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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá khả năng đệm lân và nguy cơ rửa trôi lân trong điều kiện bón giảm 

lượng phân trên các vùng canh tác lúa ba vụ tại tỉnh Bạc Liêu. Mẫu đất được thu thập vào giai đoạn thu hoạch vụ 

Đông Xuân (ĐX) 2013-2014 trên các ruộng đã thực hiện bón giảm phân lân liên tiếp trong 7 vụ (từ vụ ĐX 2011-2012 

đến ĐX 2013-2014). Các dung dịch P có nồng độ từ 0-60 mg P/L được thêm vào các mẫu đất tại tỉnh Bạc Liêu trong 

vòng 24 giờ để đất hấp phụ lượng lân thêm vào. Kết quả thí nghiệm cho thấy phần trăm hấp phụ lân giảm khi gia 

tăng nồng độ lân thêm vào trong tất cả các nghiệm thức bón giảm lân. Khả năng đệm lân trên đất Bạc Liêu dao động 

từ 123-132 mg P/kg và áp dụng bón 60 kg P2O5/ha dài hạn làm giảm khả năng đệm P của đất so với không bón P, 

bón 20 kg P2O5/ha hoặc 40 kg P2O5/ha. Độ bão hòa P của đất Bạc Liêu dao động từ 9,15-15,6%, và duy trì bón phân 

P ở mức độ 60 kg P2O5/ha trong canh tác lúa có nguy cơ rửa trôi P ra môi trường. Cần có những nghiên cứu về độ 

bão hòa lân trên các nhóm đất khác canh tác lúa để đánh giá khả năng rửa trôi lân của đất, qua đó giúp tăng hiệu 

quả quản lý chất lân trong sản xuất lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long. 

Từ khóa: Đệm lân, rửa trôi lân, bón giảm lân, sản xuất lúa. 

Phosphorus Buffering Capacity and the Risk of Phosphorus Leaching under Long-Term 
Reduced Phosphorus Application on Triple Rice Cropping Area in the Mekong Delta 

ABSTRACT 

The present study aimed to evaluate phosphorus (P) buffering capacity and risk of P leaching to the 

environment in the long-term reduced P application in the triple rice cropping paddy fields in Bac Lieu province in the 

Mekong Delta of Vietnam. The soil samples were collected in the harvest stage of Winter-Spring (WS) 2013-2014 

crop on the fields that were applied with reduced P fertilizer for seven consecutive crops (from WS 2011-2012 to WS 

2013-2014). The P solutions from 0 to 60mg P/L concentration were added to the soil samples within 24 hours to 

determine the soil absorption of P. The results showed that the P absorption decreased when the P concentration to 

soil samples increased in all reduced P fertilizer treatments. The P buffering capacity varied in the range of 123-132 

mg P/kg and it reduced when applied 60 kg P2O5/ha compared without P application, with 20 kg P2O5/ha or with 40 

kg P2O5/ha. The degree of phosphorus saturation (DPS) ranged from 9.15 to15.6% and continuous application of P 

at the rate of 60 kg P2O5/ha might result in P leaching risk. It is recommended that DPS in the other paddy soils be 

studied to assess the risk of P leaching to environment, consequently, to enhance the P efficiency management in 

rice production in the Mekong Delta of Vietnam. 

Keywords: Phosphorus buffering, phosphorus leaching, reduced phosphorus application, rice production. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong những nëm gæn đåy, chçt lån (P) đã 

và đang được các nhà khoa hõc trên thế giới đặc 

biệt quan tâm do ngu÷n tài nguyên tự nhiên sân 

xuçt phån P đang ngày càng cän kiệt và trở nên 

không thể phục h÷i (Cordell et al., 2009; Gilbert, 

2009). Täi Đ÷ng bìng sông Cửu Long, lượng 

phân P khuyến cáo trong canh tác lýa đã được 

thực hiện cách đåy khoâng 30 nëm. Tuy nhiên, 
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nông dân vén duy trì thói quen sử dụng lượng 

phån P cho lýa cao hơn so với khuyến cáo. Mût 

sø nghiên cứu cho thçy cây lúa lçy đi khoâng 40 

kg P2O5/ha sau múi vụ và lượng P còn läi được 

cung cçp từ phân bón sẽ lưu t÷n trong đçt theo 

thời gian canh tác lúa (Dierolf et al., 2001; Vÿ 

Vën Long, 2018). Theo kết quâ điều tra täi vùng 

thâm canh lúa ở huyện Hòa Bình tînh Bäc Liêu, 

khoâng 86,7% nông dån được phóng vçn sử 

dụng cao hơn 60 kg P2O5/ha/vụ, trong đò 60% 

nông dân sử dụng lượng phån P cao hơn 90 kg 

P2O5/ha/vụ (Vÿ Vën Long, 2018). Theo Allen và 

Mallarino (2006), lượng P lưu t÷n trong đçt qua 

nhiều nëm cò thể gia tëng vượt ngưỡng khâ 

nëng đệm P cþa đçt làm rửa trôi P ra ngu÷n 

nước gây ô nhiễm möi trường nước. Nghiên cứu 

này được thực hiện nhìm đánh giá khâ nëng 

đệm P và khâ nëng rửa tröi P ra möi trường 

trên vùng canh tác lúa ba vụ täi huyện Hòa 

Bình tînh Bäc Liêu để có thể có biện pháp giúp 

gia tëng hiệu quâ sử dụng phân P trong thâm 

canh lúa ở Đ÷ng bìng sông Cửu Long. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Bố trí thí nghiệm đồng ruộng 

Thí nghiệm được thực hiện trên ruûng thâm 

canh lúa täi çp Láng Giài, huyện Hòa Bình, 

tînh Bäc Liêu. Đçt thí nghiệm là đçt phù sa 

trung tính ít chua (phân loäi theo Việt Nam) và 

có tên phân loäi Eutric Gleysols (FAO, 2014). 

Đçt có thành phæn cơ giới sét pha limon (bụi) 

(sét ~ 55,0%, limon ~ 44,2%, cát ~ 0,80%). pH1:2,5 

đçt đät 5,00 và EC1:2,5 đçt 1,22 mS/cm) và được 

đánh giá không ânh hưởng đến sự sinh trưởng 

cþa cây lúa. Đçt có khâ nëng trao đùi cation 

trung bình (18,4 cmol(+)/kg) theo thang đánh giá 

cþa Landon (1984). Hàm lượng chçt hữu cơ 

trong đçt là 4,7% và được đánh giá trung bình 

theo thang đánh giá cþa Metson (1961). 

Các ruûng thí nghiệm được bón giâm lượng 

phân P trong 7 vụ liên tiếp từ Đöng Xuån (ĐX) 

2011-2012 đến ĐX 2013-2014. Thí nghiệm đ÷ng 

ruûng g÷m 4 nghiệm thức và ba læn lặp läi, bao 

g÷m: Không bón P (P0), bón 20 kg P2O5/ha (P20), 

bón 40 kg P2O5/ha (P40) và bón 60 kg P2O5/ha 

giøng nông dân (P60) (theo khuyến cáo bón phân 

cþa Chi cục Bâo vệ Thực vêt tînh Bäc Liêu). Các 

ô thí nghiệm có diện tích 30 m2 (5 x 6 m) được 

ngën cách nhau bởi bờ đçt cò đặt màng phþ 

nông nghiệp để ngën cân rò rî nước giữa các ô. 

Giøng lýa OM 7347 được sử dụng liên tiếp trong 

7 vụ thí nghiệm. Phån lån được bón lót 1 læn 

duy nhçt vào đæu múi vụ lúa.  

2.2. Thu mẫu đçt và các chỉ tiêu phân tích 

Méu đçt được thu thêp vào giai đoän thu 

hoäch tronga vụ ĐX 2013-2014 trên tçt câ các 

công thức thí nghiệm bón 0, 20, 40 và 60 kg 

P2O5/ha. Méu đçt được thu thêp täi 5 vð trí ở đû 

sâu 0-20 cm trên múi ô thí nghiệm, sau đò trûn 

đều làm méu đäi diện cho mût nghiệm thức. 

Méu đçt được trữ trong bõc nylon đã loäi bó oxy 

và được bâo quân ở nhiệt đû 4C nhìm tránh các 

tiến trình täo thành FeOOH và Fe2O3 cø đðnh P 

trong đçt.  

Các chî tiêu phån tích đçt g÷m tành phæn 

cơ giới, pHH2O, EC, chçt hữu cơ cþa đçt, khâ 

nëng trao đùi cation, P hữu dụng và P tùng sø 

trong đçt. 

EC đçt (mS/cm) và pHH2O đçt được trích 

bìng nước cçt theo tî lê  1:2,5 sau đó đo bìng EC 

kế và pH kế. Chçt hữu cơ trong đçt (%) được xác 

đðnh theo Walkley và Black (1934); carbon hữu 

cơ được oxy hóa bìng hún hợp K2Cr2O7 + H2SO4 

và chuèn đû lượng K2Cr2O7 thừa bìng dung dðch 

FeSO4. Lân hữu dụng trong đçt được phân tích 

theo phương pháp Olsen, sử dụng dung dðch 

trích NaHCO3 theo tî lệ 1:20 ở pH 8,5 sau đó so 

màu ở bước sóng 880 nm (Olsen et al., 1982). 

Lân tùng sø trong đçt được xác đðnh bìng cách 

vö cơ hòa méu đçt bởi hún hợp axit H2SO4 và 

HClO4 đêm đặc để chuyển tçt câ các hún hợp vô 

cơ và hữu cơ trong đçt thành däng H3PO4 hòa 

tan. Méu được đo trên máy so màu ở bước sóng 

880 nm. Thành phå n cơ giới cþa đçt được xác 

đðnh bìng phương pháp pipet (Kroetsch & 

Wang, 2008).  

Để đánh giá khâ nëng đệm và đû bão hòa 

cþa lân, 20 mL dung dðch P có n÷ng đû từ 0 đến 

60 ppm được bù sung vào 1g đçt đến khi đçt bão 

hña, sau đò đçt được đặt ở nhiệt đû 20C trong 

vòng 24 giờ. Sau 24 giờ, n÷ng đû P còn läi trong 
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dung dðch (C-mg/L) được xác đðnh. Đåy là lượng 

P còn läi trong dung dðch ở träng thái cân bìng 

và lượng P đã hçp phụ (X-mg/kg) cþa đçt theo 

phương trình bêc nhçt (Langmuir, 1918). Khâ 

nëng đệm P cþa đçt (PBC) được tính bìng đû 

døc cþa phương trình sau: 

 
C 1 C

X kb b
  

Trong đò, b là hìng sø liên quan đến hçp 

phụ P tøi đa (mg/kg), và k là nëng lượng liên  

kết (L/mg).  

 Phæn trëm lượng P hçp phụ được tính toán 

dựa trên lượng P thêm vào trong dung dðch và 

lượng P còn läi trong dung dðch ở träng thái cân 

bìng. Phæn trëm P hçp phụ được tính theo  

công thức: 

% P hçp phụ = 
Lượng P còn läi 

Lượng P thêm vào 

Khâ nëng đệm P tøi đa cþa đçt được xác 

đðnh là tích sø cþa khâ nëng hçp phụ P và hìng 

sø ái lực P (Shirvani et al., 2005; Mehdi et  

al., 2007). 

Pmax = k.b 

Đû bão hòa P cþa đçt được tính toán dựa 

trên lượng P hữu dụng phân tích bìng phương 

pháp phân tích P và chî sø PSI (Westermann et 

al., 2001; Casson et al., 2006).  

 


STP
DPS(%) 100

STP PSI
  

Trong đò, DPS là đû bão hòa P cþa đçt (%); 

STP là lượng P hữu dụng (trong nghiên cứu này 

sử dụng phương pháp Olsen) (mg P/kg); PSI là 

chî sø hçp phụ P được tính theo công thức: 


X

PSI
logC

 

2.3. Phân tích số liệu 

Phæn mềm Microsoft Excel được sử dụng để 

phân tích sø liệu và vẽ đ÷ thð. Dùng phæn mềm 

Minitab 16 để phån tích phương sai (One-Way - 

ANOVA) và kiểm đðnh Tukey để phân tích sự 

khác biệt giữa khâ nëng đệm P cþa đçt và đû 

bão hòa P cþa đçt giữa các nghiệm thức bón 

phân P ở mức ý nghïa 5%. 

3. KẾT QUÂ VÀ THÂO LUẬN 

3.1. Tình träng lưu tồn P trong đçt canh 

lúa ba vụ täi tỉnh Bäc Liêu 

Hàm lượng P tùng sø trong đçt canh tác lúa 

ba vụ ở Bäc Liêu đät 0,10% P2O5 và được đánh 

giá là trung bình theo thang đánh giá cþa 

Nguyễn Xuân Cự và cs. (2000). Kết quâ đánh 

giá trong nghiên cứu này tương tự mût sø 

nghiên cứu khác khi đánh giá về P tùng sø trong 

đçt canh tác lúa ở ĐBSCL (Huỳnh Đào Nguyên 

và Võ Thð Gương, 2010; Træn Bá Linh và cs., 

2010). Kết quâ nghiên cứu cþa Træn Bá Linh và 

cs. (2010) trên vüng đçt phù sa không phèn 

(Fluvi Mollic Gleysols) tr÷ng lúa 3 vụ täi huyện 

Cai Lêy, tînh Tiền Giang cho thçy hàm lượng P 

tùng sø trong đçt đät 0,14%P2O5 và được đánh 

giá là giàu P tùng sø. Nghiên cứu cþa Huỳnh 

Đào Nguyên và Vô Thð Gương (2010) trên nhòm 

đçt phù sa canh tác lúa täi huyện Chợ Mới, tînh 

An Giang cÿng cho thçy có sự gia tëng tích lÿy 

P trong đçt. Nguyên nhån do nöng dån thường 

xuyên sử dụng từ 40 đến 80 kg P2O5/ha trong 

khi đò nhu cæu cþa cây lúa chî khoâng 30 kg 

P2O5/ha (Huỳnh Đào Nguyên và Vô Thð Gương, 

2010). Các kết quâ trên cho thçy tình träng lưu 

t÷n P trong đçt canh tác lúa ở ĐBSCL đang 

ngày càng gia tëng qua nhiều nëm do thòi quen 

sử dụng phân P cao trong canh tác lúa. 

Hàm lượng P hữu dụng trong đçt vào thời 

điểm trước khi bít đæu thí nghiệm đät 9,10 mg 

P/kg (Bâng 1) và được đánh giá thçp theo thang 

đánh giá cþa Cottenie (1980). Lượng P hữu 

dụng trong đçt (Olsen-P) đät 10 mg P/kg được 

xem là tøi ưu cho sự phát triển cþa cây tr÷ng 

(Sims, 2009). Do đò, lượng P hữu dụng trong đçt 

phù sa täi Bäc Liêu được xác đðnh đáp ứng đþ 

nhu cæu P cþa cây lúa. Tuy nhiên, cæn chú ý tới 

nhu cæu về dinh dưỡng P cþa lýa để tránh tình 

träng bón phân P quá cao gây ra tình träng tích 

lÿy P trong đçt. Kết quâ nghiên cứu trước đåy 

cho thçy đang xây ra tình träng lưu t÷n P trong 

đçt canh tác lúa täi ĐBSCL. Nghiên cứu bón 

phân P với liều lượng là 90 kg P2O5/ha trên vùng 

đçt phèn tr÷ng lúa 3 vụ (Võ Thð Gương và cs., 

2004) có thể lưu t÷n P trong đçt đến vụ canh tác 

lúa thứ 3. Áp dụng bón 90 kg P2O5/ha trong vụ 
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lýa đæu tiên, cây lúa không bð thiếu P trong suøt 

2 vụ lúa tiếp theo, chứng tó lượng P hữu dụng 

trong đçt vén đþ để cung cçp cho cây lúa. 

Sau 7 vụ, hàm lượng P tùng sø trong đçt ở 

nghiệm thức không bón P (0,084% P2O5) giâm 

thçp khác biệt cò ý nghïa so với nghiệm thức 

bón 60 kg P2O5/ha (0,104% P2O5) nhưng khöng 

khác biệt ý nghïa so với nghiệm thức bón 20 và 

40 kg% P2O5/ha (Bâng 2). Kết quâ phân tích đçt 

vào giai đoän cuøi vụ ĐX 2013-2014 cho thçy 

không bón P hoặc bón 20 kg% P2O5/ha làm giâm 

hàm lượng P hữu dụng trong đçt thçp khác biệt 

ý nghïa so với nghiệm thức bón 60 kg% P2O5/ha 

nhưng khöng khác biệt ý nghïa so với nghiệm 

thức bón 40% P2O5/ha. Nghiên cứu cÿng cho 

thçy áp dụng bón 40% P2O5/ha có thể duy trì 

được hàm lượng P hữu dụng trong đçt. 

3.2. Khâ năng hçp phụ lân của đçt trong 

điều kiện bón giâm phân lân 

3.2.1. Phần trăm hấp phụ P của đất trong 

điều kiện bón giảm phân lân tại Bạc Liêu 

Sau 24 giờ, lượng P hçp thu cþa đçt tëng 

dæn khi thêm vào dung dðch P có n÷ng đû từ 3 

đến 60 mg P/L. Kết quâ cho thçy không có sự 

khác biệt ý nghïa giữa lượng P hçp phụ giữa các 

nghiệm thức không bón P, bón 20 kg P2O5/ha và 

bón 40 kg P2O5/ha so với nghiệm thức bón theo 

nông dân 60 kg P2O5/ha täi tçt câ các n÷ng đû P 

thêm vào đçt (Bâng 3).  

 Bâng 1. Hàm lượng P tổng số và P hữu dụng trong đçt vào thời điểm bắt đæu thí nghiệm 

P tổng số (%P2O5) Đánh giá (*) Olsen-P (mg P/kg) Đánh giá (**) 

0,102 Trung bình 9,10 Thấp 

 Ghi chú: * Theo thang đánh giá của Nguyễn Xuân Cự và cs. (2000); ** Theo thang đánh giá của Cottenie (1980). 

Bâng 2. Hàm lượng P tổng số và P hữu dụng trong đçt vào thời điểm kết thúc thí nghiệm 

Nghiệm thức P tổng số (%P2O5) Olsen-P (mg P/kg) 

P0 0,084
b
 14,2

b
 

P20 0,093
ab

 16,8
b
 

P40 0,101
ab

 22,3
ab

 

P60 0,104
a
 26,5

a
 

F-test * * 

Ghi chú: * khác biệt ý nghĩa thống kê ở mức 5%; các chữ cái khác nhau thể hiện khác biệt thống kê ở mức ý 

nghĩa 5%. 

Bâng 3. Lượng P hçp phụ trên đçt phù sa đã phát triển täi Bäc Liêu khi thêm vào đçt  

dung dịch P có nồng độ từ 3-60 mg P/L sau 24 giờ 

Nồng độ P thêm vào  
(ppm) 

Lượng P hấp phụ (mg P/kg) 
F-test 

P0 P20 P40 P60 

3 59,2 ± 0,41 59,2 ± 0,41 59,2 ± 0,25 59,3 ± 0,19 ns 

6 119 ± 0,27 119 ± 0,23 119 ± 0,27 119 ± 0,16 ns 

9 179 ± 0,40 179 ± 0,06 179 ± 0,15 179 ± 0,25 ns 

12 238 ± 0,18 237 ± 0,87 237 ± 0,69 237 ± 1,64 ns 

18 351 ± 0,70 349 ± 4,79 351 ± 2,85 349 ± 5,77 ns 

24 455 ± 1,37 448 ± 12,8 455 ± 8,34 449 ± 15,5 ns 

30 546 ± 2,47 534 ± 20,9 545 ± 17,0 535 ± 25,7 ns 

60 687 ± 8,76  653 ± 74,5 676 ± 54,6 655 ± 76,7 ns 

Ghi chú: P0: 0 kg P2O5/ha; P20: Bón 20 kg P2O5/ha; P40: Bón 40 kg P2O5/ha; P60: Bón 60 kg P2O5/ha; ns: khác biệt 

không ý nghĩa thống kê ở mức 5%; sau dấu ± là độ lệch chuẩn của giá trị trung bình (n = 3) 
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Bâng 4. Phæn trăm P hçp phụ trên đçt phù sa đã phát triển täi Bäc Liêu khi thêm vào đçt 

dung dịch P có nồng độ từ 3-60 mg P/L sau 24 giờ 

Nồng độ P thêm vào (ppm) 
% P hấp phụ 

F-test 
P0 P20 P40 P60 

3 98,7 98,7 98,7 98,8 ns 

6 99,2 99,2 99,2 99,2 ns 

9 99,4 99,4 99,4 99,4 ns 

12 99,2 98,8 99,8 98,8 ns 

18 97,5 96,9 97,5 96,9 ns 

24 94,8 93,3 94,8 93,5 ns 

30 91,0 89,0 90,8 89,2 ns 

60 57,3 54,5 56,3 54,6 ns 

Ghi chú: P0: 0 kg P2O5/ha; P20: Bón 20 kg P2O5/ha; P40: Bón 40 kg P2O5/ha; P60: Bón 60 kg P2O5/ha; ns: khác biệt 

không ý nghĩa thống kê ở mức 5% 

Bâng 5. Lượng P hçp phụ tối đa và khâ năng đệm P tối đa  

của các mức độ bón phån P trên đçt canh tác lúa täi Bäc Liêu 

Nghiệm thức 
Lượng P hấp phụ tối đa (b) 

(mg/kg) 
Hằng số k 

(L/mg) 
Khả năng đệm P tối đa (k.b) 

(mg/kg) 
Hệ số tương quan 

(r) 

P0 667 0,197 132 0,95 

P20 625 0,211 132 0,97 

P40 625 0,203 127 0,96 

P60 588 0,210 123 0,98 

Ghi chú: P0: 0 kg P2O5/ha; P20: Bón 20 kg P2O5/ha; P40: Bón 40 kg P2O5/ha; P60: Bón 60 kg P2O5/ha. 

Bâng 6. Độ bão hòa P của đçt và nguy cơ rửa trôi P ra môi trường 

trong điều kiện bón giâm phân P dài hän täi Bäc Liêu 

Nghiệm thức Chỉ số đệm P (PSI) Độ bão hòa P của đất (%) Nguy cơ rửa trôi P ra môi trường 

P0 141 9,15 Không 

P20 140 10,7 Không 

P40 141 13,7 Không 

P60 143 15,6 Có 

Ghi chú: P0: 0 kg P2O5/ha; P20: Bón 20 kg P2O5/ha; P40: Bón 40 kg P2O5/ha; P60: Bón 60 kg P2O5/ha. 

Sau khi cho dung dðch P có n÷ng đû từ 3 đến 

30 mg P/L vào trong, hæu hết các nghiệm thức 

đều có phæn trëm hçp phụ P đät khoâng 90%. 

Điều này cho thçy đçt täi Bäc Liêu cÿng có tiềm 

nëng hçp phụ P rçt lớn (Bâng 4).  hi tëng nö  ng 

đû P đến 60 mg P/L (tương đương với 1.200 mg 

P/kg), hàm lượng P bð đçt hçp phụ giâm xuøng 

læn lượt còn 57,3%, 54,5%, 56,3% và 54,6% theo 

thứ tự gia tëng lượng phân P cþa các nghiệm 

thức. Điều này cho thçy khi bù sung nö ng đû P 

cao khoâng 60 mg P/L, các vð trí hçp phụ đã bð 

bão hòa, các phân ứng kết tþa cÿng đã cân 

bìng, do đó phå n trëm P hçp phụ giâm (Võ Thð 

Gương và cs., 2001). Ngoài ra, khâ nëng hçp 

phụ P cþa đçt cÿng phụ thuûc rçt nhiều vào sa 

cçu cþa đçt, đçt có hàm lượng sét cao thì khâ 

nëng hçp phụ, kìm giữ P càng cao và ngược läi 

đçt có hàm lượng sét thçp thì có khâ nëng hçp 

phụ P thçp, có thê  so sánh như sau: khâ nëng 

hçp phụ P tøi đa cþa đçt sét > đçt sét pha thðt > 
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đçt thðt pha sét > đçt cát (Phäm Thð Phương 

Thúy và cs., 2012). 

3.2.2. Khả năng đệm P tối đa của đất trong 

điều kiện bón giảm phân P dài hạn 

Sau 7 vụ thực hiện bón giâm phân P, khâ 

nëng đệm P tøi đa cþa đçt dao đûng từ 123 đến 

132 mg P/kg (Bâng 5). Áp dụng bón phân P với 

mức đû 60 kg P2O5/ha trong thời gian dài làm 

giâm khâ nëng đệm P cþa đçt so với không bón 

P hoặc bón 20 kg P2O5/ha. Khâ nëng đệm P cþa 

đçt là chî tiêu quan trõng nhìm đánh giá khâ 

nëng cung cçp P cho cây tr÷ng và thông qua khâ 

nëng đệm P cþa đçt có thể kiểm soát được lượng 

P hữu dụng cung cçp từ trong dung dðch đçt cho 

cây tr÷ng (Shirvani et al., 2005). Kết quâ nghiên 

cứu cþa Võ Thð Gương và cs. (2001) về khâ nëng 

đệm P trong đçt đáy ao nuöi Artemia täi huyện 

Vïnh Chåu (tînh Sòc Trëng) cho thçy khâ nëng 

đệm P cao nhçt từ 391-2990 mg P/kg. Khâ nëng 

đệm P tøi đa cþa đçt phụ thuûc vào hàm lượng 

chçt hữu cơ, Ca trao đùi và khâ nëng trao đùi 

cation trong đçt (Võ Thð Gương và cs., 2001). 

Đçt thí nghiệm täi Bäc Liêu cò hàm lượng chçt 

hữu cơ đät trung bình (4,7%) và khâ nëng trao 

đùi cation thçp (18,4 cmol(+)/kg), do đò khâ nëng 

đệm P cþa đçt täi Bäc Liêu thçp hơn trong 

nghiên cứu cþa Võ Thð Gương và cs. (2001). 

3.3. Khâ năng rửa trôi P ra môi trường dưới 

điều kiện bón giâm phân lân dài hän 

Sau khi áp dụng bón giâm phån P trên đçt 

Bäc Liêu, đû bão hòa P cþa đçt dao đûng từ 9,15-

15,6% (Bâng 6). Đû bão hòa P cþa đçt đät thçp 

nhçt ở nghiệm thức không bón phân P (9,15%) và 

cao nhçt täi nghiệm thức bón 60 kg P2O5/ha 

(15,6%). Đû bão hòa P cþa đçt là chî sø đánh giá 

khâ nëng rửa tröi P ra möi trường và chî sø này 

phụ thuûc nhiều vào loäi đçt và phương pháp 

trích P hữu dụng trong đçt (Allen & Mallarino, 

2006). Mût sø nghiên cứu cho thçy, đû bão hòa P 

vượt ngưỡng 15% chứng tó đçt cò nguy cơ rửa trôi 

P ra möi trường (Allen & Mallarino, 2006; 

Amarawansha & Indraratne, 2010; Casson et al., 

2006; Ige et al., 2005). Kết quâ thí nghiệm cho 

thçy không bón P, bón 20 kg P2O5/ha và bón 40 

kg P2O5/ha khöng gåy nguy cơ rửa trôi lân ra môi 

trường. Tuy nhiên, bón phân lân 60 kg P2O5/ha 

dài hän đã làm tëng nguy cơ rửa trôi lân ra môi 

trường (15,6%). Nguyên nhån là do đçt đã gæn 

bão hòa P, phæn trëm hçp phụ P giâm dén đến 

không thể tiếp tục hçp phụ thêm P. Do đò, gia 

tëng lượng phån P trong canh tác khi đçt đät 

ngưỡng bão hòa P sẽ không hiệu quâ kinh tế, làm 

giâm hiệu quâ sử dụng phån P. Lượng P lưu t÷n 

trong đçt sẽ khöng được giữ läi trong đçt sẽ bð 

rửa tröi ra möi trường nước gây ô nhiễm ngu÷n 

nước và ânh hưởng đến sự sinh trưởng cþa các 

sinh vêt trong nước. 

4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 

Phæn trëm hçp phụ P cþa đçt giâm khi thêm 

vào n÷ng đû đến 60 mg P/L täi câ 4 mức đû bón 

phån P. Lượng P hçp phụ tøi đa cþa đçt giâm khi 

gia tëng lượng phân P sử dụng trong canh tác 

lúa. Áp dụng không bón P, bón 20 P2O5/ha hoặc 

bón 40 P2O5/ha giýp tëng khâ nëng đệm P cþa 

đçt. Duy trì bón phân P 60 kg P2O5/ha làm giâm 

khâ nëng đệm lân cþa đçt. Bón phân P với liều 

lượng 60 kg P2O5/ha liên tục trong canh tác lúa 

làm cho đçt không còn khâ nëng kiềm giữ P và 

gây rửa tröi P ra möi trường.  

Cæn nghiên cứu thêm về khâ nëng đệm P 

và rửa tröi P ra möi trường trên mût sø nhóm 

đçt canh tác lýa khác để có chiến lược quân lý 

hiệu quâ ngu÷n tài nguyên P trong nông nghiệp 

ở Đ÷ng bìng sông Cửu Long. 
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