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ABSTRACT 

The study is aimed to change traditional practices of rice cultivation (using conventional, 

unbalanced fertilizers and too many seeds) of farmers in acid sulfate soils with 2 rice 

crops/year in Hoa An commune, Phung Hiệp district, Hậu Giang province. Cultivation 

model under the improved farming method (improved model) using NPK slowly released 

fertilizer, urea humate, potassium humate and reduced seeding amount were conducted 

through two rice crops (Winter-Spring 2018 - 2019 and Summer-Autumn 2019) with an 

area of 3000 m2 / model. The results showed that the improved model had a higher pHH2O, 

the amount of available phosphorus in the soil increased, the Al3+ and H+ content 

decreased, significantly different from the control model. The productivity of the improved 

model rice was (6.19 tons/ha) significantly higher than that of  the control model (5.67 

tons/ha) in the Winter-Spring crop. In the following crop (Summer-Autumn crop) there 

was no statistically significant difference in rice yield between the improved model (5.57 

tons/ha) and the control model (5.05 tons/ha). The improved model helped farmers save 

30% of the seed sowing seed, 50% of the amount of N and P fertilizers,  and gain higher 

profits (by 5.4 and 3.5 million VND/ha, respectively for Winter-Spring and Summer-

Autumn crops). 

TÓM TẮT 

Nhằm mục tiêu thay đổi tập quán canh tác lúa theo kiểu truyền thống (sử dụng phân bón 

thông thường, không cân đối, sạ dày) của nông dân tại vùng đất phèn canh tác 2 vụ 

lúa/năm tại xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Mô hình canh tác theo 

phương pháp canh tác cải tiến (mô hình cải tiến) sử dụng phân hỗn hợp NPK chậm tan 

có kiểm soát, urea humate, kali humate và giảm lượng giống gieo sạ được thực hiện qua 

hai vụ lúa (Đông Xuân 2018 – 2019 và Hè Thu 2019) với diện tích 3000 m2/mô hình.  Kết 

quả cho thấy mô hình cải tiến có pHH20 cao hơn, hàm lượng lân hữu dụng trong đất tăng, 

hàm lượng Al3+ và H+ giảm thấp so với mô hình đối chứng. Năng suất lúa mô hình cải 

tiến đạt 6,19 tấn/ha cao hơn so với mô hình đối chứng (5,67 tấn/ha) ở vụ Đông Xuân. Ở 

vụ canh tác tiếp theo (vụ Hè thu) chưa có sự khác biệt về năng suất lúa giữa mô hình cải 

tiến (5,57 tấn/ha) và mô hình đối chứng (5,05 tấn/ha). Mô hình cải tiến đã giúp nông dân 

tiết kiệm được 30% lượng giống gieo sạ, 50% lượng phân đạm và lân, lợi nhuận thu được 

cao hơn đối chứng từ 5,5 triệu đồng/ha  (vụ Đông Xuân) và 3,9 triệu đồng/ha vụ Hè Thu. 

Trích dẫn: Tất Anh Thư, Bùi Triệu Thương, Đỗ Văn Hoàng và Võ Quang Minh, 2020. Cải thiện năng suất lúa 

OM5451 trên vùng đất phèn nặng thông qua sử dụng phân urea humate, kali humate và phân hỗn hợp 

NPK chậm tan có kiểm soát tại Hậu Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(Số chuyên 

đề: Khoa học đất): 98-108. 
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1 ĐẶT VẤN ĐỀ 

Đất phèn (Acid sulfate soils) thường  không 

thích hợp cho canh tác lúa do đất có pH thấp, nồng 

độ  Fe2+ và Al3+ trong đất cao, hàm lượng Cu, Zn và 

B thấp gây ảnh hưởng bất lợi đến sự sinh trưởng, 

phát triển của cây lúa, giảm năng suất hạt lúa (Neue 

et al., 1998; Shamshuddin, 2006; Liew et al., 2010). 

Sự hiện diện của Al và Fe hòa tan với nồng độ cao 

có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của cây và giảm 

độ hữu dụng của chất dinh dưỡng dễ tiêu trong đất 

chủ yếu là làm làm giảm độ hữu dụng P do tương 

tác Al – Fe phosphate (Liao et al., 2006). Hàm lượng 

Al và Fe hòa tan tích lũy trong rễ lúa do sự hấp thụ 

của chúng bởi thành tế bào tích điện âm sẽ ngăn cản 

sự phân chia và kéo dài tế bào rễ lúa dẫn đến chiều 

dài rễ kém phát triển, sự phát triển của rễ bị ức chế 

làm giảm sự hấp thu chất dinh dưỡng của cây (Rout 

et al., 2001; Elisa et al., 2011). Cần có giải pháp hạn 

chế các yếu tố trở ngại trong đất có thể ảnh hưởng 

đến sinh trưởng và năng suất lúa thông qua giải pháp 

về phân bón.  

Phân bón có ảnh hưởng rất lớn đến các yếu tố 

cấu năng suất và năng suất lúa. Tuy nhiên, hiệu suất 

sử dụng phân bón của cây còn rất thấp. Theo Trenkel 

(2010); Phạm Quang Hà và Nguyễn Văn Bộ (2013); 

Mai Văn Quyền và ctv. (2014) trung bình có khoảng 

40 - 60% phân đạm, lân, kali khi bón vào đất sẽ 

không được cây trồng sử dụng. Nghiên cứu của Niu 

and Li (2012); Lubkowski et al. (2015); Naz and 

Sulaiman (2016) cho thấy có khoảng 30 - 70% phân 

đạm (urea) thất thoát do bay hơi ở dạng NH3, chạy 

tràn trên bề mặt, trực di, khử nitrate. Sự nóng dần 

lên của trái đất đã góp phần làm tăng tốc độ hoà tan 

của phân bón trong nước, tăng sự bay hơi amoniac 

(Shaviv Avi, 2001).Điều này không chỉ gây thiệt hại 

lớn về kinh tế (tăng chi phí sản xuất, giảm hiệu quả 

kinh tế), gây hiệu ứng nhà kính, ô nhiễm môi trường 

đất, nước và không khí nghiêm trọng (Hafshejani, 

2013). Sử dụng các loại phân bón chậm tan hoặc 

chậm tan có kiểm soát (phân bón sản xuất theo công 

nghệ mới) được xem là giải pháp tối ưu để gia tăng 

hiệu suất sử dụng phân bón cho cây trồng (Shuping 

et al., 2011; Rajpar et al., 2011; Nardi et al., 2018). 

Sử dụng phân bón chậm tan (slow release fertilizer) 

hoặc chậm tan có kiểm kiểm soát (controlled release 

fertilizer) có thể giảm từ 20 - 30% (hoặc lớn hơn) 

lượng phân bón so với phân bón thông thường mà 

vẫn cho năng suất như nhau. So với phân bón thông 

thường, những lợi thế của phân bón chậm tan, chậm 

tan có kiểm soát là tăng hiệu quả hấp thu chất dinh 

dưỡng của cây trồng bằng cách phóng thích từ từ các 

chất dinh dưỡng phù hợp với nhu cầu, giai đoạn phát 

triển của cây do đó giúp gia tăng năng suất cây trồng 

(Cong et al., 2010).   

Các nghiên cứu của Ohta et al. (2004); Rajpar et 

al. (2011) cho thấy chất humic (humic acid, fulvic 

acid và humin) có thể được sử dụng như là nguồn 

thay thế các chất hữu cơ để cải thiện tính chất lý - 

hóa học và sinh học đất, giúp cây chống chịu điều 

kiện bất lợi môi trường, giúp cây phát triển tốt, năng 

suất cây trồng được gia tăng. Sử dụng các loại phân 

bón có chứa humic như K - humate hoặc urea - 

humate giúp giảm lượng phân bón hóa học, tăng hấp 

thu các chất dinh dưỡng N,P, K, Ca, Mg, Si, B ... của 

cây trồng, giúp cây phát triển được thuận lợi, năng 

suất gia tăng (Kumar et al., 2013; Geng et al., 2015;  

Li et al., 2018). Những tiến bộ khoa học trên đã cho 

thấy có thể sử dụng các loại phân sản xuất theo công 

nghệ mới trong canh tác lúa nhằm giảm về giảm chi 

phí đầu tư và tăng lợi nhuận trong sản xuất lúa. Tuy 

nhiên, trong thực tế canh tác lúa nông dân Đồng 

bằng sông Cửu Long có tập quán gieo sạ dày (200 

kg/ha), bón phân không cân đối, chính điều này đã 

tạo điều kiện cho sâu bệnh hại phát triển và làm giảm 

năng suất lúa từ 38,2–64,6 % (Lê Hữu Hải và 

ctv.,2006). Kết quả điều tra 30 nông hộ canh tác lúa 

tại điểm thí nghiệm, đã ghi nhận hầu hết nông dân 

tại đây đầu tư phân bón rất cao, không cân đối một 

vụ lúa nông dân sử dụng 100-130 kgN/ha; 80-110 

kg P2O5/ha; 23 kg K2O/ha, gieo sạ với mật độ dày 

(190 - 250 kg lúa/ha), lượng phân bón cho các vụ 

lúa như nhau, chưa thực sự tin tưởng vào hiệu quả 

của phân bón sản xuất theo công nghệ mới. Theo 

khuyến cáo của Chu Văn Hách (2014) lượng phân 

bón N,P,K được khuyến cáo trên đất phèn với cơ cấu 

lúa 2 vụ/năm là 90 kgN/ha - 50 kg P2O5/ha - 30 kg 

K2O /ha cho vụ Đông Xuân và 80 kgN/ha - 60 kg 

P2O5/ha - 30 kg K2O /ha cho vụ Hè Thu.  Vì lý do 

trên, thí nghiệm đánh giá hiệu quả của urea humate, 

kali humate và phân hỗn hợp NPK chậm tan có kiểm 

soát đến cải thiện năng suất lúa OM5451 được thực 

hiện nhằm thay đổi quan điểm của người sản xuất 

lúa tại Hậu Giang. 

2 PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP 

2.1  Phương tiện nghiên cứu 

2.1.1 Vật liệu nghiên cứu 

− Giống lúa: Sử dụng giống OM5451 là giống 

lúa đang phổ biến sản xuất đại trà tại địa phương. 

Giống lúa OM 5451 thuộc loại giống lúa thuần, 

được chọn từ tổ hợp lai Jasmine 85/OM2490. Giống 

lúa OM 5451 thời gian sinh trưởng tương đối ngắn 

(90-95 ngày), có khả năng chống chịu phèn khá, đẻ 

nhánh khá, rạ tương đối cứng, chiều cao cây trung 

bình (95-100 cm), dạng hình đẹp, bông hạt đóng 
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chùm, tỷ lệ hạt lép thấp, khá nặng hạt (trọng lượng 

1.000 hạt 25 -26g), hạt gạo đẹp, thon dài, ít bạc 

bụng, cơm mềm dẻo và ngon, phù hợp gạo xuất 

khẩu. OM 5451có khả năng chống chịu khá với rầy 

nâu bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá, cũng như bệnh đạo 

ôn, năng suất khá cao (5-8 tấn/ha/vụ). Giống lúa OM 

5451 trồng được cả trong vụ Đông Xuân (ĐX) và vụ 

Hè  Thu (HT). 

−  Phân bón: Sử dụng phân bón NPK tan 

chậm, urea humate và kali humate so sánh với phân 

bón vô cơ NPK, Urea thông thường (46% N), DAP 

(18-46-0) và KCl (60% K2O) nông dân đang sử 

dụng. 

Phân tan chậm là phân NPK vô cơ thông thường, 

hạt phân được bao bọc bởi màng polymer, có độ dày 

và tính thấm nước khác nhau, sẽ có thời gian phân 

giải từ 1 đến 24 tháng, giúp giảm số lần bón phân do 

chất dinh dưỡng được nhả dần cho cây hấp thụ, tránh 

được hiện tượng rửa trôi phân bón, tiết kiệm sức lao 

động và chi phí sản xuất cũng như giảm thiểu nguy 

cơ ô nhiễm môi trường.  

Urea humate (45%N, 250ppm CaO; 200ppm 

MgO; 3000ppm SiO2 và 1,2% acid humic, pH =7 - 

9); Kali humate (tổng humic và fulvic = 81%, K2Ots 

= 19%, pHH20 = 9-10, Canxi = 1,4%, Bo = 100ppm, 

độ ẩm 12%). 

2.1.2 2Phạm vi nghiên cứu 

Đề tài chủ yếu tập trung so sánh khả năng sinh 

trưởng, phát triển và năng suất của cây lúa trong điều 

kiện áp dụng kỹ thuật canh tác mới (phân bón) với 

kỹ thuật canh tác của nông dân tại địa phương ở điều 

kiện thực tế đồng ruộng.  

Thí nghiệm đồng ruộng được thực hiện qua hai 

vụ (Đông xuân 2018-2019 và Hè Thu 2019). Đất 

chọn bố trí thí nghiệm là đất phèn hoạt động nặng 

điển hình canh tác lúa 2 vụ/năm thuộc xã Hòa An, 

huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang được phân loại 

là Typic Sulfaquept (USDA Soil) và Epi -  Fluvisol 

(FAO). Đất có địa hình trũng thấp, việc rửa phèn gặp 

rất nhiều khó khăn, không thua kém vùng Đồng 

Tháp Mười và Tứ giác Long Xuyên. Đặc tính đất bố 

trí thí nghiệm được trình bày tại Bảng 1. 

Bảng 1: Một số đặc tính đất canh tác lúa hai vụ tại xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang trước 

khi thí nghiệm 

Chỉ tiêu phân tích Kết quả Phương pháp phân tích Đánh giá 

pHH20 (1:2,5) 4,80 Trích bằng nước cất tỷ lệ 1:2,5 đo bằng pH kế Đất chua 

EC (1:2,5) mS/cm  1,42 Trích bằng nước cất tỷ lệ 1:2,5 đo bằng EC kế 
Không ảnh hưởng 

đến năng suất 

N hữu dụng (mgN/kg) 15,5 
Phương pháp so màu (NH4

+ với bước sóng 

650nm, NO3
- tại bước sóng 540nm) 

Thấp 

Lân hữu dụng 

(mgP2O5/kg) 
12,3 

Phương pháp Bray II so màu trên máy quang phổ 

(880nm) 
Thấp 

Nhôm trao đổi 

(meqAl3+/100g) 
10,1 Trích bằng KCl 1N , chuẩn độ NaOH 0,01N, tạo 

phức với NaF, chuẩn độ H2SO4 nồng độ 0,01N 

Cao 

Acid tổng (meqH+/100g) 11,3 Cao 

Chất hữu cơ (% CHC) 9,44 Phương pháp Walkley-Black  Cao 

2.2 Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu, bố 

trí thí nghiệm  

Căn cứ vào quy chuẩn QCVN 01-55: 2011/ 

BNNPTNT, tiêu chuẩn đánh giá của IRRI, chương 

trình 3 giảm 3 tăng (3G3T) của quyết định số 

3073/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/10/2009 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 1 Phải 5 Giảm 

(1P5G) và qui định 10TC 216 - 2003 BNNPTNT về 

quy phạm khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực của 

các loại phân bón đối với năng suất cây trồng, phẩm 

chất nông sản, để xây dựng mô hình trình diễn kỹ 

thuật canh tác và phương pháp theo dõi các chỉ tiêu 

nông học, thành phần năng suất, năng suất thực tế.  

Dựa trên kết quả của đề tài "Đánh giá thực trạng 

và đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng bền vững đất 

nông nghiệp tỉnh Hậu Giang" đang thực hiện. Tiến 

hành chọn vùng đất bố trí thí nghiệm, đất được chọn 

bố trí thí nghiệm có tính đương đồng nhau về đặc 

tính lý - hóa học đất và kỹ thuật canh tác.  

Dựa vào các nguồn tài liệu, tư liệu và kế thừa các 

kết quả nghiên cứu khoa học đã đạt được trong thời 

gian gần đây, trước đây liên quan đến chế độ phân 

bón và dinh dưỡng đất ở trong và ngoài nước đã 

được công bố trên các tạp chí, website, của các cơ 

quan và các chuyên gia về lĩnh vực phân bón cho 

lúa, về lĩnh vực đất đai nông nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Hậu Giang. 
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2.2.2 Phương pháp xây dựng mô hình 

Phương pháp phát triển kỹ thuật có tham gia của 

người nông dân được áp dụng trong các nghiên cứu 

này. Nông dân tại điểm thí nghiệm cùng với cán bộ 

nghiên cứu phân tích, đánh giá, chăm sóc và thu thập 

số liệu, đánh giá kết quả thí nghiệm và kết thúc thí 

nghiệm có sự tham gia đánh giá thực tế đồng ruộng 

của 30 nông dân tại địa phương nơi bố trí thí nghiệm. 

Nông hộ được chọn bố trí thí nghiệm là là người sản 

xuất lâu năm tại địa phương, chịu áp dụng các tiến 

bộ khoa học kỹ thuật, có điều kiện sản xuất và kỹ 

thuật canh tác gần như tương đồng nhau (chung lịch 

thời vụ). 

2.3 Phương pháp bố trí  

Thí nghiệm được thực hiện trên ba hộ nông dân 

liền kề nhau (on – farm), không có biến động về tính 

chất đất (dựa vào thông tin đã có về độ phì nhiêu đất, 

thành phần cơ giới đất, địa hình, kỹ thuật canh tác 

đã được thu thập ở các kết quả nghiên cứu trước), 

giống nhau về cách tiếp cận về nguồn nước, loại 

giống, mật độ gieo sạ, lượng phân bón và lịch thời 

vụ. Với ba lần lặp lại mỗi nông hộ xem như một lần 

lặp lại, diện tích mỗi lần lặp lại là 1.000m2. Công 

thức phân bón của ruộng nông dân và ruộng thí 

nghiệm được trình bày chi tiết tại Bảng 2. 

Bảng 2:  Loại phân và lượng phân bón phân sử dụng cho thí nghiệm lúa Hè thu và Đông xuân tại Hòa 

An - Phụng Hiệp - Hậu Giang 

Nghiệm thức Loại phân  

Lượng 

phân bón 

Dạng nguyên chất 

(kg/ha) 

(kg/ha) N P2O5 K2O 

-  Ruộng nông dân 

(Canh tác truyền thống) 

Urea (46%N) 180 82,8 - - 

DAP (18-46-0) 150 27,0 82,8 - 

KCl (60 % K2O) 20 - - 13,0 

NPK 20-20-15 100 20,0 20,0 15,0 

 Tổng cộng 129,8 102,8 28 

- Ruộng thí nghiệm 

(Canh tác cải tiến) 

NPK 19-16-17 chậm tan 150 28,50 24,0 25,5 

Urea humate (45%N) 35 15,75 0 0 

DAP (18-46-0) 35 6,30 16,1 0 

KCl (60 % K2O) 7 0 0 4,20 

Kali humate (17%K2O) 2 0 0 0,34* 

 Tổng cộng 50,55 40,1  30,04 

(Ghi chú: (*) Kali humate chỉ sử dụng trong vụ HT ) 

− Thời gian và liều lượng phân bón: Ruộng 

nông dân, sử dụng phân bón thông thường. Phân bón 

được bón làm bốn thời điểm 7, 18, 35 và 45 NSS. 

Bón thúc 1 (7 NSS) bón 1/5 lượng urea, bón thúc 2 

(18 NSS) bón 1/3 lượng urea còn lại + 1/3 DAP, bón 

thúc 3 (35 NSS) đón đòng bón 1/3 Urea + 1/3 DAP+ 

1/2 NPK và bón thúc 4 (45 NSS) bón 1/3 Urea +1/3 

DAP+1/2 NPK+100% KCl. Ruộng thí nghiệm, sử 

dụng phân bón sản xuất theo công nghệ mới (phân 

chậm tan và phân bón bọc humate). Phân được chia 

làm ba thời điểm bón (bón lót,  18 và 45 NSS). Bót 

lót toàn bộ phân chậm tan NPK trước khi làm đất lần 

cuối, sau đó trục vùi phân vào đất. Bón thúc 1 (18 

NSS, giai đoạn đẻ nhánh tích cực)  bón 1/2 Urea 

humate + 1/2 DAP + 2/3 KCl và 1/2 K - humate (vụ 

HT). Bón lần 2 (45 NSS, giai đoạn tượng khối sơ 

khởi) bón 1/2 Urea humate + 1/2 DAP + 1/3 KCl và 

1/2 K - humate (vụ HT). 

− Mật độ gieo sạ:  Sạ lan, lượng giống là 190 

kg/ha đối với ruộng nông dân và gieo sạ với mật độ 

130kg/ha đối với ruộng thí nghiệm chỉ giảm 30% so 

với ruộng nông dân, nhưng cao hơn khuyến cáo 

khoảng 8%. Do đất thí nghiệm là phèn nặng nên lúa 

rất khó nảy mầm và phát triển, nếu sạ theo khuyến 

cáo sẽ tốn nhiều công cấy dặm và khuyến cáo của 

Khuyến Nông quốc gia 100 - 120kg/ha áp dụng đối 

với sạ theo hàng, với lượng giống này rất khó áp 

dụng đối với sạ lan.  

− Chăm sóc và quản lý dịch hại: Quy trình 

chăm sóc và quản lý dịch hại được thực hiện giống 

như ruộng của nông dân. Ruộng thí nghiệm chỉ khác 

với ruộng của nông dân là mật độ gieo sạ, liều lượng 

và loại phân bón. 

2.4 Theo dõi và đánh giá thí nghiệm  

2.4.1 Thu thập và đánh giá số liệu đất:  

Mẫu đất được thu vào 2 thời điểm (1) Trước khi 

thực hiện thí nghiệm để phân tích các đặc tính lý - 

hóa học đất; (2) Giai đoạn thu hoạch dùng để phân 

tích một số đặc tính hóa học đất. Mẫu đất được thu 

bằng khoan tay, độ sâu từ 0-20 cm tại 5 điểm trên 

mỗi ruộng thí nghiệm, sau đó trộn lại thành một mẫu 
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đại diện. Mẫu đất được để khô tự nhiên ở nhiệt độ 

phòng, sau đó nghiền mẫu đất khô và cho qua rây có 

đường kính lưới 1 mm. Mẫu đất sau khi qua rây 

được phân tích hàm lượng N, P hữu dụng trong đất 

để đánh giá ảnh hưởng của việc canh tác theo 

phương pháp cải tiến đến pH, EC , CHC, N hữu 

dụng, P hữu dụng trong đất, sau vụ trồng. 

2.4.2 Thu thập thành phần năng suất và năng 

suất lúa 

− Thành phần năng suất: Số bông /m2 (đếm 

tổng số bông trong mỗi khung: 0,25m2 x 4 khung x 

3 lặp lại), Số hạt/ bông (tổng số hạt thu được/tổng số 

bông thu trên một đơn vị diện tích), Tỷ lệ hạt chắc 

(tổng số hạt chắc/tổng số hạt x 100%), Trọng lượng 

1000 hạt (cân trọng lượng 1000 hạt). 

− Năng suất thực tế (tấn/ha): Xác định vào 

thời điểm thu hoạch trên diện tích 5m2 (khung 2 m  x  2,5 

m) và qui đổi về ẩm độ 14% bằng máy đo ẩm độ. 

2.4.3 Đánh gia hiệu qua tài chính 

Lợi nhuận (đồng/ha) = Tổng thu (đồng/ha) - tổng 

chi (đồng/ha). 

Trong đó, Tổng thu = Sản lượng × giá bán sản 

phẩm theo thời điểm thu hoạch. Tổng chi = Chi phí 

vật tư đầu vào (giống + phân bón). Do công lao động 

và thuốc BVTV giữa ruộng thí nghiệm và ruộng 

nông dân giống nhau nên bỏ qua. 

2.5 Phương pháp phân tích mẫu đất 

Các chỉ tiêu phân tích mẫu đất được tuân thủ 

theo đúng phương pháp phân tích chuẩn phổ biến ở 

tất cả các phòng phân tích đất cụ thể như sau: pH đất 

và EC đất (mS/cm) được trích bằng nước cất (1:2,5), 

sau đó được đo bằng pH kế và EC kế. Chất hữu cơ 

trong đất (%C) được xác định bằng phương pháp 

của Walkley Black (1934). Đạm tổng số trong đất 

được xác định bằng phương pháp chưng cất 

Kjeldahl. Lân tổng số được vô cơ với H2SO4 đậm 

đặc và HClO4 (5:1), tạo phức hợp màu 

phosphomolybdate và đo mẫu trên máy quang phổ 

ở bước sóng 880nm. Lân dễ tiêu (theo phương pháp 

Bray II). Đạm hữu dụng trong đất được ly trích bằng 

KCl 2M tỷ lệ 1:10 so màu trên máy hấp thu quang 

phổ (NH4
+ bước sóng 650nm, NO3

- bước sóng 

540nm). Dung trọng đất được xác định bằng ống trụ 

kim loại  (Ring) ngoài đồng ở trạng thái tự nhiên sau 

đó sấy khô kiệt để tính trọng lượng. Độ xốp của đất 

được tính toán dựa trên dung trọng và tỷ trọng 

(Blake and  Hartge, 1986). Hàm lượng nhôm trao 

đổi và tổng acid có trong mẫu đất được ly trích bằng 

KCl 1M. Hàm lượng Al3+ và H+ có trong dung dịch 

sau khi ly trích sẽ được xác định theo phương pháp 

chuẩn độ trực tiếp (Barnhisel and Bertsch, 1982). 

2.6 Xử lý số liệu  

Phương pháp thống kê:  Số liệu thu thập và phân 

tích được xử lý, tính toán bằng chương trình 

Microsoft Excel 2013; Phần mềm Minitab 16.0  

được sử dụng để kiểm định T - test so sánh sự khác 

biệt về một số đặc tính đất, năng suất hạt giữa hai 

ruộng thí nghiệm. 

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1 Đánh giá hiệu quả  của Urea Humate, 

Kali Humate và NPK chậm tan có kiểm soát 

đến sự thay đổi đặc tính lý - hóa học đất qua hai 

vụ canh tác lúa (vụ Đông Xuân 2018 - 2019 và 

Vụ Hè Thu 2019) 

Kết quả trình bày Bảng 3 cho thấy không có sự 

khác biệt thống kê về dung trọng, độ xốp và giá trị 

ở EC đất ở cả hai ruộng thí nghiệm qua cả hai vụ 

canh tác lúa. Tuy nhiên, có sự khác biệt về giá trị pH 

đất ở ruộng thí nghiệm và ruộng của nông dân. 

Ruộng thí nghiệm có giá trị pH cao hơn, khác biệt ở 

ý nghĩa so với giá trị pH đất của ruộng nông dân qua 

cả hai vụ canh tác lúa (ĐX và HT). Tuy nhiên, cả 

hai ruộng điều có pH H20<5,0, ảnh hưởng bất lợi đến 

sự sinh trưởng của cây lúa. 

Bảng 3: Giá trị pH, EC và tính chất vật lý đất canh tác lúa (vụ Đông Xuân 2018 - 2019 và Hè Thu 2019) 

tại điểm thí nghiệm xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang 

Mùa vụ Chỉ tiêu đánh giá 
Ruộng canh tác 

Giá trị T 
Cải tiến Nông dân 

ĐX 2018-2019 

Dung trọng (g/cm3) 0,92 ± 0,01 0,98 ± 0,08 -2,07 ns 

Độ xốp (%) 62,3 ± 0,59 59,9 ± 3,50 2,04 ns 

pHH20 (1:2,5) 4,12 ± 0,05 3,82 ± 0,16 5,30 * 

EC (mS/cm) 1,12 ± 0,07 1,17 ± 0,08 -4,01 ns 

HT 2019 

Dung trọng (g/cm3) 0,93 ± 0,01 0,95 ± 0,03 -2,16 ns 

Độ xốp (%) 62,1 ± 0,59 61,1 ± 1,49 1,88 ns 

pHH20 (1:2,5) 4,25 ± 0,03 3,98 ± 0,17 4,52 * 

EC (mS/cm) 1,48 ± 0,02 1,64 ± 0,22 -2,24 ns 

(Ghi chú: ns= không khác biệt có ý nghĩa thống kê; khác biệt ý nghĩa thống kê ở mức 1% (*);  ± thể hiện độ biến động 

so với giá trị trung bình) 
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Giá trị pH đất ở ruộng thí nghiệm được cải thiện 

là do bản thân các vật liệu kali humate và urea 

humate có pH và Canxi cao. Bên cạnh đó, hoạt chất 

humic có chứa nhiều nhóm chức năng như nhóm 

phenolic - COH, carboxylic -COOH và nhóm 

hydroxyl -OH các nhóm chức này có khả năng tạo 

chelate với các cation trong đất như H+, Al3+, Fe3+.... 

giúp cải thiện pH, điều hòa cân bằng các ion trao đổi 

và quá trình oxy hóa khử (Spark et al., 1997). Kết 

quả trình bày Bảng 4 cho thấy hàm chất hữu cơ và 

hàm lượng đạm hữu dụng trong ở ruộng thí nghiệm 

và ruộng của nông dân tương đương nhau, không 

khác biệt ý nghĩa thống kê qua cả hai vụ canh tác 

(Đông Xuân và Hè Thu). Chứng tỏ việc giảm lượng 

phân N (chỉ bón 50kg/ha), sử dụng phân đạm ở dạng 

urea humate, NPK chậm tan có kiểm soát vẫn giúp 

duy trì được lượng N trong đất ngang bằng với việc 

sử dụng phân N ở dạng Urea và DAP với liều lượng 

cao (130kgN/ha). Đạm là một trong chất dinh dưỡng 

trong đất rất dễ biến động và thay đổi nhanh chóng 

do dễ bị mất qua nhiều con đường khác nhau như 

cây trồng sử dụng, rửa trôi, bốc thoát NH3, nitrate 

hóa và khử nitrate. Trong đất lúa, mất đạm do bốc 

thoát NH3 là cao nhất, có thể lên đến 60% lượng đạm 

bón (Hakeem et al., 2011). Urea bọc humic và NPK 

áo lớp polymer có khả năng cung cấp nguồn N hữu 

dụng cho cây từ từ, kéo dài thời gian hữu dụng lâu 

hơn urea, DAP, NPK, tăng hiệu quả sử dụng đạm. 

DeDatta et al. (1991) cho rằng cho rằng sự bay hơi 

NH3 từ urea chiếm 84 đến 88% tổng số N bị mất 

trong canh tác lúa và khử nitơ chiếm từ 6 đến 10%. 

Các kết quả nghiên cứu của Shaviv (2001); Vũ Anh 

Pháp và ctv. (2017) cũng khẳng định tiềm năng của 

việc sử dụng phân bón chậm tan, phân urea áo các 

vật liệu giúp phân tan chậm đến việc giảm mất đạm.

Bảng 4: Sự thay đổi hàm lượng nhôm trao đổi, dinh dưỡng hữu dụng và chất hữu cơ trong đất canh tác 

lúa (ĐX 2018 - 2019 và HT 2019) tại điểm thí nghiệm xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang 

Mùa vụ Chỉ tiêu đánh giá 
Ruộng canh tác 

Giá trị T 
Cải tiến Nông dân 

ĐX 2018-2019 

H+ (meq/100g) 10,4 ± 0,25 12,3 ± 0,75 -6,41 * 

Al3+ trao đổi (meq/100g) 9,52 ± 0,30 10,1 ± 1,05 -6,74 * 

N hữu dụng (mg/kg) 26,5 ± 0,57 27,1 ± 1,60 -0,94 ns 

P Bray 2 (mg P2O5/kg) 40,6 ± 0,50 35,2 ± 0,34 7,26 * 

Chất hữu cơ (% CHC)  11,3 ± 0,2 11,1 ± 0,1 3,69 ns 

HT 2019 

Acid tổng (meq/100g) 13,4 ± 0,24 15,3 ± 0,75 -6,37 ns 

Al3+ trao đổi (meq/100g) 11,4 ± 0,28 13,9 ± 1,05 -6,82 * 

N hữu dụng (mg/kg) 53,3 ± 0,48 50,9 ± 2,39 3,05 ns 

P Bray 2 (mg P2O5/kg) 20,5 ± 0,46 14,3 ± 4,00 13,70 * 

Chất hữu cơ (%CHC)  11,4 ± 0,10 11,2 ±0,20 3,28 ns 

(Ghi chú: ns= không khác biệt có ý nghĩa thống kê; khác biệt ý nghĩa thống kê ở mức 1% (*);  ± thể hiện độ biến động 

so với giá trị trung bình) 

Đất ruộng thí nghiệm (Canh tác cải tiến) có hàm 

lượng Al3+ giảm thấp và hàm lượng lân hữu dụng 

trong đất tăng đáng kể so với canh tác theo nông dân 

qua cả hai vụ canh tác (Bảng 4). Hàm lượng Al3+ 

cao, pH thấp là nguyên nhân dẫn đến năng suất lúa 

thấp. Độc chất Al3+ giảm và lân hữu dụng tăng ở 

ruộng thí nghiệm có thể là do humic từ phân Urea 

Humate và Kali Humate đã giúp giảm Al trao đổi,  

Al hòa tan, giảm Fe3+  thông qua tiến trình chelate 

hóa từ đó giúp gia tăng pH và lân hòa tan, lân hữu 

dụng trong đất. Kết quả nghiến cứu của Urrutia et 

al. (2014) và Yan et al. (2016) đã ghi nhận hiệu quả 

của humic trong việc gia tăng lân hữu dụng trong đất 

phèn thông qua ngăn chặn các vị trí hấp phụ P, thông 

qua sự tạo phức Ca, Fe và Al ngăn chặn sự kết tủa 

lân. Alva et al. (1986) cho rằng chính canxi có trong 

các nguồn vật liệu giúp gia tăng pH, giảm độc chất 

Al3+ trong đất. 

Hàm lượng Acid và Al3+ trao đổi trong đất ở vụ 

Hè Thu có xu hướng tăng cao hơn vụ Đông Xuân 

trên cả hai ruộng thí nghiệm, chứng tỏ điều kiện đất 

vụ Hè Thu không tốt cho sự phát triển của cây lúa 

hơn vụ Đông Xuân. Nguyên nhân dẫn đến Al3+ cao 

ở vụ Hè Thu là do vụ Đông Xuân nằm trọn trong 

mùa khô (canh tác từ tháng 12 năm trước thu hoạch 

vào tháng 03 năm sau) nên việc quản lý nước được 

thuân lợi.  Thêm vào đó, do trước khi bắt đầu canh 

tác lúa vụ Đông Xuân đã xảy ra quá trình ngập lũ 

nên phần nào rửa trôi đi một số độc chất trên đồng 

ruộng. Vụ Hè Thu (từ tháng 05 tới tháng 8) vụ này 

thường gặp hạn, tiết nóng nếu mưa tới trễ, bốc thoát 

hơn nước xảy ra mạnh vì vậy mực nước giữ trên 

ruộng luôn thấp hơn và nước được hơn rút nước ra 

khỏi ruộng sớm hơn vụ Đông Xuân chính điều này 

đã làm cho quá trình oxi hóa các vật liệu sinh phèn 

xảy ra dẫn đến pH giảm, Al3+ cao và độ hữu dụng 
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của lân thấp. Các nghiên cứu của Ljung et al. (2009); 

Patrick (2013) cũng chỉ ra rằng khi mực nước trên 

đất phèn hạ thấp các vật liệu sinh phèn bị oxy hóa sẽ 

giải phóng các nguyên tố Fe, Al vào đất. Nhìn chung 

trở ngại chính của canh tác lúa trên vùng đất phèn là 

vụ Hè Thu thường xảy ra tượng ngộ độc sắt, nhôm 

dẫn đến năng suất thấp hơn vụ Đông Xuân. 

3.2 Đánh giá ảnh hưởng của urea humate, 

kali humate và phân hỗn hợp NPK chậm tan có 

kiểm soát đến thành phần năng suất và năng 

suất lúa trồng trên vùng đất phèn canh tác lúa 2 

vụ/năm tại xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, Hậu 

Giang 

3.2.1 Các đặc tính nông học 

− Số bông/m2: Bảng 5 cho thấy có sự khác biệt 

ý nghĩa thống kê về số bông/m2 giữa ruộng thí 

nghiệm và ruộng nông dân qua cả hai vụ canh tác 

lúa. Ruộng thí nghiệm (Ruộng cải tiến) có số 

bông/m2 thấp hơn ruộng nông dân. Do ruộng thí 

nghiệm gieo sạ với lượng giống ít hơn ruộng của 

nông dân (130kg/ha ruộng thí nghiệm và 190 kg/ha 

ruộng nông dân). Số bông /m2 của hai vụ dao động 

trong khoảng 472- 475 bông /m2 đối với ruộng thí 

nghiệm và 536- 544 bông /m2 cho ruộng nông dân. 

Kết quả nghiên cứu của Nguyễn Thành Tâm và 

Đặng Kiều Nhân (2014), yếu tố số bông/m2 bị ảnh 

hưởng bởi kỹ thuật canh tác, sự bón phân đạm, mật 

độ sạ và điều kiện khí hậu. Kết quả này cho thấy 

trong cùng một điều kiện đất đai, kỹ thuật canh tác 

như nhau và cùng điều kiện khí hậu như nhau thì 

mật độ gieo sạ, liều lượng phân bón và loại phân bón 

có ảnh hưởng đến số bông/m2. 

− Tỷ lệ hạt chắc: Mặc dù số bông/m2 của 

ruộng nông dân cao hơn ruộng thí nghiệm. Tuy 

nhiên, Bảng 5 cho thấy ruộng thí nghiệm có tỷ lệ hạt 

chắc cao hơn khác biệt có ý nghĩa thống kê so với 

ruộng của nông dân qua cả hai vụ canh tác lúa (Đông 

Xuân và Hè Thu). Kết quả này phù hợp với kết quả 

nghiên cứu của Nguyễn Văn Hoan (2006) và Trần 

Văn Mạnh (2015) lượng giống gieo sạ tăng giúp số 

bông/m2 tăng. Khi số bông /m2 quá cao bông lúa 

thường có khuynh hướng ngắn hơn, ít gié, số hạt 

/bông giảm và tỷ lệ hạt chắc/bông giảm do vật chất 

tích lũy không đủ để vận chuyển vào hạt, nên hạt 

không được no đầy. 

Tỷ lệ hạt chắc (Số hạt chắc/bông) do đặc tính di 

truyền của giống nhưng nó chịu ảnh hưởng của kỹ 

thuật canh tác và điều kiện môi trường, là yếu tố 

quan trọng quyết định đến năng suất (Nguyễn Ngọc 

Đệ, 2008). Chứng tỏ, sử dụng phân urea humate, 

kali humate và NPK chậm tan có kiểm soát với liều 

lượng phân là bón 50kgN/ha - 40kgP2O5/ha - 30 

kgK2O/ha kết hợp sạ thưa (130kg /ha) cho tỷ lệ hạt 

chắc cao hơn bón phân liều cao, không cân đối 

(130kgN/ha - 103kgP2O5/ha - 28 kgK2O/ha) sử dụng 

urea, DAP, NPK thông thường và sạn dày 

(190kg/ha). Kết quả thí nghiệm cũng đã cho thấy 

trong cùng điều kiện canh tác như nhau tỷ lệ hạt chắc 

chịu ảnh hưởng của mật độ gieo sạ, liều lượng phân 

bón và loại phân bón. 

− Trọng lượng 1000 hạt: Kết quả trình bày 

Bảng 5 cho thấy mật độ gieo sạ, liều lượng và loại 

phân bón khác nhau không làm ảnh hưởng đến trọng 

lượng 1000 hạt. Điều này có nghĩa không có sự khác 

biệt thống kê về trọng lượng 1000 hạt ở ruộng thí 

nghiệm và ruộng nông dân qua cả hai vụ canh tác 

(Đông Xuân và Hè Thu). Trọng lượng 1.000 hạt chủ 

yếu do di truyền quyết (Nguyễn Ngọc Đệ, 2008). 

Bảng 5 : Thành phần năng suất lúa vụ Đông Xuân 2018 - 2019 và Hè Thu 2019 tại xã Hòa An, huyện 

Phụng Hiệp, Hậu Giang 

Mùa vụ Chỉ tiêu đánh giá 
Ruộng canh tác 

Giá trị T 
Cải tiến Nông dân 

Đông Xuân 2018 -2019 

Số bông/m2 475 ± 24 536 ± 43 -3,67 ** 

Tỷ lệ hạt chắc (%) 90,3 ± 0,13 89,1 ± 0,27 12,4 * 

Trọng lượng 1000 hạt (g) 29,3 ± 0,23 28,9 ± 0,25 3,30 ns 

Hè Thu 2019 

Số bông/m2 472 ± 26 554 ± 32 -5,89 * 

Tỷ lệ hạt chắc (%) 92,7 ± 0,12 91,4 ± 0,28 13,3 * 

Trọng lượng 1000 hạt (g) 28,7 ± 0,23 27,9 ± 0,25 2,98 ns 

(Ghi chú: ns= không khác biệt có ý nghĩa thống kê; khác biệt ý nghĩa thống kê ở mức 1% (*);  ± thể hiện độ biến động 

so với giá trị trung bình) 

3.2.2 Năng suất lúa 

 Kết quả kiểm định T- test  (Bảng 6) cho thấy 

trong canh tác lúa việc giảm lượng phân bón, sử 

dụng phân bón sản xuất theo công nghệ mới (urea 

humate, NPK bọc polymer chậm tan có kiểm soát và 

kali humate), sạ thưa đã giúp gia tăng năng suất lúa 

rõ rệt, khác biệt có ý nghĩa thống kê so với sử dụng 

phân bón hóa học liều cao, không cân đối và sạ dày 

(Bảng 6). Cụ thể: năng suất lúa ruộng thí nghiệm đạt 

6,19 tấn/ha (vụ Đông Xuân) và 5,37 tấn/ha (vụ Hè 
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105 

Thu). Ngược lại, năng suất lúa ở ruộng nông dân chỉ 

đạt 5,67 tấn/ha và 5,05 tấn/ha cho vụ lúa Đông Xuân 

và vụ lúa Hè Thu. Kết quả thí nghiệm đã cho thấy 

giảm mạnh lượng phân bón, lượng hạt giống khi 

gieo sạ vẫn giúp năng suất lúa tăng cao, giúp giảm 

chi phí đầu tư cho sản xuất. 

Bảng 6: Năng suất lúa Đông Xuân 2018 - 2019 và Hè Thu 2019 tại xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, Hậu 

Giang 

Nghiệm thức 
Năng suất  lúa (tấn/ha) 

Đông Xuân 2018 -2019 Hè Thu 2019 

Ruộng canh tác cải tiến 6,19 ± 0,08 5,37 ± 0,08 

Ruộng nông dân 5,67 ± 0,17 5,05 ± 0,06 

Giá trị T 8,30 * 9,01 * 

(Ghi chú: (*)khác biệt ý nghĩa thống kê ở mức 1%;  ± thể hiện độ biến động so với giá trị trung bình) 

Humic nguồn gốc từ urea humate, kali humate 

giúp cải thiện pH đất, giúp gia tăng lượng lân hữu 

dụng, giúp giảm độc chất nhôm giúp cây phát triển 

tốt, hấp thu đầy đủ chất dinh dưỡng dẫn đến gia tăng 

số bông/m2, tỷ lệ hạt chất và năng suất hạt. Nghiên 

cứu của  Olaetxea et al. (2018) cũng có kết luận 

tương tự humic giúp kích thích sự phát triển của bộ 

rễ thông qua sự thay đổi hình thái rễ, điều chỉnh các 

hoạt động màng thực vật liên quan đến hấp thu chất 

dinh dưỡng, giúp cân bằng oxy và hormone phản 

ứng trong đất giúp tăng năng suất cây trồng.  

Năng suất lúa vụ Đông Xuân cao hơn vụ Hè Thu 

là do phèn hoạt động là trở ngại chính cho việc trồng 

lúa ở vụ Hè Thu, đầu vụ cây dễ bị ngộ độc sắt, nhôm, 

dễ bị nhiễm bệnh (bệnh đốm nâu, đạo ôn), ảnh 

hưởng lên khả năng nảy chồi tạo bông và năng suất 

hạt. Cuối vụ Hè Thu (đầu mùa mưa) cây dễ bị đổ 

ngã dẫn đến năng suất giảm. Kết quả thí nghiệm cho 

thấy sử dụng urea humate, kali humate và phân bón 

NPK chậm tan có kiểm soát giúp giảm lượng phân 

bón hóa học so với nông dân, nhưng vẫn cung cấp 

đầy đủ các dưỡng chất thiết yếu cho cây, giúp bộ rễ 

phát triển nhiều và dài hơn, cây lúa bám vào đất 

vững chắc, giảm nguy cơ bị đổ ngã, giúp tăng năng 

suất. 

 Áp dụng biện pháp kỹ thuật canh tác lúa cải tiến 

như sạ thưa (130kg /ha) sử dụng phân bón sản xuất 

theo công nghệ mới như urea humate, kali humate 

và NPK chậm tan với liều lượng phân bón là 

50kgN/ha - 40kgP2O5/ha - 30 kgK2O/ha cho năng 

suất lúa cao hơn canh tác lúa theo truyền thống của 

nông dân qua cả hai vụ canh tác lúa. 

3.3 Đánh giá hiệu quả tài chính của việc sử 

dụng urea humate, kali humate và phân hỗn 

hợp NPK chậm tan có kiểm soát qua 2 vụ canh 

tác lúa (vụ Đông Xuân và Hè Thu) tại xã Hòa 

An, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang 

Trong lựa chọn giải pháp canh tác, ngoài năng 

suất, chi phí và lợi nhuận cũng là yếu tố cơ bản ảnh 

hưởng quyết định lựa chon giải pháp canh tác của 

nông dân.  Kết quả đánh giá hiệu quả tài chính của 

hai mô hình canh tác lúa qua hai vụ (vụ Đông Xuân 

2018 - 2019 va vụ Hè Thu 2019) được trình bày tại 

Bảng 7 và Bảng 8. Kết quả cho thấy: 

−  Đối với vụ canh tác lúa Đông Xuân 2018 - 

2019: Tổng chi phí sản xuất của canh tác cải tiến 

(ruộng thí nghiệm) thấp hơn ruộng nông dân là 2,8 

triệu đồng/ha/vụ. Chêch lệch chi phí này do lượng 

giống gieo sạ và liều lượng phân bón sử dụng. 

− Các chi phí khác như thuốc bảo vệ thực vật, 

công chăm sóc... xem như hoàn toàn giống nhau. 

Chi phí giống đối với ruộng đối với ruộng nông dân 

cao hơn ruộng thí nghiệm là 720.000 đồng/ha/vụ, 

chi phí đầu tư cho phân bón cao hơn 2.808.000 

đồng/ha/vụ. Tổng thu của ruộng thí nghiệm cao hơn 

ruộng nông dân là 2.704.000 đồng/ha/vụ chủ yếu do 

năng suất cao. Ruộng thí nghiệm mang lại lợi nhuận 

cho nông dân cao hơn ruộng canh tác truyền thống 

(ruộng nông dân) là 5.504.000 triệu đồng, tăng 26%. 

Lợi nhuận ruộng thí nghiệm là 26.208.000 

đồng/ha/vụ và 20.704.000 đồng/ha/vụ đối với ruộng 

nông dân. 
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Bảng 7: Hiệu quả tài chính của hai mô hình canh tác lúa vụ Đông Xuân 2018 - 2019  

Đơn vị: đồng/ha/vụ 

Stt 
Hạng Mục Ruộng canh tác Chênh lệch 

(Vụ ĐX 2018-2019) Cải tiến (TN) Nông dân (ND) TN/ND 

I Tổng chi phí 5.980.000 8.780.000  - 2.800.000 

1 Lúa giống* 
1.560.000 

(130kg x 12.000đ) 

2.280.000 

(190kg x 12.000đ) 
            -720.000 

2 

Phân bón  4.420.000 6.500.000  -2.808.000 

- Urea* 
525.000 

(35kg x 15.000đ) 

1.800.000 

(180kg x 10.000đ) 
-1.275.000 

- DAP 
525.000 

(35kg x 15.000đ) 

2.250.000 

(150kg  x 15.000đ) 
-1.725.000 

- KCl 
70.000 

(7kg x 10.000đ) 

200.000 

(20kg x 10.000đ) 
         -130.000 

- NPK* 
3.300.000 

(150kg x 22.000đ) 

2.250.000 

(150kg x 15.000đ) 
+1.050.000 

II Tổng thu nhập  32.188.000 29.484.000 +2.704.000 

1 - Năng suất (kg) 6.190 5.670  

2 - Giá bán (đồng) 5.200 5.200  

III Tổng lợi nhuận (= II-I) 
26.208.000 

126 % 

20.704.000 

100 % 

+ 5.504.000 

+ 26% 

(Ghi chú: (*) chỉ sự khác biệt giữa ruộng thí nghiệm và ruộng nông dân. Ruộng thí nghiệm sạ 130kg lúa/ha, urea 

humate, NPK chậm tan. Ruộng nông dân sạ 190kg lúa/ha, urea và NPK thông thường).  

Tương tự như vụ Đông Xuân, kết quả đánh giá 

hiệu quả tài chính của mô hình lúa vụ Hè Thu (Bảng 

8) cũng cho thấy tổng lợi nhuận thu được ở ruộng 

thí nghiệm cao hơn ruộng nông dân là 4.018.000 

đồng/ha/vụ tăng 29%. Nguyên nhân là do chi phí 

đồng tư giống, phân bón thấp hơn tuy nhiên năng 

suất lúa đạt được cao hơn. 

Bảng 8: Hiệu quả tài chính của hai mô hình vụ Hè Thu 2019 

Đơn vị: đồng/ha/vụ 

Stt 
Hạng Mục Ruộng canh tác Chênh lệch 

(Vụ Hè Thu 2019) Cải tiến (TN) Nông dân (ND) TN/ND 

I Tổng chi phí 6.170.000 8.780.000 -2.610.000 

1 Lúa giống* 
1.560.000 

(130kg x 12.000đ) 

2.280.000 

(190kg x 12.000đ) 
-720.000 

2 

Phân bón  4.610.000 6.500.000  -1.890.000 

- Urea* 
525.000 

(35kg x 15.000đ) 

1.800.000 

(180kg x 10.000đ) 
-1.275.000 

- DAP 
525.000 

(35kg x 15.000đ) 

2.250.000 

(150kg  x 15.000đ) 
-1.725.000 

- KCl 
70.000 

(7kg x 10.000đ) 

200.000 

(20kg x 10.000đ) 
-130.000 

- Kali humate* 
190.000 

(02kg 95.000đ) 
- +190.000 

- NPK* 
3.300.000 

(150kg x 22.000đ) 

2.250.000 

(150kg x 15.000đ) 
-1.050.000 

II Tổng thu nhập 23.628.000 22.220.000 + 1.408.000 

1 - Năng suất (kg) 5.370 5.050  

2 - Giá bán (đồng) 4.400 4.400  

III Tổng lợi nhuận (= II-I) 
17.458.000 

129 % 

13.440.000 

100 % 

+ 4.018.000 

+ 29% 

Ghi chú: (*) chỉ sự khác biệt giữa ruộng thí nghiệm và ruộng nông dân. Ruộng thí nghiệm sạ 130kg lúa/ha, urea 

humate, kali humate và NPK chậm tan. Ruộng nông dân sạ 190kg lúa/ha, urea và NPK thông thường. 
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4 KẾT LUẬN  

Qua hai vụ thí nghiệm trên nền đất phèn hoạt 

động điển hình cho thấy được hiệu quả trong việc 

duy trì năng suất theo phương pháp canh tác cải tiến 

sử dụng phân hỗn hợp NPK (19-16-17) chậm tan có 

kiểm soát, urea humate, kali humate (bón phân theo 

công thức 50N - 40P2O5 – 30K2O) và giảm lượng 

giống gieo sạ (130kg/ha). Vụ Đông Xuân năng suất 

đạt 6,19 tấn/ha và 5,37 tấn/ha cho vụ lúa Hè Thu. 

Hàm lượng dinh dưỡng hữu dụng trong đất được cải 

thiện, hàm lượng Acid tổng và Al3+ giảm khác biệt 

có ý nghĩa thống kê so với phương pháp canh tác 

truyền thống. 

Tổng lợi nhuận khi áp dụng phương pháp canh 

tác cải tiến tăng 26% ở vụ lúa Đông Xuân và 29% ở 

vụ lúa Hè Thu so với ruộng nông dân.  
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