (Ma and Yamaji, 2008; Meena et al., 2014). 

Hơn nữa, Si có ảnh hưởng tích cực lên sự hấp thu và 

vận chuyển của nhiều yếu tố đa, vi lượng cũng như 

sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng (Ma and 

Yamaji, 2008), giúp giảm những ảnh hưởng bất lợi 

của kim loại nặng, khô hạn và mặn lên cây trồng 

bằng cách gia tăng hàm lượng các enzyme oxy hóa-

khử, ổn định cấu trúc và chức năng của màng tế bào 

(Ma, 2004). Mặt khác, Peera et al. (2016) cho thấy 

khi chủng dòng vi khuẩn hòa tan Si kết hợp bón tro 

than (fly ash) từ các nhà máy nhiệt điện giúp gia tăng 

hàm lượng Si hấp thu trong hạt, hơn nữa, số hạt chắc 

trên bông và năng suất hạt có mối tương quan thuận 

rất chặt chẽ với lượng Si trong hạt. Bên cạnh đó, 

năm dòng vi khuẩn hòa tan Si kí hiệu TCM_39, 

MCM_15, LCT_01, PTST_30 và RTTV_12 giúp 

gia tăng chiều cao cây, số rễ, tổng sinh khối khô của 

giống lúa IR 50404 dưới điều kiện phòng thí 

nghiệm, đồng thời, giúp kích thích sinh trưởng, 

thành phần năng suất và năng suất giống lúa này bao 

gồm các chỉ tiêu độ cứng lóng thân cây lúa, chiều 

dài bông, tỉ lệ hạt chắc trên bông và khối lượng hạt 

chắc trên chậu khi được trồng ở điều kiện nhà lưới 

(Trần Võ Hải Đường và ctv., 2018; Trần Võ Hải 

Đường và Nguyễn Khởi Nghĩa, 2019). Tuy nhiên, 

hầu hết các nghiên cứu ở trong và ngoài nước tập 

trung vào vai trò của vi khuẩn hòa tan Si lên sinh 

trưởng và năng suất cây trồng trong điều kiện bình 

thường, trong khi các nghiên cứu về bổ sung kết hợp 

giữa khoáng Si và vi khuẩn hòa tan Si vào đất giúp 

phân giải khoáng Si nhằm tăng cường sinh trưởng 

và năng suất cây trồng trên nền đất nhiễm mặn còn 

rất hạn chế. Do đó, nghiên cứu này được thực hiện 

nhằm đánh giá hiệu quả của năm dòng vi khuẩn hòa 

tan Si kết hợp với bón phân Si lên sinh trưởng và 

năng suất lúa trên nền đất nhiễm mặn trong mô hình 

canh tác lúa-tôm tại huyện Phước Long, tỉnh Bạc 

Liêu. 

2 PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

2.1 Nguồn vi khuẩn và giống lúa 

Năm dòng vi khuẩn hòa tan khoáng Si gồm 

Ochrobactrum ciceri TCM_39, Microbacterium 

neimengense MCM_15, Klebsiella aerogenes 

LCT_01, Olivibacter jilunii PTST_30 và 

Citrobacter freundii RTTV_12 được phân lập lần 

lượt từ đất trồng tre, mía, lúa, mẫu phân trùn và ruột 

trùn ở vùng đất cát (Trần Võ Hải Đường và Nguyễn 

Khởi Nghĩa, 2018) và giống lúa Một Bụi Đỏ kháng 

mặn (do Hợp tác xã Nông nghiệp Hồng Dân, xã 

Ninh Quới A, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu phối 

hợp với Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long sản 

xuất) có thời gian trổ bông vào khoảng 23 tháng 11, 

chiều cao cây 100-135 cm, trọng lượng ngàn hạt 

25,2 g, hàm lượng protein nhỏ hơn 8% và amylose 

lớn hơn 25% (Lê Văn Tiến và ctv., 2011) được sử 

dụng trong nghiên cứu này. Năm dòng vi khuẩn này 

hòa tan Si hiệu quả ở mức pH 7, nhiệt độ 35oC, độ 

mặn lên đến 0,5% NaCl. Mặt khác, chúng còn có 

khả năng hòa tan hiệu quả 3 nguồn lân khó tan gồm 

Ca3(PO4)2, AlPO4 và FePO4 trong môi trường lỏng 

với hàm lượng lần lượt đạt 105,8-928,7 mg P2O5.L-

1, 33,9-49,6 mg P2O5.L-1 và 1,94-34,1 mg P2O5.L-1, 

cố định đạm và tổng hợp hormone thực vật indole-

3-acetic acid với hàm lượng dao động lần lượt đạt 

1,37-5,09 mg NH4
+.L-1 và 4,85-51,5 mg IAA.L-1.  

2.2 Chuẩn bị nguồn vi khuẩn 

Năm dòng vi khuẩn hòa tan khoáng Si 

(TCM_39, MCM_15, LCT_01, PTST_30 và 

RTTV_12) được nuôi tăng sinh riêng biệt trong bình 

tam giác 100 mL chứa 20 mL môi trường TSB 

(Tryptone Soya Broth) trong ba ngày. Sau đó, tiến 

hành thu hoạch sinh khối vi khuẩn bằng cách chuyển 

dịch vi khuẩn sang ống ly tâm 50 mL, ly tâm 6.000 

vòng/phút trong 5 phút, loại bỏ phần dịch trong nằm 

bên trên. Tiếp tục cho 20 mL nước khử khoáng tiệt 

trùng vào để rửa sinh khối vi khuẩn trong ba lần và 

hiệu chỉnh dung dịch vi khuẩn bằng nước khử 

khoáng tiệt trùng ở OD600nm = 0,7 (khoảng 108 

CFU.mL-1) để làm nguồn vi khuẩn cho thí nghiệm. 

2.3 Chuẩn bị hạt giống lúa  

Hạt giống được chuẩn bị như sau: trước hết, hạt 

giống lúa được rửa qua nước để loại bỏ trấu, hạt lép 

và các tạp chất khác, sau đó, ngâm với dung dịch 

huyền phù vi khuẩn riêng lẻ hay hỗn hợp 5 dòng vi 

khuẩn có mật số 108 CFU.mL-1 đã được chuẩn bị ở 
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mục 2.2 (đối với hỗn hợp 5 dòng vi khuẩn, thể tích 

của mỗi dòng vi khuẩn được lấy bằng nhau) hoặc 

nước cất đối với các nghiệm thức không bổ sung vi 

khuẩn. Tỉ lệ lúa và dung dịch vi khuẩn là 1:0,5 (1 kg 

lúa ngâm trong 0,5 L dung dịch vi khuẩn), trong 12 

giờ (Trần Võ Hải Đường và ctv., 2018). 

2.4 Cố định vi khuẩn trong xỉ than tổ ong 

Cách chủng vi khuẩn vào trong xỉ than theo 

phương pháp của Nguyễn Khởi Nghĩa và ctv. (2015) 

được thực hiện như sau: xỉ than tổ ong được nghiền 

nhỏ qua rây kích thước 2 x 2 mm và được xác định 

ẩm độ, sau đó, cho 50 mL dung dịch huyền phù vi 

khuẩn có mật số 1011 CFU.mL-1 (phương pháp 

chuẩn bị nguồn vi khuẩn cố định trong xỉ than tổ ong 

tương tự mục 2.2 nhưng hiệu chỉnh OD600nm = 1,2) 

vào 50g xỉ than để bón cho mỗi lô thí nghiệm có diện 

tích 30 m2 đạt mật số 105 CFU.g đất-1. 

2.5 Chuẩn bị đất thí nghiệm 

Đất thí nghiệm có pH = 7,80, EC = 4,16 (mS.cm-

1), P hữu dụng 0,0059-0,0153 (mg.L-1), NH4
+ 0,544-

1,083 (mg.L-1), NO3
- 0,014-0,058 (mg.L-1) và mật số 

vi khuẩn trên môi trường TSA và SEA của đất thí 

nghiệm lần lượt đạt 5,19 (log10 CFU.g-1 đất) và 4,99 

(log10 CFU.g-1 đất). Ngoài ra, hàm lượng Si hoà tan 

trong đất đạt 16,9 (g.kg-1 đất khô) là ở mức thấp (Fox 

et al., 1967; Haysom and Chapman, 1975), do đó 

cần bổ sung thêm phân bón Si vào đất nhằm gia tăng 

lượng Si hữu dụng trong đất, đồng thời nghiên cứu 

trước đây cho thấy việc bổ sung Si kết hợp vi khuẩn 

hòa tan Si cho gia tăng suất cây trồng hiệu quả hơn 

so với nghiệm thức chỉ bổ sung vi khuẩn hòa tan Si. 

Thí nghiệm được bố trí tại ấp Long Hải, thị trấn 

Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu trên 

nền đất nhiễm mặn trong mô hình canh tác lúa-tôm 

có thời gian thực hiện mô hình lên đến hơn 10 năm. 

Khu thí nghiệm có tổng diện tích là 1.800 m2 và 

được chia thành 60 lô có diện tích bằng nhau (5 m x 

6 m = 30 m2). Các lô đất thí nghiệm được đắp bờ 

xung quanh. Đất bên trong lô được cày và làm phẳng 

mặt ruộng. Vôi (Ca(OH)2) với liều lượng 250 kg.ha-

1 được bón trước khi tiến hành xuống giống để rửa 

mặn trong đất (Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bạc 

Liêu, 2017). 

2.6 Bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm được bố trí vào vụ Thu Đông 2018-

2019 (9/2018-01/2019) theo thể thức khối hoàn toàn 

ngẫu nhiên gồm 15 nghiệm thức và 4 lần lặp lại, mỗi 

lô thí nghiệm tương ứng 1 lặp lại. Thí nghiệm được 

thực hiện trong 1 vụ trồng lúa (khoảng 120 ngày). 

Các nghiệm thức thí nghiệm được liệt kê như sau: 

Nghiệm thức 1: Đối chứng (chỉ bón 100%NPK) 

Nghiệm thức 2: Si + 100%NPK 

Nghiệm thức 3: Si + 100%NPK + dòng vi khuẩn 

LCT_01 

Nghiệm thức 4: Si + 100%NPK + dòng vi khuẩn 

RTTV_12 

Nghiệm thức 5: Si + 100%NPK + dòng vi khuẩn 

PTST_30 

Nghiệm thức 6: Si + 100%NPK + dòng vi khuẩn 

MCM_15 

Nghiệm thức 7: Si + 100%NPK + dòng vi khuẩn 

TCM_39 

Nghiệm thức 8: Si + 100%NPK + hỗn hợp 5 

dòng vi khuẩn (MIX) 

Nghiệm thức 9: Si + 75%NPK 

Nghiệm thức 10: Si + 75%   NPK + dòng vi 

khuẩn LCT_01 

Nghiệm thức 11: Si + 75%   NPK + dòng vi 

khuẩn RTTV_12 

Nghiệm thức 12: Si + 75%   NPK + dòng vi 

khuẩn PTST_30 

Nghiệm thức 13: Si + 75%   NPK + dòng vi 

khuẩn MCM_15 

Nghiệm thức 14: Si + 75%   NPK + dòng vi 

khuẩn TCM_39 

Nghiệm thức 15: Si + 75%   NPK + hỗn hợp 5 

dòng vi khuẩn (MIX)  

Phân bón Si sử dụng dạng CaSiO3 (Ca 17,4% và 

SiO2 19%) với liều lượng 100 kg.ha-1 (Rao and 

Susmitha, 2017) bởi vì các nghiên cứu trước đây cho 

thấy sử dụng phân CaSiO3 giúp gia tăng hiệu quả 

sinh trưởng và năng suất cây trồng. Mặt khác, 

CaSiO3 là khoáng chất, sự phóng thích Ca++ từ 

CaSiO3 khó và chậm hơn so với sự phóng thích Ca++ 

từ Ca(OH)2, do đó Ca(OH)2 được bổ sung trước khi 

tiến hành xuống giống để giúp rửa mặn trong đất. 

Phân NPK sử dụng gồm urea (46%N), super lân 

(16%P2O5) và kali clorua (60%K2O) với công thức 

bón phân 43-68-45 và chia làm 3 lần bón gồm 10, 

20 và 70 ngày sau khi gieo (Trung tâm Khuyến nông 

tỉnh Bạc Liêu, 2017). Mật độ giống gieo 40 kg.ha-1 

và giậm lúa ở thời điểm 20 ngày sau khi gieo (Trung 

tâm Khuyến nông tỉnh Bạc Liêu, 2017). Quản lý 

nước theo nông dân, cụ thể duy trì mực nước trên 

mặt ruộng ở mức 5-10 cm, sau đó, khi nước rút đến 

thời điểm mặt ruộng vừa khô, cấp nước ngập mặt 

ruộng trở lại, lặp lại quy trình đến giai đoạn thu 
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hoạch. Các dòng vi khuẩn trên được chủng ở giai 

đoạn bón lót và giai đoạn 45 ngày sau khi gieo để 

đạt mật số vi khuẩn 105 CFU.g-1 đất ở mỗi thời điểm 

chủng vi khuẩn thông qua sử dụng chất mang bằng 

xỉ than. Cỏ dại được quản lý bằng phương pháp thủ 

công, riêng sâu bệnh hại cho lúa được quản lỳ bằng 

các chế phẩm vi sinh và sinh học.  

2.7 Các chỉ tiêu theo dõi 

(1) Hàm lượng Si hòa tan trong đất (Si(OH)4): 

Đất được thu ở độ sâu 0-20 cm, ở 4 vị trí đều trong 

ô 30 m2, sau đó trộn đều lại thành 1 mẫu. Hàm lượng 

Si hòa tan trong đất được xác định theo phương pháp 

của Pereira et al. (2003). Cách thực hiện như sau: 

trước hết, cho 10 g mẫu vào chai nhựa có thể tích 

330 mL. Tiếp theo, cho vào chai nhựa 50 mL 

Na2CO3 (10 g.L-1) và 50 ml NH4NO3 (16 g.L-1). Sau 

đó, lắc 60 vòng.phút-1 trong 1 giờ và để yên dung 

dịch trong 5 ngày. Tiếp theo, lấy ra 1 mL dung dịch 

trong phía trên cho vào ống ly tâm 50 mL, sau đó, 

xác định hàm lượng Si trong dung dịch theo phương 

pháp Molybdenum Blue Colorimetry (Hallmark et 

al., 1982) cụ thể như sau: hút 1,0 mL dịch trong nằm 

bên trên chuyển qua ống ly tâm 50 mL, sau đó, thêm 

2,5 mL ammonium acetate 20%, lắc 5 giây, thêm 1 

mL ammonium molybdate 0,3 M, lắc 5 giây. Để yên 

mẫu 5 phút cho ổn định, sau đó, thêm 0,5 mL acid 

tartaric 20%, vortex 5 giây, thêm 0,5 mL dung dịch 

khử (thành phần dung dịch khử gồm: 2,0 g Na2SO3; 

0,4 g 1-amino-2-naptho-4-sulfonic acid; 25 g 

NaHSO3 và 250 mL nước khử khoáng), lắc 5 giây, 

thêm 2 mL acid acetic 20%, lắc 5 giây, sau đó, để 

yên mẫu ở nhiệt độ phòng thí nghiệm trong 60 phút 

và đo bằng máy đo quang phổ ở bước sóng 815 nm. 

(2) Hàm lượng Si trong thân: hàm lượng Si trong 

thân lúa được xác định theo phương pháp của Wei-

min et al. (2005). Cách thực hiện như sau: thân và 

lá lúa được đem đi sấy khô ở nhiệt độ 70oC trong 48 

giờ và được nghiền qua rây 0,5 mm. Sau đó, cân 0,1 

g mẫu vào ống ly tâm 50 ml, tiếp theo, cho vào ống 

ly tâm 3 mL NaOH 50%, tiệt trùng ướt ở 120oC, 

trong 20 phút. Sau đó, định mức mẫu đến thể tích 50 

mL bằng nước khử khoáng. Cuối cùng, tiến hành 

xác định hàm lượng Si trong dung dịch theo phương 

pháp Molybdenum Blue Colorimetry (Hallmark et 

al., 1982). 

(3) Hàm lượng chlorophyll trong lá lúa: hàm 

lượng chlorophyll trong lá lúa được xác định như 

sau: chọn ngẫu nhiên 4 lá lúa trong khung 0,25 m2 

và xác định hàm lượng chlorophyll bằng cách sử 

dụng máy đo Opti Sciences (CCM 200 plus) vào các 

giai đoạn 30, 45, 60 và 90 ngày sau khi bố trí thí 

nghiệm.  

(4) Độ cứng thân của cây lúa (N): độ cứng thân 

cây lúa được xác định vào thời điểm thu hoạch lúa 

trên 3 lóng thân lúa gồm: lóng 1, lóng 2 và lóng 3. 

Trong đó, lóng 1 được tính từ gốc lúa. Chọn ngẫu 

nhiên 4 cây trong khung 0,25 m2 để xác định độ 

cứng thân và độ cứng lóng thân được xác định như 

sau: thân cây lúa được tách bỏ phần bẹ lá và giữ lại 

phần lõi bên trong, sau đó, đặt từng lóng thân lúa lên 

giá đỡ (mỗi vị trí cuối của lóng thân được đặt trên 1 

giá đỡ, 2 giá đỡ phải song song và có độ cao bằng 

nhau), tiếp theo, 1 đầu dây được mắc vào giữa lóng 

thân cây lúa, đầu còn lại mắc vào vật chứa (hộp 

nhựa), cuối cùng, cho cát vào vật chứa này đến khi 

lóng thân gãy thì dừng lại và xác định tổng khối 

lượng (dây, vật chứa và cát), sau đó qui đổi ra độ 

cứng theo công thức 1 N = 0,1 kg  (Nguyễn Minh 

Chơn, 2007). 

(5) Năng suất lúa: thu tổng khối lượng hạt/5 m2 

và xác định ẩm độ hạt lúa tươi, sau đó qui đổi năng 

suất lúa/ha. Năng suất lúa được tính theo công thức 

sau: Wa = [Wb x 10.000 (m2) x (100 – Hb)]/[1000 x 

5 (m2) x (100 – Ha)], trong đó với: Wa là năng suất 

thực tế ở ẩm độ Ha (tấn.ha-1); Ha là ẩm độ chuẩn 

14%; Wb: khối lượng lúa tươi thu từ 5 m2 (kg); Hb 

là ẩm độ của hạt lúa tươi. 

2.8 Phân tích số liệu 

Số liệu được xử lý với Microsoft Office Excel 

2013, phân tích thống kê bằng phần mềm SPSS 22.0 

và sử dụng kiểm định Duncan. 

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN  

3.1 Hàm lượng Si hòa tan trong đất  

Kết quả hàm lượng Si hòa tan trong đất trước khi 

bố trí thí nghiệm là 16,9 (g.kg-1 đất khô) và có xu 

hướng biến động cao giữa các lần thu mẫu (Bảng 1).  

Vào giai đoạn 30 ngày sau khi bố trí thí nghiệm, 

hàm lượng Si hòa tan trong đất dao động 14,8-36,9 

(g.kg-1 đất khô) giữa các nghiệm thức và khác biệt 

có ý nghĩa thống kê khi so sánh với nhau. Các 

nghiệm thức bón 100%NPK+Si+vi khuẩn hòa tan Si 

và 75%NPK+Si+MIX có hàm lượng Si hòa tan 

trong đất cao hơn và khác biệt có ý nghĩa thống kê 

so với nghiệm thức không chủng vi khuẩn và các 

nghiệm thức bón 75%NPK+Si+dòng vi khuẩn đơn 

hòa tan Si (p<0,05). 

Vào giai đoạn 45 ngày sau khi gieo hàm lượng 

Si hòa tan trong đất có xu hướng giảm xuống và dao 

động từ 9,4 đến 29,3 (g.kg-1 đất khô), có thể là ở thời 

gian này cây lúa bước vào giai đoạn sinh trưởng sinh 

dưỡng mạnh nên gia tăng hàm lượng Si hấp thu, do 

đó hàm lượng Si hữu dụng trong đất giảm xuống. 
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51 

Nghiệm thức bón 100%NPK+Si+RTTV_12 có hàm 

lượng Si hòa tan trong đất cao nhất, đạt 29,3 (g.kg-1 

đất khô) và khác biệt có ý nghĩa thống kê so với các 

nghiệm thức còn lại (p<0,05), kế đến, các nghiệm 

thức bón 100%NPK+Si+các dòng vi khuẩn 

LCT_01, TCM_39, MIX và nghiệm thức bón 

75%NPK+Si+RTTV_12, có hàm lượng Si hòa tan 

trong đất lần lượt đạt 23,7, 21,1, 24,1 và 22,8 (g.kg-

1 đất khô), khác biệt không có ý nghĩa thống kê với 

nhau (p>0,05) nhưng khác biệt có ý nghĩa thống kê 

so với các nghiệm thức còn lại (p<0,05).  

Vào giai đoạn 60 ngày sau khi gieo, hàm lượng 

Si hòa tan trong đất của các nghiệm thức thí nghiệm 

có xu hướng tăng lên và đạt đến giá trị cao nhất, dao 

động trong khoảng 40,1-96,4 (g.kg-1 đất khô). Trong 

đó, nghiệm thức bón 100%NPK+Si+MIX có hàm 

lượng Si hòa tan trong đất cao nhất và đạt 96,4 (g.kg-

1 đất khô) (p<0,05), kế đến là nghiệm thức bón 

100%NPK+Si+RTTV_12, đạt 79,5 (g.kg-1 đất khô). 

Mặt khác, các nghiệm thức bón 75%NPK+Si+MIX 

và 75%NPK+Si+RTTV_12 có hàm lượng Si hòa tan 

trong đất lần lượt đạt 60,8 và 60,5 (g.kg-1 đất khô), 

cao hơn so với các nghiệm thức còn lại (p<0,05).  

Ở giai đoạn 90 và 120 ngày sau khi gieo, hàm 

lượng Si hòa tan trong đất của các nghiệm thức dao 

động trong khoảng 2,9-64,4 (g.kg-1 đất khô) và khác 

biệt có ý nghĩa thống kê với nhau. Các nghiệm thức 

100%NPK+Si+vi khuẩn hòa tan Si và nghiệm thức 

75%NPK+Si+MIX cho hàm lượng Si hữu dụng cao 

hơn và khác biệt có ý nghĩa thống kê so với tất cả 

các nghiệm thức còn lại (p<0,05). Mặt khác, nghiệm 

thức bón 100%NPK+Si+MIX cho hàm lượng Si 

hữu dụng trong đất cao nhất, kế đến là hai nghiệm 

thức bón 100%NPK+Si+RTTV_12 và 

75%NPK+Si+MIX cao hơn và khác biệt có ý nghĩa 

thống kê so với các nghiệm thức còn lại (p<0,05). 

Ngoài ra, nghiệm thức bón 100%NPK và 

75%NPK+Si cho hàm lượng Si trong đất thấp nhất 

(p<0,05). 

Bảng 1: Hàm lượng Si hòa tan trong đất của các nghiệm thức thí nghiệm ngoài đồng tại huyện Phước 

Long, tỉnh Bạc Liêu (9/2018-01/2019) 

TT Nghiệm thức 

Hàm lượng Si hòa tan (g.kg-1 đất khô) 

Ngày sau khi gieo 

0 30 45 60 90 120 

1 100%NPK 16,9 14,8 j 12,0 ef 43,2 ef 2,90 l 26,7 j 

2 100%NPK+Si 16,9 19,4 f 17,6 c 46,2 e 28,9 d 39,7 e 

3 100%NPK+Si+LCT_01 16,9 29,2 c 23,7 b 46,6 e 27,6 e 42,7 d 

4 100%NPK+Si+RTTV_12 16,9 34,8 b 29,3 a 79,5 b 34,1 b 57,9 b 

5 100%NPK+Si+PTST_30 16,9 22,5 e 17,6 c 43,2 ef 28,4 de 39,3 e 

6 100%NPK+Si+MCM_15 16,9 26,6 d 16,8 cd 52,7 d 25,8 f 37,1 f 

7 100%NPK+Si+TCM_39 16,9 34,8 b 21,1 b 54,9 d 32,8 c 43,6 d 

8 100%NPK+Si+MIX 16,9 36,9 a 24,1 b 96,4 a 42,3 a 64,4 a 

9 75%NPK+Si 16,9 18,9 fg 13,7 de 43,6 ef 11,1 j 28,0 i 

10 75%NPK+Si+LCT_01 16,9 17,4 hi 13,7 de 46,2 e 15,5 h 30,2 h 

11 75%NPK+Si+RTTV_12 16,9 16,4 i 22,8 b 60,5 c 13,7 i 32,3 g 

12 75%NPK+Si+PTST_30 16,9 14,8 j 9,4 f 40,1 f 17,6 g 31,9 g 

13 75%NPK+Si+MCM_15 16,9 17,9 gh 13,7 de 47,5 e 8,53 k 25,0 k 

14 75%NPK+Si+TCM_39 16,9 16,9 hi 11,1 ef 44,9 e 11,6 j 31,9 g 

15 75%NPK+Si+MIX 16,9 26,1 d 17,6 c 60,8 c 34,1 b 49,7 c 

F ns 284* 399* 121* 963* 810* 

CV (%) 5,27 32,7 38,8 28,5 50,5 29,0 

*Ghi chú: * là khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các nghiệm thức ở mức ý nghĩa 5% và trong cùng một cột các số có 

chữ theo sau giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 5% theo phép thử Duncan 

Tóm lại, kết quả khảo sát về hàm lượng Si hòa 

tan trong đất của các nghiệm thức thí nghiệm ngoài 

đồng cho thấy việc bón 100%NPK+100 kg 

CaSiO3.ha-1+vi khuẩn hòa tan Si, hoặc bón 

75%NPK+100 kg CaSiO3.ha-1+hỗn hợp 5 dòng vi 

khuẩn hòa tan Si đều có hiệu quả trong việc gia tăng 

hàm lượng Si hòa tan trong đất. Điều này có thể là 

do vi khuẩn hòa tan Si trong đất giúp hòa tan Si dẫn 

đến gia tăng hàm lượng Si hữu dụng trong đất (hệ số 

tương quan (r) giữa mật số vi khuẩn hòa tan Si và 

hàm lượng Si hòa tan trong đất ở các thời điểm thu 

mẫu khác nhau dao động trong khoảng từ 0,72** 

đến 0,83**). Mặt khác, hỗn hợp 5 dòng vi khuẩn hòa 

tan Si cho hàm lượng Si hòa tan trong đất cao hơn 

so với các nghiệm thức chỉ chủng các dòng vi khuẩn 

đơn có thể là do sự tổ hợp các chức năng hòa tan Si 
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của từng dòng đơn giúp gia tăng khả năng hòa tan 

Si trong đất (Bargaz et al., 2018). Kết quả này tương 

tự với nghiên cứu của Malinovskaya et al. (1990) 

cho thấy hiệu quả cao của vi khuẩn hòa tan Si trong 

việc phân giải Si thành dạng hữu dụng cho cây trồng 

hấp thu. Như vậy, việc chủng tổ hợp 5 dòng vi khuẩn 

hòa tan Si vào trong đất kết hợp bón phân Si có ý 

nghĩa rất quan trọng trong việc cung cấp Si hữu dụng 

cho cây lúa trồng trên nền đất nhiễm mặn giúp cây 

lúa chống lại tác động của mặn trong đất. 

3.2 Hàm lượng Si trong thân 

Chỉ tiêu về hàm lượng Si trong thân lúa ở thời 

điểm thu hoạch của các nghiệm thức thí nghiệm 

ngoài đồng được trình bày ở Hình 1 cho thấy sự khác 

biệt có ý nghĩa thống kê khi so sánh giữa các nghiệm 

thức với nhau (p<0,05). Nghiệm thức bón 

100%NPK+Si+dòng vi khuẩn RTTV_12, 

PTST_30, MCM_15, TCM_39 và MIX và nghiệm 

thức 75%NPK+Si+MIX cho hàm lượng Si trong 

thân dao động trong khoảng 43,9-52,8 g.kg-1 cao 

hơn và khác biệt có ý nghĩa thống kê so với các 

nghiệm thức còn lại (p<0,05). Trong đó, nghiệm 

thức 100%NPK+Si+MIX có hàm lượng Si trong 

thân cao nhất và đạt 52,8 g.kg-1 (p<0,05). Hầu hết 

các nghiệm thức bón 75%NPK khuyến cáo đều cho 

lượng Si hấp thu trong thân lúa thấp hơn và khác biệt 

có ý nghĩa thống kê so với các nghiệm thức bón 

100%NPK+Si+vi khuẩn hòa tan Si. Điều này có thể 

là do mật số vi khuẩn hòa tan Si trong các nghiệm 

thức này thấp hơn và khác biệt có ý nghĩa thống kê 

so với hầu hết các nghiệm thức bón 100%NPK (mật 

số vi khuẩn hòa tan Si ở các nghiệm thức kết hợp 

bón phân Si, chủng vi khuẩn và bón 100%NPK và 

75%NPK lần lượt dao động trong khoảng 5,33-6,06 

log10 CFU.mL-1 và 5,24-5,86 log10 CFU.mL-1. 

Ngoài ra, các nghiệm thức bón 100%NPK luôn cho 

mật số vi khuẩn hòa tan Si cao hơn và khác biệt có 

ý nghĩa thống kê so với nghiệm thức chỉ bón 

75%NPK nhưng được chủng cùng dòng vi khuẩn 

qua các giai đoạn thu mẫu). Như vậy việc bón giảm 

25% lượng NPK khuyến cáo có thể đã không cung 

cấp đủ dinh dưỡng thiết yếu (NPK) cho nhóm vi 

khuẩn hòa tan Si trong đất của các nghiệm thức này 

dẫn đến mật số vi khuẩn hòa tan Si và lượng Si hòa 

tan trong đất ở các nghiệm thức này thấp hơn so với 

các nghiệm thức bón 100% NPK khuyến cáo. Điều 

này đã làm cho hàm lượng Si trong thân lúa thấp ở 

nghiệm thức bón 75% NPK khuyến cáo so với 

nghiệm thức bón 100% NPK (hệ số tương quan giữa 

hàm lượng Si trong thân lúa và hàm lượng Si hòa 

tan trong đất ở các thời điểm thu mẫu 30, 45, 60, 90 

và 120 ngày thí nghiệm khá cao và dao động trong 

khoảng từ  0,60** đến 0,83**). Tóm lại, việc bón 

100%NPK+100 kg CaSiO3.ha-1 kết hợp chủng vi 

khuẩn hòa tan Si giúp gia tăng hiệu quả huy động Si 

trong thân cây lúa, do đó, giúp cây lúa gia tăng độ 

cứng thân và đồng thời khả năng chống chịu của lúa 

trước điều kiện môi trường bất lợi mặn (Ma, 2004).

 

Hình 1: Hàm lượng Si trong thân lúa của các nghiệm thức thí nghiệm  

*Ghi chú: NT1: 100%NPK; NT2: 100%NPK+Si; NT3:100%NPK+Si+LCT_01; NT4:100%NPK+Si+RTTV_12; NT5: 

100%NPK+Si+PTST_30; NT6: 100%NPK+Si+MCM_15; NT7: 100%NPK+Si+TCM_39; NT8: 100%NPK+Si+MIX; 

NT9: 75%NPK+Si; NT10: 75%NPK+Si+LCT_01; NT11: 75%NPK+Si+RTTV_12; NT12: 

75%NPK+Si+PTST_30;NT13: 75%NPK+Si+MCM_15; NT14: 75%NPK+Si+TCM_39; NT15: 75%NPK+Si+MIX 
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3.3 Hàm lượng chlorophyll trong lá lúa  

Hàm lượng chlorophyll của lá lúa có xu hướng 

gia tăng qua các giai đoạn sinh trưởng của cây lúa 

và khác biệt có ý nghĩa thống kê khi so sánh hàm 

lượng chlorophyll của lá lúa ở các thời điểm thu mẫu 

(Bảng 2).  

Vào giai đoạn 30 ngày sau khi gieo, nghiệm thức 

100%NPK+100 kg CaSiO3.ha-1 kết hợp chủng hỗn 

hợp 5 dòng vi khuẩn hòa tan Si cho hàm lượng 

chlorophyll trong lá lúa cao nhất đạt 4,27 CCI và 

khác biệt có ý nghĩa thống kê so với các nghiệm thức 

còn lại có hàm lượng chlorophyll trong lá lúa dao 

động 2,75-3,35 CCI (p<0,05). 

Vào giai đoạn 45 ngày sau khi gieo, nghiệm thức 

bón 100%NPK và 75%NPK+Si cho hàm lượng 

chlorophyll trong lá lúa thấp nhất, đạt 10,2 CCI và 

khác biệt không có ý nghĩa thống kê với nghiệm 

thức 75%NPK+Si+dòng vi khuẩn LCT_01 và 

MCM_15 (11,1 và 11,3 CCI) (p>0,05), tuy nhiên, 

thấp hơn và khác biệt có ý nghĩa thống kê so với các 

nghiệm thức còn lại (p<0,05). Trong số các nghiệm 

thức còn lại, nghiệm thức bón 100%NPK+Si+MIX 

có hàm lượng chlorophyll cao nhất, đạt 14,6 CCI và 

khác biệt không có ý nghĩa thống kê với nghiệm 

thức 100%NPK+Si+RTTV_12 (13,7 CCI), nhưng 

cao hơn so với các nghiệm thức còn lại (11,7-13,1 

CCI) (p<0,05).  

Vào giai đoạn 60 ngày sau khi gieo, nghiệm thức 

100%NPK+Si+MIX có hàm lượng chlorophyll 

trong lá lúa cao nhất và đạt 16,9 CCI (p<0,05), tiếp 

theo là nghiệm thức bón 100%NPK+Si+dòng vi 

khuẩn RTTV_12, PTST_30, TCM_39 và 

75%NPK+Si+MIX, có hàm lượng chlorophyll trong 

lá lúa dao động 14,2-15,0 CCI, khác biệt không có 

ý nghĩa thống kê với nhau, nhưng cao hơn và khác 

biệt có ý nghĩa thống kê so với các nghiệm thức còn 

lại (11,3-13,0 CCI, p<0,05).  

Vào giai đoạn 90 ngày sau khi gieo, cả 2 nghiệm 

thức 100%NPK+Si+MIX và 100%NPK+Si+dòng 

vi khuẩn RTTV_12 có hàm lượng chlorophyll trong 

lá lúa cao nhất, đạt lần lượt 17,3 và 17,0 CCI 

(p<0,05). Tiếp theo, nghiệm thức 

75%NPK+Si+MIX, 100%NPK+Si+PTST_30 và 

100%NPK+Si+TCM_39 có hàm lượng chlorophyll 

lần lượt đạt 15,5, 14,5 và 14,6 CCI, cao hơn và khác 

biệt có ý nghĩa thống kê so với các nghiệm thức còn 

lại (p<0,05).  

Bảng 2: Hàm lượng chlorophyll trong lá lúa ở các thời điểm thu mẫu của các nghiệm thức thí nghiệm 

ngoài đồng tại huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu (9/2018-01/2019) 

TT Nghiệm thức 

Hàm lượng chlorophyll trong lá lúa (CCI) 

Ngày sau khi gieo 

30 45 60 90 

1 100%NPK 2,75 b 10,2 f 11,3 g 12,0 g 

2 100%NPK+Si 3,12 b 11,9 cde 13,0 de 13,8 cde 

3 100%NPK+Si+LCT_01 3,07 b 11,9 cde 12,8 def 13,6 cde 

4 100%NPK+Si+RTTV_12 3,58 ab 13,7 ab 15,0 b 17,0 a 

5 100%NPK+Si+PTST_30 3,30 b 13,1 bc 14,2 bc 14,5 bc 

6 100%NPK+Si+MCM_15 3,30 b 12,6 bcd 13,5 cd 14,1 cd 

7 100%NPK+Si+TCM_39 3,30 b 12,8 bc 14,6 bc 14,6 bc 

8 100%NPK+Si+MIX 4,27 a 14,6 a 16,9 a 17,3 a 

9 75%NPK+Si 2,77 b 10,2 f 11,7 fg 12,2 fg 

10 75%NPK+Si+LCT_01 2,90 b 11,1 ef 11,9 efg 12,7 efg 

11 75%NPK+Si+RTTV_12 3,05 b 11,7 cde 12,6 def 13,2 def 

12 75%NPK+Si+PTST_30 3,08 b 11,7 cde 12,5 def 13,5 cde 

13 75%NPK+Si+MCM_15 2,85 b 11,3 def 11,9 efg 12,8 efg 

14 75%NPK+Si+TCM_39 2,90 b 12,0 cde 12,7 def 13,6 cde 

15 75%NPK+Si+MIX 3,35 b 12,7 bc 14,3 bc 15,5 b 

F 2,33* 7,52* 17,9* 20,4* 

CV (%) 16,4 10,9 11,8 11,5 

*Ghi chú: * là khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các nghiệm thức ở mức ý nghĩa 5% và trong cùng một cột các số có 

chữ theo sau giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 5% theo phép thử Duncan 

Kết quả này cho thấy việc bón 100%NPK và 100 

kg CaSiO3.ha-1 kết hợp chủng hỗn hợp 5 dòng vi 

khuẩn hòa tan Si hoặc chủng dòng vi khuẩn 

RTTV_12 có hiệu quả cao trong việc thúc đẩy gia 

tăng hàm lượng chlorophyll trong lá lúa, từ đó góp 

phần gia tăng sinh trưởng cũng như năng suất lúa. 
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Kết quả này tương tự với kết quả nghiên cứu của Al-

aghabary et al. (2004), Ranganathan et al. (2006) và 

Rezende et al. (2016) cho thấy biện pháp bổ sung Si 

giúp gia tăng lượng chlorophyll trong lá lúa. Tuy 

nhiên, vẫn chưa có công bố nào về bổ sung phân bón 

Si kết hợp với vi khuẩn hòa tan Si giúp gia tăng hàm 

lượng chlorophyll lá lúa. 

3.4 Độ cứng lóng thân cây lúa  

Độ cứng lóng thân đốt thứ 1 của các nghiệm thức 

thí nghiệm dao động từ 3,32-6,40 N. Hai nghiệm 

thức 100%NPK+Si+MIX và 

100%NPK+Si+RTTV_12 có độ cứng lóng 1 đạt lần 

lượt 6,40 và 6,16 N, cao hơn và khác biệt có ý nghĩa 

thống kê so với các nghiệm thức còn lại (p<0,05). 

Tiếp theo, nghiệm thức 100%NPK+Si+TCM_39, 

75%NPK+Si+RTTV_12 và 75%NPK+Si+MIX có 

độ cứng lóng 1 dao động từ 4,25-4,59 N và khác biệt 

có ý nghĩa thống kê khi so với nhau (p<0,05). Các 

nghiệm thức còn lại có độ cứng lóng thân thấp hơn 

và dao động trong khoảng 3,32-3,84 N. 

Độ cứng lóng thân đốt thứ 2 của các nghiệm thức 

dao động trong khoảng 3,12-5,56 N. Nghiệm thức 

bón 100%NPK+Si+MIX có độ cứng long thân 2 cao 

nhất và đạt 5,56 N, kế đến là các nghiệm thức 

100%NPK+Si+RTTV_12, 75%NPK+Si+MIX và 

75%NPK+Si+MIX. Các nghiệm thức này có độ 

cứng lóng thân đốt 2 lần lượt đạt 5,02 N,  4,03 N và 

4,01 N. 

Độ cứng lóng thân đốt thứ 3 của các nghiệm thức 

thí nghiệm dao động trong khoảng từ 1,58-3,25 N. 

các nghiệm thức 100%NPK+Si+MIX, RTTV_12 và 

TCM_39 có độ cứng lóng thân 3 lần lượt đạt 3,25, 

2,79 và 2,29 N, cao hơn so với các nghiệm thức còn 

lại (p>0,05). Nghiệm thức bón 75%NPK+Si+MIX 

có độ cứng lóng thân 3 đạt 2,05 N, cao nhất trong 

các nghiệm thức bổ sung 75%NPK (p<0,05).  

Kết quả này cho thấy việc bón đầy đủ 100%NPK và 

bón giảm phân hóa học còn 75%NPK+100 kg 

CaSiO3.ha-1 kết hợp chủng vi khuẩn hòa tan Si giúp 

gia tăng hiệu quả độ cứng lóng thân lúa. Trong đó, 

các nghiệm thức 100%NPK+Si+MIX, 

100%NPK+Si+RTTV_12, 

100%NPK+Si+TCM_39, 75%NPK+Si+MIX và 

75%NPK+Si+RTTV_12 có độ cứng lóng thân lúa 

cao hơn ở tất cả 3 lóng so với các nghiệm thức khác. 

Điều này có thể là do hàm lượng Si được cây lúa hấp 

thu ở các nghiệm thức này cao hơn so với các 

nghiệm thức còn lại (hệ số tương quan giữa hàm 

lượng Si trong thân và độ cứng lóng thân đốt thứ 1, 

2 và 3 khá cao và lần lượt đạt 0,71**, 0,70** và 

0,78**). Kết quả này tương tự với kết quả nghiên 

cứu của Fallah (2012) và Rao et al. (2017) cho thấy 

Si giúp gia tăng độ cứng thân lúa do đó hạn chế sự 

đổ ngã ở cây lúa. Tuy nhiên, các nghiên cứu về kết 

hợp bón phân Si và chủng vi khuẩn hòa tan Si vào 

đất giúp gia tăng độ cứng lóng thân cây lúa vẫn chưa 

được công bố. 

Bảng 3: Độ cứng lóng thân cây lúa (lóng 1, lóng 2 và lóng 3) của các nghiệm thức thí nghiệm ngoài đồng 

ở thời điểm thu hoạch tại huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu (9/2018-01/2019) 

TT Nghiệm thức 
Độ cứng lóng thân lúa (N) 

Lóng 1 Lóng 2 Lóng 3 

1 100%NPK 3,52 hi 3,38 f 1,71 h 

2 100%NPK+Si 3,53 hi 3,43 ef 1,83 g 

3 100%NPK+Si+LCT_01 3,84 e 3,62 d 1,93 ef 

4 100%NPK+Si+RTTV_12 6,16 b 5,02 b 2,79 b 

5 100%NPK+Si+PTST_30 3,52 hi 3,42 ef 1,84 g 

6 100%NPK+Si+MCM_15 3,77 ef 3,52 e 1,97 e 

7 100%NPK+Si+TCM_39 4,25 d 3,66 d 2,29 c 

8 100%NPK+Si+MIX 6,40 a 5,56 a 3,25 a 

9 75%NPK+Si 3,45 i 3,21 g 1,60 i 

10 75%NPK+Si+LCT_01 3,61 gh 3,43 ef 1,85 g 

11 75%NPK+Si+RTTV_12 4,50 c 4,01 c 1,92 ef 

12 75%NPK+Si+PTST_30 3,32 j 3,12 g 1,58 i 

13 75%NPK+Si+MCM_15 3,68 fg 3,44 ef 1,87 fg 

14 75%NPK+Si+TCM_39 3,76 ef 3,51 e 1,96 e 

15 75%NPK+Si+MIX 4,59 c 4,03 c 2,05 d 

F 903* 414* 393* 

CV (%) 22,5 17,6 21,5 

*Ghi chú: * là khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các nghiệm thức ở mức ý nghĩa 5% và trong cùng một cột các số có 

chữ theo sau giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 5% theo phép thử Duncan 
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3.5 Năng suất thực tế 

Năng suất lúa thực tế của các nghiệm thức thí 

nghiệm ngoài đồng được trình bày trong Hình 2 cho 

thấy các nghiệm thức có năng suất thực tế dao động 

từ 4,79 đến 5,66 (tấn.ha-1) và khác biệt có ý nghĩa 

thống kê khi so sánh với nhau (p<0,05). Ngoài ra, 

nghiệm thức 100%NPK và 75%NPK+Si cho năng 

suất lúa thực tế thấp nhất, lần lượt đạt 4,79 và 4,82 

tấn.ha-1. Mặt khác, các nghiệm thức chủng vi khuẩn 

hòa tan Si kết hợp bón 75%NPK cho năng suất lúa 

dao động 4,91-5,16 (tấn.ha-1), tương đương và cao 

hơn khi so sánh với nghiệm thức bón 100%NPK và 

100%NPK+Si (5,04 tấn.ha-1), tuy nhiên, nghiệm 

thức 75%NPK+Si+LCT_01 và 

75%NPK+Si+MCM_15 có năng suất lúa thâp hơn 

so với nghiệm thức 100%NPK+Si (p<0,05). Ngoài 

ra, hầu hết các nghiệm thức bón 100%NPK kết hợp 

chủng vi khuẩn cho năng suất cao hơn và khác biệt 

có ý nghĩa thống kê khi so sánh với nghiệm thức 

100%NPK+Si nhưng không chủng vi khuẩn 

(p<0,05). Trong đó, nghiệm thức bón 

100%NPK+Si+MIX có năng suất thực tế cao nhất 

và đạt 5,66 tấn.ha-1 (p<0,05). Kế tiếp, nghiệm thức 

bón 100%NPK+Si+RTTV_12, đạt năng suất 5,35 

tấn.ha-1, cao hơn và khác biệt có ý nghĩa thống kê so 

với các nghiệm thức còn lại (p<0,05), tuy nhiên khác 

biệt không có ý nghĩa thống kê so với nghiệm thức 

100%NPK+Si+TCM_39 và 100%NPK+Si+ 

LCT_01 (p>0,05). Tiếp theo, nghiệm thức 100% 

NPK+Si+MCM_15, 100%NPK+Si+TCM_39 và 

75%NPK+Si+MIX cho năng suất dao động trong 

khoảng 5,16-5,21 tấn.ha-1, cao hơn hầu hết các 

nghiệm thức chủng vi khuẩn hòa tan Si còn lại 

(p<0,05). Mặt khác, cùng chủng dòng vi khuẩn hoàn 

tan Si nhưng các nghiệm thức kết hợp bón 

100%NPK+100 kg CaSiO3.ha-1 giúp năng suất lúa 

cao hơn so với các nghiệm thức kết hợp bón 

75%NPK+100 kg CaSiO3.ha-1 và phần trăm năng 

suất lúa gia tăng khi so với nghiệm thức đối chứng 

dương (100%NPK) dao động trong khoảng lần lượt 

từ 5,06-15,5% và 2,55-7,34%. Do đó, việc bón đầy 

đủ 100%NPK hoặc bón 75%NPK khuyến cáo, kết 

hợp bón Si và vi khuẩn hòa tan Si giúp gia tăng hàm 

lượng Si hữu dụng trong đất cho cây lúa hấp thu và 

hỗ trợ cây lúa chống chịu tốt hơn trong điều kiện đất 

nhiễm mặn và góp phần gia tăng sinh trưởng, thành 

phần năng suất và năng suất cao hơn so với nghiệm 

thức đối chứng dương chỉ bón 100%NPK (Trần Võ 

Hải Đường và Nguyễn Khởi Nghĩa, 2019). Kết quả 

nghiên cứu này tương tự với nghiên cứu của Peera 

et al. (2016) cho thấy khi chủng dòng vi khuẩn hòa 

tan Si kết hợp bón tro than từ các nhà máy nhiệt điện 

giúp gia tăng năng suất hạt so với nghiệm thức đối 

chứng.

 

Hình 2: Năng suất thực tế của các nghiệm thức thí nghiệm ngoài đồng tại huyện Phước Long, tỉnh Bạc 

Liêu (9/2018-01/2019) 

*Ghi chú: NT1: 100%NPK; NT2: 100%NPK+Si; NT3:100%NPK+Si+LCT_01; NT4:100%NPK+Si+RTTV_12; NT5: 

100%NPK+Si+PTST_30; NT6: 100%NPK+Si+MCM_15; NT7: 100%NPK+Si+TCM_39; NT8: 100%NPK+Si+MIX; 

NT9: 75%NPK+Si; NT10: 75%NPK+Si+LCT_01; NT11: 75%NPK+Si+RTTV_12; NT12: 75%NPK+Si+PTST_30; 

NT13: 75%NPK+Si+MCM_15; NT14: 75%NPK+Si+TCM_39;  NT15: 75%NPK+Si+MIX 

4 KẾT LUẬN  

Hầu hết năm dòng vi khuẩn hòa tan Si kí hiệu 

TCM_39, MCM_15, LCT_01, PTST_30 và 

RTTV_12 giúp gia tăng hàm lượng Si hòa tan trong 

đất, hàm lượng Si trong thân, hàm lượng chlorophyll 

trong lá lúa, độ cứng lóng thân và năng suất lúa khi 

kết hợp bón 100% NPK theo khuyến cáo và bón 
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100 kg CaSiO3.ha-1. Năng suất lúa ở các nghiệm 

thức được chủng với vi khuẩn hòa tan Si+100 kg 

CaSiO3.ha-1+100% NPK hoặc 75% NPK gia tăng 

lần lượt 5,06-15,5% hoặc 2,55-7,24% so với 

nghiệm thức đối chứng dương (100%NPK). Ngoài 

ra, khi chủng tổ hợp năm dòng vi khuẩn hòa tan 

Si+100% NPK+100 kg CaSiO3.ha-1 giúp gia tăng 

hiệu quả cao nhất ở tất cả các chỉ tiêu về hàm lượng 

Si hòa tan trong đất, hàm lượng Si trong thân, hàm 

lượng chlorophyll trong lá lúa, độ cứng lóng thân và 

đặc biệt là năng suất lúa (cao hơn 15,5% so với 

nghiệm thức đối chứng dương). Do đó, các dòng vi 

khuẩn hòa tan Si nghiên cứu có tiềm năng trong việc 

ứng dụng làm chế phẩm vi sinh giúp gia tăng sinh 

trưởng và năng suất cây lúa khi được trồng trên nền 

đất nhiễm mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long. 
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