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The study was conducted to evaluate plant growth and biomass of three
aquatic plants including cattail (Typha orientalis C. Presl), grey sedge
(Lepironia articulata Retz. Domin.), and bulrush (Scirpus littoralis
Schrad.), which were grown on acid sulfate soils in the Mekong Delta.
Before planting, soil pH improvement in acid sulfate soil using CaCO3
was studied with two-ton CaCO3/ha and without CaCO3 (considered as
control treatment). The soil was continued to grow the three studied
plants, which were conducted in a completely randomized design with 3
replications. The results showed that applying and soaking acid sulfate
soil with CaCO3 for 42 days, the pH soil was improved 4.02 and higher
than that of the initial soil (pH=3.02). After 90 days of planting, the
growth, fresh and dry biomass accumulation in the shoots and roots and
leaves total chlorophyll content (SPAD) of T. orientalis and S. littoralis
were higher in the acid sulfate soils applied CaCO3.
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TÓM TẮT
Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá khả năng sinh trưởng và tích
lũy sinh khối ở ba loài thực vật thủy sinh gồm bồn bồn (Typha orientalis
C. Presl), cỏ bàng (Lepironia articulata Retz. Domin.) và năn tượng
(Scirpus littoralis Schrab.) trồng trên đất phèn ở Đồng bằng sông Cửu
Long. Trước khi trồng cây, thí nghiệm đánh giá khả năng cải thiện pH đất
bằng CaCO3 được thực hiện trên 2 nghiệm thức bón 2 tấn CaCO3/ha và
không bón CaCO3 (được xem là nghiệm thức đối chứng). Đất này được
sử dụng để trồng cây cho thí nghiệm tiếp theo với ba loài cây, bố trí theo
thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên với ba lần lặp lại. Sau 42 ngày ngâm đất,
giá trị pH trong đất đạt 4,02 ở nghiệm thức có CaCO3 và cao hơn so với
đất ban đầu (pH=3,02). Sau 90 ngày trồng cây, khả năng sinh trưởng và
tiềm năng tích lũy sinh khối tươi và khô của phần thân và rễ cây và chỉ số
diệp lục tố (SPAD) của bồn bồn và năn tượng tốt hơn khi cây trồng trên
đất phèn có bón CaCO3.
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bồn được trồng trên ruộng lúa và trong ao nuôi tôm
ở ĐBSCL để làm nguồn thực phẩm cho con người
và gia súc (Trang et al., 2002; Trang et al., 2018).
Tuy nhiên, khả năng sinh trưởng và tích lũy sinh
khối của bồn bồn, cỏ bàng và năn tượng trồng trên
đất phèn vẫn có ít thông tin, cụ thể trên đất phèn
trũng nước bỏ hoang không canh tác ở tỉnh Vĩnh
Long. Do đó, việc nghiên cứu và sử dụng đất phèn
để canh tác các loài cỏ tiềm năng sinh khối là giải
pháp cần thiết để khai thác và sử dụng hợp lí tài
nguyên đất, đặc biệt là đất phèn hạn chế canh tác
nông nghiệp.

1. GIỚI THIỆU
Đất phèn chiếm 40% diện tích đất ở vùng đồng
bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), tương ứng khoảng
1,6 triệu ha (Xuan and Matsui, 1998). Đất phèn có
pH thấp, do đó hàm lượng nhôm và sắt trong đất ở
dạng hòa tan cao, ức chế tăng trưởng thực vật, bao
gồm cả sự tăng trưởng của rễ và chức năng của rễ
(Kochian et al., 2005). Phèn được sinh ra có thể do
nguyên nhân oxy hóa phèn tiềm tàng (FeS) tại chỗ
tạo thành axit H2SO4 chứa nhiều độc chất Al3+, Fe2+,
SO42-. Đối với cây trồng, độ chua của đất là một
phức hợp của nhiều yếu tố liên quan đến thiếu hụt
chất dinh dưỡng và độc tính, hoạt động vi sinh vật
có lợi thấp và giảm sự phát triển của rễ cây làm hạn
chế hấp thu chất dinh dưỡng và nước (Fageria and
Baligar, 2003). Những thay đổi trong hóa học đất có
mối tương quan tích cực với phân bố và sự phát triển
của rễ. Điều này đã tạo ra sự ức chế tăng trưởng do
tính axit của đất bởi một số loài thực vật nhạy cảm
với pH thấp.

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Chuẩn bị thí nghiệm
2.1.1. Chuẩn bị đất
Đất sử dụng cho thí nghiệm được lấy tầng mặt
(0-20 cm) trên đất phèn ngập nước không canh tác
nông nghiệp tại xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh
Vĩnh Long (9°57'16.0"N và 106°00'29.0"E). Khối
đất lấy có đường kính x chiều cao (cm) tương ứng
là 21 x 28 cm và có khối lượng trung bình
10,21±0,20 kg, khối đất được cố định để giữ nguyên
khối bằng ống nhựa PVC. Đất trước khi thí nghiệm
được phân tích xác định một số chỉ tiêu lý hóa đất
đầu vào (Bảng 1). Theo thang phân loại đất của Soil
Survey Division Staff (1993), đất sử dụng cho thí
nghiệm là đất phèn có tính axit rất nặng (pH<3,5),
do đó, cần kết hợp bón CaCO3 để cải thiện pH trong
đất trước khi trồng cây.

Theo Lê Văn Dũng và ctv. (2018), sử dụng
CaCO3 và kết hợp bón phân hữu cơ trên đất phèn
nhiễm mặn canh tác lúa giúp gia tăng độ pH của đất,
giảm độc chất nhôm, giúp cải thiện năng suất lúa.
Đất có bón vôi CaCO3, do có các muối carbonate và
biocarbonate của ion Ca2+ chiếm ưu thế đã làm pH
đất tăng (Sardinha et al., 2003). Bên cạnh đó vôi làm
tăng pH đất để kết tủa với Al3+ như nhôm hydroxit,
do đó làm giảm độc tính của chúng (Shamshuddin
et al., 2010). Opala (2017) cũng ghi nhận bón 2 tấn
CaCO3 kết hợp với 30 kg P/ha năng suất cây bắp đạt
cao nhất.

Bảng 1. Một số đặc tính lý hóa đất ban đầu sử
dụng trong thí nghiệm
Chỉ tiêu
Độ ẩm
ECH2O (1:5)
pHH2O (1:5)
Tỷ trọng
Chất hữu cơ
Thành phần cơ
giới đất

Bồn bồn (Typha orientalis), cỏ bàng (Lepironia
articulata) và năn tượng (Scirpus littoralis) được
biết đến là các loài thực vật ngập nước phổ biến, có
khả năng sinh trưởng trong đất hiếm khí và ngập
nước. Theo Valipour and Ahn (2016), bồn bồn có
thể chịu được điều kiện axit vừa phải và độ pH khá
rộng là 4,0-10,0; trong khi năn tượng là loài thực vật
có mạch và chiếm ưu thế nơi có điều kiện axit thấp
hơn là 4,0-5,0 (Fältmarsch et al., 2008) và cỏ bàng
cũng có khả năng sống trên đất phèn vừa phải đến
phèn nặng và pH rất thấp trong khoảng 2,8-3,3
(Kawahigashi et al., 2008). Ngoài ra, ba loài cỏ này
có giá trị sinh khối cao, và sinh khối dùng để dệt
chiếu và sản xuất các loại sản phẩm thủ công khác
nhau từ cỏ bàng (Huu, 2017) hay thân cây năn tượng
được sử dụng để dệt và tạo ra các sản phẩm thủ công,
làm nhiên liệu và thay thế cho dây (Macia and
Balslev, 2000), cung cấp thức ăn thô xanh dinh
dưỡng cao và là nguồn thức ăn cho gia súc (Beetle,
1941; Macia and Balslev, 2000). Bên cạnh đó, bồn

Đơn vị
Giá trị
%
31,05±0,14
mS/cm
0,50±0,28
3,02±0,18
g/cm3
2,14±0,05
%
1,12±0,03
%cát:%sét:
23,91:32,83:43,36
%thịt

Ghi chú: số liệu trình bày dạng trung bình ± độ lệch
chuẩn (SD) (n=2)

2.1.2. Chuẩn bị cây giống
Cây giống bồn bồn và năn tượng được thu tại các
ao canh tác mô hình tôm-cỏ ở Phong Thạnh A, Giá
Rai, Bạc Liêu (9°15'34.1"N và 105°24'54.2"E),
riêng cỏ bàng được thu ở Phú Mỹ, Giang Thành, tỉnh
Kiên Giang (10°26'22.4"N và 104°36'11.6"E). Cây
được chọn làm thí nghiệm là những cây con, khá
đồng đều về độ tuổi, kích cỡ và sinh khối, chiều cao
các cây chọn để bố trí thí nghiệm.
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độ phòng, sau đó được nghiền qua rây 0,5 mm để sử
dụng phân tích. Ly trích đất với tỉ lệ tương ứng là
1:5 (đất:nước), ly tâm 15 phút với tốc độ 3.000
vòng/phút, dung dịch trích từ đất được xác định pH
(bằng máy đo Hanna 8424, Rumani) và EC (bằng
máy đo HI99301, Rumani).

2.2. Bố trí thí nghiệm
2.2.1. Thí nghiệm 1: Khả năng cải thiện pH của
CaCO3 trên đất phèn
Giá trị pH của đất thấp (pH=3,02), do đó, thí
nghiệm 1 được thực hiện nhằm mục tiêu cải thiện
giá trị pH trong đất phèn bằng CaCO3 (độ tinh khiết
≥ 99,5%) trước khi trồng cây. Thí nghiệm bố trí
hoàn toàn ngẫu nhiên với hai nghiệm thức không
bón CaCO3 và có bón CaCO3. Lượng vôi sử dụng là
2 tấn/ha theo khuyến cáo của Opala (2017) trên đất
phèn, tương đương 10,18±0,19 g/chậu. Thí nghiệm
thực hiện trong chậu có đường kính lớn x đường
kính nhỏ x chiều cao lần lượt là 28 x 19 x 21 cm. Thí
nghiệm chia thành 3 lần ngâm đất (các mốc thời gian
sử dụng ngâm đất được dựa theo kết quả ghi nhận
của (Trịnh Thị Thu Trang và Nguyễn Mỹ Hoa,
2007) ghi nhận sau 70 ngày ngâm ủ đất có sự hiện
diện của vôi đã cải thiện pH trong đất phèn Hòa An
và Tiền Giang, tăng từ <4 lên >5:

 Thu mẫu cây: sau 90 ngày trồng cây, tiến
hành thu cây xác định chiều cao cây, chiều dài rễ,
sinh khối tươi thân và rễ, sinh khối khô thân và rễ
cây (được sấy ở nhiệt độ 60-70°C cho đến khi khối
lượng không đổi). Dựa vào kết quả sinh khối tính
tốc độ tăng trưởng sinh khối theo thời gian (g/ngày).
Bên cạnh đó, tốc độ tăng trưởng tương đối RGR
(mg/g/ngày) cũng được tính toán theo công thức của
Fisher (1921).

Trong đó, W1, W2 (mg) là khối lượng cây tại
thời điểm bắt đầu bố trí thí nghiệm t1 và thời gian
thu hoạch t2 (ngày).

 Ngâm lần 1: Ngâm đất với 2 L nước máy (đã
bay hơi chlorine trong 2-3 ngày) trong vòng 28
ngày, sau đó bơm nước ngâm ra ngoài và thu mẫu
đất lần 1.

Chỉ số diệp lục trong lá được xác định bằng cách
sử dụng máy đo diệp lục cầm tay SPAD-502
(Minolta, Osaka, Nhật Bản), đây là phương pháp
xác định chlorophyll nhanh chóng và không phá hủy
lá. Chỉ số SPAD được đo ở vị trí 2/3 của lá tính từ
cuống lá đến chóp lá để có được chỉ số diệp lục tố
tối ưu (Yuan et al., 2016). Lá được đo chỉ số SPAD
trước khi tiến hành đo các chỉ tiêu sinh trưởng như
chiều cao cây, đếm số lá. Tiến hành thu cây bằng
cách loại bỏ đất khỏi hệ rễ, rửa sạch rễ, đo chiều dài
rễ. Cây được cắt phần thân và phần rễ để cân sinh
khối tươi thân, rễ và sấy để xác định sinh khối khô
thân, rễ.
2.4. Phương pháp xử lý số liệu

 Ngâm lần 2: Lượng CaCO3 được hòa chung
với 2 L nước ngâm và ngâm tiếp trong vòng 14 ngày,
sau 14 ngày ngâm, tiến hành bơm nước ngâm ra
ngoài và thu mẫu đất lần 2 (sau 42 ngày ngâm).
 Ngâm lần 3: ngâm đất trong vòng 28 ngày
tiếp theo bằng nước máy và đến ngày thứ 70 kết thúc
thí nghiệm, bơm nước ra ngoài và tiến hành thu mẫu
đất lần 3.
2.2.2. Thí nghiệm 2: Khả năng sinh trưởng của
bồn bồn, cỏ bàng và năn tượng trồng trên đất phèn
đã cải thiện pH
Sau khi kết thúc 70 ngày ngâm đất, tiến hành
trồng cây vào chậu (diện tích bề mặt là 0,23 m2 và
chiều cao chậu là 21 cm). Mật độ cây trồng là 3
bụi/chậu (Trang et al., 2018) (Hình 2). Thí nghiệm
2 được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên,
với 3 lần lặp lại cho mỗi nghiệm thức, bao gồm nhân
tố (A): 3 loài cây bao gồm bồn bồn, cỏ bàng và năn
tượng và nhân tố (B): gồm 2 mức độ bón (không bón
và bón phân CaCO3). Mức nước trong chậu được
thường xuyên kiểm tra và duy trì ở mức 5 cm trên
bề mặt đất.
2.3. Phương pháp thu mẫu cây và mẫu đất

Số liệu các lần lặp lại của từng chỉ tiêu được tổng
hợp, tính toán bằng phần mềm Microsoft Excel
2013. Sử dụng phần mềm thống kê Statgraphic
Centurion XX (StatPoint, Inc., USA) để phân tích
phương sai hai nhân tố (two-way ANOVA) và một
nhân tố (one-way ANOVA). So sánh trung bình các
nghiệm thức dựa vào kiểm định Tukey ở mức 5%.
So sánh hai trung bình dựa vào kiểm định T-test ở
mức 5%. Sử dụng phần mềm Sigmaplot 14.0 (San
Jose, California, USA) để vẽ biểu đồ.
3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Khả năng cải thiện pH trong đất phèn
của CaCO3

 Thu mẫu đất: đất sau các lần ngâm được thu
bằng khoan đất để xác định tính chất đất sau mỗi lần
ngâm. Sau khi thu mẫu, một phần mẫu đất được xác
định độ ẩm bằng cách sấy ở nhiệt độ 105°C đến khi
trọng lượng không đổi, phần còn lại phơi khô ở nhiệt

Giá trị pH trong đất sau 28 ngày ngâm nước có
kết quả như nhau giữa 2 nghiệm thức (p>0,05; Hình
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1A), nhưng sau khi bón CaCO3 pH trong đất có sự
khác biệt giữa 2 nghiệm thức, cụ thể pH đất ở
nghiệm thức có bón CaCO3 cao hơn nghiệm thức
không bón CaCO3 (p>0,05; Hình 1A). Sử dụng vôi
là cách quản lý hiệu quả nhất để giảm độ chua của
đất (Fageria and Baligar, 2008) và tạo điều kiện cho
sự phát triển của cây trồng trong đất phèn bằng cách
tăng pH đất (Cho et al., 2002). Giá trị pH ở nghiệm
thức có bón CaCO3 cao hơn ở nghiệm thức không
bón CaCO3, cụ thể ở mốc thời gian sau khi bón
CaCO3 (ngày thứ 42 và 70; p<0,05; Hình 1A), điều
này cho thấy CaCO3 góp phần hiệu quả trong cải

thiện pH đất. Giá trị pH đất sau khi bón bổ sung
CaCO3 nằm trong ngưỡng thích nghi cho sự sinh
trưởng và phát triển của cả 3 loài cỏ nghiên cứu
(Fältmarsch et al., 2008; Kawahigashi et al., 2008;
Valipour and Ahn, 2016). Nhìn chung, sau 70 ngày
ngâm đất, pH đất tăng theo thời gian (p<0,05; Hình
1A), có giá trị trung bình là 3,8-4,0 cao hơn so với
pH trong đất ban đầu (pH=3,02). Sự cải thiện pH
trong đất phèn là rất cần thiết, vì trong điều kiện
pH<3,5 dẫn đến sự hòa tan của các yếu tố có hại như
Al, Fe, Mn (Ueno, 2004) sẽ gây bất lợi cho sự phát
triển của cây trồng.

Hình 1. Giá trị pH (A) và EC (D) trong đất theo thời gian thu mẫu
Ghi chú: a,b: giá trị trung bình có kí tự a,b khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các mốc thời gian trong
cùng một nghiệm thức dựa vào kiểm định Tukey (p<0,05). (*) chỉ ra sự khác biệt giữa hai nghiệm thức trong cùng một
mốc thời gian dựa vào kiểm định T-test (*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001).

Độ dẫn điện (EC) trong dung dịch đất tăng cao
nhất sau 42 ngày ngâm ở nghiệm thức có bón CaCO3
(p<0,05; Hình 1B). Điều này có thể do đất sử dụng
là đất phèn rất nặng (pH<3,5), do đó, vôi được hòa
tan tạo ra Ca2+ và OH-, sản phẩm Ca2+ tham gia trao
đổi với Al3+ và H+ trong keo đất, đồng thời lượng
OH- dư sẽ phản ứng với Al3+ thành Al(OH)3 trên bề
mặt đất (Uchida and Hue, 2000), và làm tăng tính
tan một số ion như Mn2+ và Fe2+, dẫn đến làm tăng
giá trị EC trong dung dịch đất. Đồng thời sau lần
ngâm thứ 3, các cation trên bề mặt của khối đất được

rửa trôi, do đó, giá trị EC trong đất giảm tương
đương EC trong đất sau 28 ngày.
3.2. Chiều cao cây và chiều dài rễ
Kết quả phân tích phương sai hai nhân tố cho
thấy tất cả các chỉ tiêu sinh trưởng và sinh khối đều
có sự tương tác giữa hai nhân tố loài cây và bón phân
(p<0,05; Bảng 2), ngoại trừ chỉ tiêu chiều cao cây và
tốc độ tăng trưởng chiều cao cây (p>0,05), nhưng
hai nhân tố này ảnh hưởng đến hai chỉ tiêu trên
(p<0,05).
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Bảng 2. Kết quả phân tích phương sai hai nhân tố (giá trị F) các chỉ tiêu sinh trưởng của bồn bồn, cỏ
bàng và năn tượng trồng trong đất phèn
Chỉ tiêu
Chiều cao cây
Tốc độ tăng chiều cao cây
Chiều dài rễ
Tốc độ tăng chiều cao cây
Tỉ lệ rễ/thân
Số lá
Sinh khối tươi thân
Tốc độ tăng sinh khối tươi
Sinh khối khô thân
Tốc độ tăng sinh khối khô thân
Sinh khối tươi rễ
Tốc độ tăng sinh khối tươi rễ
Sinh khối khô rễ
Tốc độ tăng sinh khối khô rễ
RGR thân
RGR rễ
SPAD

Nhân tố chính
Loài cây (A)
Bón CaCO3 (B)
41,58***
47,19***
58,49***
46,25***
***
103,18
128,03***
***
139,56
122,73***
***
181,73
31,50***
***
85,04
22,62***
***
68,77
85,30***
***
63,31
78,28***
16,09***
70,14***
16,00***
69,14***
***
1646,17
639,00**
***
1116,44
630,00***
***
217,46
86,58***
***
272,39
107,56***
***
99,97
78,92***
***
421,80
52,08***
604,54***
69,75***

Tương tác
(A x B)
3,44ns
3,39ns
14,07***
12,59***
9,05**
5,05*
23,66***
19,65***
11,73**
16,00***
330,86***
326,61***
17,84***
22,72***
13,88***
3,64ns
7,76**

Sai số
21,5
0,00
2,86
0,00
0,00
4,79
3,54
0,00
0,32
0,00
3,09
0,00
1,02
0,00
0,44
1,71
0,30

Ghi chú: *p <0,05; **p<0,01; ***p<0,001: Khác biệt có ý nghĩa ở mức 5%, 1% và 0,1%; ns: khác biệt không có ý
nghĩa thống kê (p>0,05).

Chiều cao cây (99,3-130,5 cm) và tốc độ tăng
trưởng chiều cao cây (0,27-0,63 cm/ngày) của cả 3
loài cỏ ở nghiệm thức bón CaCO3 cao hơn ở nghiệm
thức không bón CaCO3 (p<0,05; Hình 3A và 3B).
Việc sử dụng CaCO3 cải tạo đất đồng thời giúp cây
sinh trưởng tốt hơn và cải thiện chiều cao cây 17,1%
ở Bồn bồn (Hình 2A), 12,8% ở cỏ Bàng (Hình 2B)

và 8,4% ở Năn tượng (Hình 2C). Ghi nhận tương tự
bởi Doss et al. (1979), sử dụng vôi đã làm tăng chiều
cao cây, và Moges et al. (2017) cũng ghi nhận ở
nghiệm thức sử dụng vôi cho thấy chiều cao cây cải
thiện 16,02% so với đối chứng, đồng thời sự tăng
chiều cao cây tỷ lệ thuận với lượng vôi sử dụng trên
đất chua.

Hình 2. Hình thái thân và rễ của cây bồn bồn (A), cỏ bàng (B) và năn tượng (C) ở nghiệm thức đối
chứng (ĐC, không bón CaCO3) và nghiệm thức có bón CaCO3
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Khác với chiều cao cây, có sự tương tác giữa hai
nhân tố loài cây và bón phân về chiều dài rễ và tốc
độ tăng trưởng chiều dài rễ (p<0,05; Bảng 2). Chiều
dài rễ cây đạt trung bình 28,1-43,4 cm và tăng 12,934,4% ở nghiệm thức có bón CaCO3 (Hình 2 và
Hình 3C). Trong đó, chiều dài rễ tốt nhất được ghi
nhận ở cỏ Bàng 43,4 cm và tốc độ tăng trưởng chiều
dài rễ đạt 0,33 cm/ngày, cao hơn so với nghiệm thức
đối chứng (0,16 cm/ngày). Theo Caires et al. (2006),
sự phát triển của rễ cây được cải thiện bởi sự gia
tăng giá trị pH đất, độ bão hòa Ca2+ có thể trao đổi
trong đất phèn do bón vôi. Rễ cây Bồn bồn có màu
vàng nhạt, từng sợi rễ riêng biệt phát triển tốt nhưng
không phân nhánh tốt (Hình 2A). Ngọn rễ và rễ bên
của Năn tượng và cỏ Bàng có màu sẫm và chuyển
sang màu nâu ở nghiệm thức đối chứng, có thể liên
quan đến độc tính của nhôm trong đất phèn (Hình
2B và 2C) (Roy et al., 1988). Đồng thời mật độ rễ
và chiều dài rễ có sự tương quan thuận với CaCO3
Caires et al. (2006). Quá trình ngâm đất với vôi đã
góp phần cung cấp một lượng OH- từ phản ứng thủy
phân và kết tủa với nhôm trao đổi tạo thành Al(OH)3
và phản ứng với SO42- tạo thành các cặp ion như Al-

SO4, giảm độc tính của nhôm trong đất (Sumner et
al., 1990) và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển
của rễ cây.
3.3. Sinh khối tươi của thân và rễ
Có sự tương tác giữa hai nhân tố loài cây và phân
bón đến sinh khối tươi của thân và tốc độ tăng
trưởng sinh khối tươi phần thân (p<0,05; Bảng 2).
Sinh khối tươi thân của cây bồn bồn và năn tượng
đạt 41,9-48,4 g/bụi ở nghiệm thức bón CaCO3 và
cao hơn so với cây ở nghiệm thức không bón CaCO3
(31,7-36,8 g/bụi). Kết quả cho thấy sự tăng trưởng
sinh khối tươi của bồn bồn là cao nhất 0,28 g/ngày
và tăng 34,5% sinh khối tươi thân so với nghiệm
thức không bón vôi. Cây năn tượng trồng trên đất
phèn có bón CaCO3 trong thí nghiệm hiện tại có khả
năng tích lũy sinh khối tươi của thân tương đương
với ghi nhận của Han et al. (2019), trồng năn tượng
trong điều kiện dinh dưỡng Hoagland đầy đủ nguyên
tố đa và vi lượng cho cây trồng. Qua đó cho thấy
điều kiện đất phèn được cải thiện pH mức 4,02; là
khoảng pH thích hợp cho năn tượng sinh trưởng và
đạt sinh khối tốt (Fältmarsch et al., 2008).

Hình 3. Chiều cao cây (A), tốc độ tăng trưởng chiều cao cây (B), chiều dài rễ (C) và tốc độ tăng trưởng
chiều dài rễ (D) của bồn bồn, cỏ bàng và năn tượng ở nghiệm thức không bón CaCO3 và có bón CaCO3
Ghi chú: a,b: giá trị trung bình có kí tự a,b khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa hai nghiệm thức bón phân
trong cùng một loài cây dựa vào kiểm định T-test (p<0,05).

Tương tự sinh khối tươi thân, sinh khối tươi của
rễ của cây trồng trên đất phèn có bón CaCO3 cũng
cao hơn khoảng 15,7-51,5% so với cây trồng ở
nghiệm thức không bón CaCO3 (p<0,05; Hình 4C và
4D). Sinh khối tươi phần rễ của cây bồn bồn đạt 98,8
g/bụi và tốc độ tăng sinh khối tươi rễ 0,91 g/ngày là
cao nhất và thấp nhất ở loài cỏ Bàng (17,03 g/bụi và

0,11 g/ngày). Tóm lại, sự tăng trưởng rễ cây ở
nghiệm thức không bón CaCO3 thấp hơn, có thể do
độc tố nhôm, được coi là yếu tố hạn chế tăng trưởng
quan trọng nhất đối với thực vật, phản ứng chính của
nhôm diễn ra ở vùng rễ và điều này làm cho rễ cây
bị tổn thương và kém phát triển hơn (Carver and
Ownby, 1995). Do đó, sử dụng CaCO3 góp phần cải
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thiện đặc tính pH đất và giúp rễ cây phát triển tốt
hơn trong điều kiện đất phèn. Caires et al. (2006)

ghi nhận hiệu quả của việc bón vôi trên bề mặt đất
góp phần 66% trong sự tăng trưởng ở rễ lúa mì.

Hình 4. Sinh khối tươi thân (A), tốc độ tăng sinh khối tươi thân (B), sinh khối tươi rễ (C) và tốc độ
tăng sinh khối tươi rễ (D) của bồn bồn, cỏ bàng và năn tượng ở nghiệm thức không bón CaCO3 và có
bón CaCO3
Ghi chú: a,b: giá trị trung bình có kí tự a,b khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa hai nghiệm thức bón phân
trong cùng một loài cây dựa vào kiểm định T-test (p<0,05).

Hình 5. Sinh khối khô thân (A), tốc độ tăng sinh khối khô thân (B), sinh khối khô rễ (C) và tốc độ tăng
sinh khối khô rễ (D) của bồn bồn, cỏ bàng và năn tượng ở nghiệm thức không bón CaCO3 và có bón
CaCO3
Ghi chú: a,b: giá trị trung bình có kí tự a,b khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa hai nghiệm thức bón phân
trong cùng một loài cây dựa vào kiểm định T-test (p<0,05).
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năn tượng. Tương tự, Chang and Sung (2004) nhận
thấy rằng bón vôi làm tăng trọng lượng khô của rễ
lúa. Theo Zhang et al. (2020), bón vôi cải thiện sự
phát triển rễ của giống lúa B690 (Oryza sativa) trong
đất phèn bằng cách giảm nồng độ Al trao đổi trong
đất, đồng thời bón vôi tăng cường sự hấp thu đạm
(N) trong đất của giống lúa B690.
3.5. Tỉ lệ sinh khối rễ/thân, số lá và tốc độ
tăng trưởng tương đối của cây

3.4. Sinh khối khô của thân và rễ
Sự tích lũy sinh khối khô ở phần thân của bồn
bồn, cỏ bàng và năn tượng ở nghiệm thức có bón
CaCO3 cao hơn ở nghiệm thức không bón CaCO3
(p<0,05; Hình 5A). Việc bón vôi cải thiện pH đất
góp phần tăng 36,7% sinh khối khô phần thân của
cây bồn bồn, 16,9% ở cỏ bàng và 10,3% ở năn
tượng. Trong đó, hiệu quả của việc cải thiện pH đất
bằng vôi giúp cải thiện tốc độ tăng sinh khối khô
phần thân tốt nhất ở loài bồn bồn và cỏ bàng (0,91
g/ngày) (p<0,05; Hình 5B). Theo Moreira and
Fageria (2010), chất khô trong chồi của cỏ linh lăng
càng tăng lên khi tỷ lệ vôi bón càng nhiều hơn. Điều
này cho thấy việc bón vôi cải tạo đất đã giúp cây tích
lũy sinh khối khô thân tốt hơn trong điều kiện đất
phèn.

Tỉ số sinh khối giữa rễ/thân là chỉ số sinh học
đánh giá khả năng tăng trưởng của thân và rễ cây.
Kết quả ghi nhận chỉ có cây cỏ bàng có sự khác biệt
về tỉ lệ sinh khối rễ/thân, ở nghiệm thức có bón
CaCO3 (0,33) cao hơn ở nghiệm thức đối chứng là
0,16 (p<0,05; Hình 6A). Qua đó cho thấy khi sử
dụng CaCO3 cải thiện pH đất phèn giúp sự phát triển
hệ rễ cây cỏ bàng tốc độ tích lũy chất khô cao hơn
so với phần thân cây. Sự phân bổ tỉ lệ rễ/thân cao
trong môi trường nghèo dinh dưỡng, nơi cạnh tranh
của bộ phận rễ dưới mặt đất chiếm ưu thế. Bên cạnh
đó, sự gia tăng tỉ lệ rễ/thân tăng nhanh có thể là do
sự phát triển tương đối nhanh và lớn của rễ tìm kiếm
các chất dinh dưỡng, điều này phù hợp với lý thuyết
phân vùng sinh khối tối ưu (Bloom et al., 1985).

Có sự tương tác giữa hai nhân tố loài cây và phân
bón đến sinh khối khô rễ cây và tốc độ tăng sinh khối
khô của rễ (p<0,05; Bảng 2). Sinh khối khô rễ cây
bồn bồn và năn tượng ở nghiệm thức có bón CaCO3
là cao nhất (16,1-16,9 g/bụi) và tương ứng tốc độ
tăng sinh khối khô rễ là 0,17-0,18 g/ngày. Hiệu quả
khi sử dụng CaCO3 góp phần gia tăng 44,9% sinh
khối khô phần rễ của cây Bồn bồn và 27,9% của cây

Hình 6. Tỉ lệ sinh khối rễ/thân (A), số lá (B), RGR thân (C) và RGR rễ (D) của bồn bồn, cỏ bàng và
năn tượng ở nghiệm thức không bón CaCO3 và có bón CaCO3
Ghi chú: a,b: giá trị trung bình có kí tự a,b khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa hai nghiệm thức bón phân
trong cùng một loài cây dựa vào kiểm định T-test (p<0,05).
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Số lá của cỏ bàng và năn tượng ở nghiệm thức
có bón CaCO3 cao hơn so với cây trồng ở nghiệm
thức không bón CaCO3 (p<0,05; Hình 6B). Số lá cây
cỏ bàng và năn tượng ở nghiệm thức bón CaCO3
tăng tương ứng 34,4 và 32,2% số lá so với cây trồng
ở nghiệm thức đối chứng. Tương tự ghi nhận của
Shaha et al. (2012), nghiên cứu trên rau muống
(Ipomoea aquatica) cho thấy cây tăng 6,76% số lá ở
nghiệm thức có bón vôi và tăng 33,33% số lá ở
nghiệm thức sử dụng vôi kết hợp với phân chuồng.
Tốc độ tăng trưởng tương đối (RGR) sinh khối
khô phần thân cây bồn bồn và cỏ bàng ở nghiệm
thức bón CaCO3 là cao nhất (p<0,05; Hình 6C). Sự
tăng năng suất chất khô của cây trồng trong điều
kiện bón vôi là do khả năng cải thiện đất của Ca2+
và giảm độ chua của đất (Fageria and Baligar, 2003).
Ngoài ra, bón vôi còn tăng cường sự khoáng hóa N
hữu cơ cung cấp dinh dưỡng cho sự phát triển của
cây (Edmeades and Ridley, 2003). Moreira and
Fageria (2010) ghi nhận bón vôi là một trong những
cách làm phổ biến và hiệu quả nhất để điều chỉnh độ
chua của đất và cải thiện năng suất cỏ linh lăng. Cỏ
bàng có sự phát triển chiều dài rễ cao nhất (Hình 3C)
trong 3 loài cỏ nghiên cứu, tuy nhiên, sinh khối khô
rễ, tốc độ tăng sinh khối khô rễ và RGR rễ không có
sự khác biệt (p>0,05; Hình 5C&5D; Hình 6D).
3.6. Chỉ số diệp lục tố

Hình 7: Chỉ số diệp lục tố trong lá của bồn bồn,
cỏ bàng và năn tượng ở nghiệm thức không bón
CaCO3 và có bón CaCO3
Ghi chú: a,b: giá trị trung bình có kí tự a,b khác nhau thì
khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa hai nghiệm thức bón
phân trong cùng một loài cây dựa vào kiểm định T-test
(p<0,05).

Tóm lại, tùy vào mỗi loài cây sẽ có cơ chế và khả
năng thích ứng khác nhau trong điều kiện đất phèn.
Trong 3 loài cây thủy sinh này, do cỏ bàng có khả
năng sống trên đất phèn vừa phải đến phèn nặng và
pH rất thấp trong khoảng 2,8-3,3 (Kawahigashi et
al., 2008), và sống ở vùng thấp trũng ngập nước
thường xuyên vào mùa lũ, có thể trồng những nơi
đất phèn không trồng lúa được. Chính vì vậy, khi
bón bổ sung CaCO3 trên đất phèn điều kiện pH cải
thiện từ pH 3,02 lên 4,02, cây cỏ Bàng chưa thể hiện
sự cải thiện sinh trưởng, cụ thể sinh khối tươi phần
thân, sinh khối rễ và chỉ số SPAD so với cây trồng
trên đất phèn không bón CaCO3. Ngược lại, cây bồn
bồn và năn tượng thể hiện tốt sự tăng trưởng sinh
trưởng và tích lũy sinh khối trong điều kiện đất phèn
được cải thiện pH bằng CaCO3.

Chỉ số diệp lục tố (SPAD) trong lá cũng là một
trong những chỉ tiêu sinh hóa quan trọng nhất đối
với thực vật trong các điều kiện môi trường khắc
nghiệt. Trong nghiên cứu này, chỉ số SPAD bị ảnh
hưởng bởi yếu tố bón CaCO3 để cải thiện đất
(p<0,05; Hình 7). Trong đó, chỉ số diệp lục tố của
bồn bồn và năn tượng ở nghiệm thức có CaCO3 cao
hơn ở nghiệm thức không có CaCO3 (Hình 7), đồng
thời chỉ số năng suất chất xanh của bồn bồn và năn
tượng cao hơn trên cây trồng ở nghiệm thức có
CaCO3 (Hình 4A). Parthasarathi et al. (2012) đã
chứng minh SPAD tăng liên quan đến sự gia tăng
năng suất ở cây trồng. Sự gia tăng đáng kể hàm
lượng SPAD trong lá của bồn bồn và năn tượng có
thể là do tình trạng dinh dưỡng của đất được cải
thiện sau khi bón CaCO3 (Panhwar et al., 2014). Chỉ
số SPAD ở nghiệm thức đối chứng thấp hơn, điều
này có thể liên quan đến pH trong đất như nghiên
cứu của Baquy et al. (2017), chỉ số diệp lục trong lá
thấp hơn ở điều kiện pH đất thấp hơn và tăng cao
hơn ở điều kiện pH đất cao hơn trên cây lúa mì và
cải dầu.

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Sử dụng 2 tấn CaCO3/ha giúp cải thiện pH trong
đất phèn từ 3,02 tăng lên 4,02 trong 42 ngày ngâm
đất. Bồn bồn và năn tượng có sinh trưởng và tích lũy
sinh khối tốt hơn trong điều kiện đất phèn được cải
thiện pH bằng CaCO3. Cây bồn bồn là loài có tiềm
năng tích lũy sinh khối khô phần thân cao nhất kế
đến là cỏ bàng và năn tượng.
Nghiên cứu kết hợp bón phân hóa học, phân hữu
cơ, phân chuồng kết hợp nhiều mức vôi khác nhau
để có cơ sở đánh giá được tiềm năng sinh khối tối
đa của bồn bồn, cỏ bàng và năn tượng trên đất phèn
ngập nước bỏ hoang.
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