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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này nhằm đánh giá tình hình sản xuất cam và xác định các yếu tố hạn chế của đất trồng cam tại 

Hàm Yên, Tuyên Quang. Nghiên cứu sử dụng phương pháp phỏng vấn nông hộ bằng phiếu điều tra, phương pháp 

phân tích đất và kế thừa các kết quả nghiên cứu về đất tại Hàm Yên. Kết quả cho thấy diện tích trồng cam ở Hàm 

Yên năm 2018 là 7.270ha, tăng 3,25 lần, năng suất cam tăng 2,41 lần và sản lượng tăng 5,68 lần so với năm 2010. 

Phân vô cơ bón cho cây cam cao hơn từ 2-3 lần so với khuyến cáo. Số hộ có sử dụng phân hữu cơ bón cho cam rất 

thấp (15,56%) và lượng phân hữu cơ sử dụng chỉ bằng 1/10 so với khuyến cáo. Cây cam hiện đang được trồng chủ 

yếu trên đất đỏ vàng trên đá biến chất, đất đỏ vàng trên đá sét và đất vàng nhạt trên đá cát. Một số hạn chế của các 

loại đất trồng cam chính ở Hàm Yên là độ dốc lớn gây nguy cơ xói mòn (82% vườn trồng có độ dốc >15); 82,2% vườn 

có phản ứng rất chua (pHKCl = 3,2-4,0); hàm lượng hữu cơ thấp, dinh dưỡng dễ tiêu lân và kali ở mức nghèo; hàm 

lượng cation trao đổi Ca
++

 trong đất thấp riêng đất đỏ vàng trên đá biến chất còn thiếu hụt cả Mg
++ 

trao đổi; nguyên tố vi 

lượng Cu và Zn trên đất đỏ vàng trên đá biến chất rất thấp. 

Từ khóa: Cây cam, yếu tố hạn chế, đất trồng cam, huyện Hàm Yên. 

Study on Limit Factors of Soil for Orange Cultivation  
in Ham Yen District, Tuyen Quang Province 

ABSTRACT 

This study aims to evaluate the orange production situation and determine the limit factors of soil for orange 

cultivation in Ham Yen district, Tuyen Quang province. The methods of interviewing households by surveying, soil 

analysis and inheriting land research results in Ham Yen were used. The results showed that the land area for 

orange cultivation in 2018 was 7,270ha, increased 3.25 times, yield increased 2.41 times, and production increased 

5.68 times, compared with 2010. Inorganic fertilizer applied to orange was 2-3 times higher than the 

recommendation. The number of households applied organic fertilizer to orange was low (15.56%) with the amount 

equalled to 1/10 of recommendation amount. Orange is cultivated mainly on Yellowish red soil on the metamorphic 

rock, Yellowish red soil on shale and Light yellow soil on the sandy rock. The limit factors of soil for orange 

cultivation in Ham Yen are high slope causing erosion (>15, occupied 82% of households); soil reaction was 

very acid (pHKCl = 3.2-4.0, 82.2%); low organic matter content, poor available phosphorous and potassium, poor 

exchangeable Ca
++

 in soil, especially Yellowish red soil on the metamorphic rock was missing exchangeable Mg
++

; 

low micronutrient (Cu and Zn content) in Yellowish red soil on the metamorphic rock. 

Keywords: Ham Yen district, soil for orange, limit factor, orange. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cam Hàm Yên đþợc nhiều ngþời biết đến 

với thþơng hiệu “cam sành Hàm Yên” là một 

trong 10 loäi quâ nổi tiếng ở Việt Nam. Nëm 

2014, Uỷ ban nhân tînh Tuyên Quang đã cò 

Quyết đðnh số 388/QĐ-UB Phê duyệt Đề án 

phát triển vùng cam sành tînh Tuyên Quang 

giai đoän 2014-2020 trong đò xác đðnh vùng 

trồng cam hàng hóa thuộc 18 xã cûa huyện Hàm 

Yên và 2 xã thuôc huyện Chiêm Hóa. Đến nay, 

cåy cam đþợc xác đðnh là cây trồng chû lực, cây 
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làm giàu cho nhiều hộ gia đình ở huyện Hàm 

Yên. cho thu nhêp mỗi nëm trên dþới 500 triệu 

đồng. Tính đến 31/12/2018, tổng diện tích trồng 

cam trên toàn huyện là 7.270ha chiếm 36,3% 

diện tích đçt sân xuçt nông nghiệp, trong đò cò 

4.852ha cho thu hoäch (Cýc Thống kê tînh 

Tuyên Quang, 2019). Diện tích và sân lþợng 

cam tëng nhanh nhþng chçt lþợng cam không 

đồng đều, nëng suçt không ổn đðnh. So với câ 

nþớc, vùng cam Hàm Yên có diện tích lớn thứ 3 

nhþng nëng suçt thçp hơn nëng suçt trung 

bình cûa câ nþớc và sân lþợng chî đứng thứ 14. 

Nguyên nhân cûa tình träng nói trên là do 

sự hình thành vùng cam hoàn toàn tự phát và 

biện pháp kỹ thuêt trồng cam dựa chû yếu trên 

kinh nghiệm cûa ngþời dân. Việc trồng độc canh 

låu nëm cüng là một nguyên nhån làm đçt suy 

thoái, dén tới suy giâm nëng suçt cam. 

Mýc đích cûa nghiên cứu này nhìm đánh giá 

tình hình sân xuçt cam, xác đðnh đþợc các yếu tố 

hän chế về tính chçt cûa đçt trồng cam täi 

huyện Hàm Yên, tînh Tuyên Quang tÿ đò đề 

xuçt giâi pháp khíc phýc các yếu tố hän chế 

nhìm tëng hiệu quâ canh tác cam. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tþợng nghiên cứu là một số loäi đçt 

trồng cam chû yếu 

- Nghiên cứu thực hiện trên phäm vi đða 

bàn huyện Hàm Yên, Tuyên Quang 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Điều tra, thu thập thông tin tài liệu 

- Điều tra thu thêp số liệu thứ cçp: Thu 

thêp thông tin, số liệu täi Sở Tài nguyên và Môi 

trþờng, Sở NN&PTNT, Sở Khoa học và Công 

nghệ tînh Tuyên Quang; các ban, ngành Trung 

þơng và cơ quan nghiên cứu,„ 

- Kế thÿa một số kết quâ nghiên cứu về đçt 

täi huyện Hàm Yên (trong những đề tài dự  

án trþớc) 

- Điều tra thu thêp số liệu sơ cçp: Phóng 

vçn nông hộ bìng phiếu điều tra (với >30 chî 

tiêu), chọn các hộ cò vþờn trồng cåy ën quâ 

trong khoâng giữa thời kỳ kinh doanh (6-15 

nëm) với diện tích tÿ 0,7-4,0ha (bình quân diện 

tích vþờn cûa các hộ ở vùng nghiên cứu là 

0,89ha, cûa các hộ đþợc khâo sát là 1,3ha). Các 

hộ này là thành viên cûa Hiệp hội Cam sành 

Hàm Yên täi 03 xã có diện tích trồng cam lớn 

nhçt huyện là xã Phù Lþu (2.604,4ha), xã Tân 

Thành (963 ha) và Yên Thuên (664,7ha). Tổng 

số hộ điều tra là 90 hộ. 

2.2.2. Lấy mẫu đất và bảo quản mẫu 

- Lấy mẫu đất:  

Trên 03 loäi đçt trồng cam chû yếu là Fs, Fj 

và Fq, lçy 03 phéu diện điển hình để phân tích 

sự thay đổi thành phæn cơ giới đçt theo chiều 

sâu phéu diện. Ngoài ra, täi vþờn cam cûa 90 hộ 

đþợc khâo sát, lçy 90 méu đçt mặt để phân tích 

tính chçt nông hóa cûa đçt. Méu đþợc lçy hỗn 

hợp täi 5 điểm theo đþờng chéo cûa các vþờn 

trồng ở chu kỳ kinh doanh theo khoâng độ sâu 

0-30cm (theo TCVN 5297-1995). Số lþợng méu 

đçt là 90 méu. 

Méu đçt đþợc phân tích các chî tiêu pHKCl; 

OM; P, K tổng số; P, K dễ tiêu; CEC, thành 

phæn cơ giới, Ca, Mg trao đổi, các nguyên tố vi 

lþợng Zn, Cu (däng tổng số và dễ tiêu).  

- Bảo quản mẫu: Méu đçt đþợc lçy, sau đò 

cho vào túi nhựa ghi ký hiệu méu và có phiếu 

ghi méu, độ såu, đða điểm, tọa độ, ngày và ngþời 

lçy méu. Các méu đþợc hong khô không khí rồi 

xử lý theo yêu cæu phân tích cûa tÿng chî tiêu. 

2.2.3. Phân tích đất  

Thành phæn 

cơ giới đçt 

Phþơng pháp Pipet  

(TCVN 5257:1990) 

pHKCl TCVN6862:2000 

OM tổng số TCVN8941:2011 

K2O dễ tiêu TCVN8662:2011 

P2O5 dễ tiêu TCVN5256:2009 

K2O tổng số TCVN8660:2011 

P2O5 tổng số TCVN8940:2011 

CEC TCVN4620:1988 

Ca2+ trao đổi  TCVN4405:1987 

Mg2+ trao đổi  TCVN4406:1987 
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Cu và Zn tổng số Phþơng pháp quang phổ 

hçp thý nguyên tử (QCVN 

03-MT:2015/BTNMT) 

Cu và Zn dễ tiêu Phþơng pháp Nelson (1959) 

2.2.4. So sánh 

So sánh các tính chçt cý thể cûa đçt trồng 

cam với yêu cæu về đçt đai cûa cây cam để đánh 

giá mức độ thích hợp và yếu tố hän chế. Các chî 

tiêu và yêu cæu sử dýng đçt đai cûa cây cam 

đþợc xác đðnh trên cơ sở tham khâo kết quâ 

nghiên cứu cûa FAO (1998), Đào Thanh Vån & 

cs. (2012), Bộ NN&PTNT (2009). 

2.2.5. Tổng hợp số liệu 

Sử dýng phæn mềm Excel để tổng hợp  

số liệu. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Tình hình sân xuất cam tại huyện Hàm 

Yên tỉnh Tuyên Quang 

3.1.1. Hiện trạng sử dụng đất trồng cam và 

kết quả sản xuất cam  

Số liệu tổng hợp về hiện träng sân xuçt cam 

täi Hàm Yên (Bâng 1) cho thçy, tÿ nëm 2010-

2018, diện tích đçt sử dýng cho trồng cam và 

nëng suçt cam tëng lên đáng kể, nëm 2010 có 

2.237ha, trong đò cò 2.058ha cho thu hoäch 

nëng suçt cam chî đät 64,29 tä/ha. Nëm 2018, 

diện tích sử dýng đçt trồng cam đã tëng 3,25 

læn, nëng suçt cam tëng 2,41 læn và sân lþợng 

cam tëng 5,68 læn. 

Hiện täi, 100% sô xã trong huyện Hàm Yên 

đều trồng cam (Hình 1). Tuy nhiên, diện tích 

trồng cam ở các xã có sự khác nhau rçt lớn. Xã 

có diện tích trồng cam nhiều nhçt là xã Phù 

Lþu với 2.604,4ha, chiếm 35,82%, tiếp theo là xã 

Tân Thành 13,2%, xã Yên Thuên 9,1% tổng 

diện tích cam hiện có cûa huyện. Trong khi đò, 

diện tích trồng cam cûa các xã Thái Hòa, Đức 

Ninh và Hùng Đức rçt nhó, không đáng kể (nhó 

hơn 0,2%). 

3.1.2. Hiện trạng sử dụng phân bón trong 

sản xuất cam tại huyện Hàm Yên  

Với nëng suçt cam trung bình cûa các hộ 

dån trong 3 nëm gæn đåy đät tÿ 20-24 kg/cây 

(80/90 hộ điều tra), lþợng phån bòn vô cơ cho cam 

tÿ nëm thứ 4 do ngþời dân sử dýng cao hơn 

lþợng khuyến cáo tÿ 2-3 læn (Bâng 2). Lþợng 

phån bòn cho cåy cam đþợc hþớng dén theo tuổi 

và theo nëng suçt mýc tiêu rçt khác nhau nên 

khò đánh giá nhþng trong trþờng hợp khâo sát 

thì thçy, để đät nëng suçt khoâng 20 kg/cåy, độ 

tuổi cây tÿ 4 nëm trở lên, lþợng phån vô cơ bòn 

cho cam dþ nhiều so với khuyến cáo. Trên đða 

bàn huyện Hàm Yên, tỷ lệ hộ có sử dýng phân 

hữu cơ bòn cho cam rçt thçp, chî đät 15,56% 

(14/90 hộ điều tra) và lþợng phân hữu cơ bòn cho 

cây cam chî đät trung bình tÿ 4-6 kg/cåy/nëm 

(bìng 1/10 lþợng phân bón so với khuyến cáo). 

Theo điều tra, nguyên nhån ngþời dân ít sử dýng 

phân hữu cơ là do nguồn phân chuồng hän chế, 

không đáp ứng đþợc nhu cæu sân xuçt cam. Hơn 

nữa, cam chû yếu đþợc trồng trên đçt dốc, giao 

thông đi läi khò khën, thiếu phþơng tiện vên 

chuyển nên nếu sử dýng phân hữu cơ thì chi phí 

nhân công sẽ cao. Ngþời dân Hàm Yên hæu nhþ 

không bón vôi cho cam trong thời kỳ thu hoäch. 

Phæn lớn các hộ chî bòn vôi vào nëm đæu tiên 

trồng. Nhþ vêy, nếu duy trì mức bón mçt cån đối 

nhþ hiện nay trong một khoâng thời gian dài sẽ 

làm suy thoái các tính chçt (độ phì) cûa đçt, đặc 

biệt là các tính chçt vêt lý. 

 Bâng 1. Hiện trạng, biến động sử dụng đất trồng cam 

và kết quâ sân xuất giai đoạn 2010- 2018 

Năm  Diện tích (ha) Diện tích cho thu hoạch (ha)  Năng suất (tạ/ha)  Sản lượng (tấn)  

2010 2.237 2.058 64,29 132.308,82 

2018 7.270 4.852 155,01 752.108,52 

2018 so với 2010 (lần) 3,25 2,36 2,41 5,68 

Nguồn: Cục thống kê tỉnh Tuyên Quang, 2019. 
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Hình 1. Biểu đồ diện tích đất trồng cam năm 2018 của các xã huyện Hàm Yên 

Bâng 2. Lượng phân bón cho cam thời kỳ thu hoạch tại Hàm Yên  

Loại phân bón 
Lượng phân bón trung bình (năng suất 20 – 24 kg/cây) Lượng phân bón theo khuyến cáo từ 

năm thứ 4 với năng suất 20 kg/cây* Năm 2-3 Năm 4-6 Năm 7-10 

N (g/cây) 390,21 624,03 696,93 300 

P2O5 (g/cây) 230,05 335,45 369,35 130 

K2O (g/cây) 270,82 379,49 440,91 225 

Phân hữu cơ (kg/cây) 5 6 4 40 

Ghi chú: * Khuyến cáo của Đào Thanh Vân & cs. (2012) 

3.2. Đặc điểm, tính chất và các yếu tố hạn 

chế của đất trồng cam huyện Hàm Yên 

3.2.1. Yêu cầu về đất đai của cây cam 

Để xác đðnh các yếu tố hän chế cûa đçt 

trồng cam cæn phâi xác đðnh đþợc yêu cæu về 

đçt đai cûa cây cam và so sánh với đặc điểm, 

tính chçt cûa đçt trồng cam täi đða điểm nghiên 

cứu. Các chî tiêu và yêu cæu sử dýng đçt đai cûa 

cåy cam đþợc xác đðnh trên cơ sở tham khâo kết 

quâ nghiên cứu cûa FAO (1998), Đào Thanh 

Vân & cs. (2012), Bộ NN&PTNT (2009) đþợc thể 

hiện trong bâng 3. 

3.2.2. Đặc điểm, tính chất của đất trồng cam 

a. Loại đất 

Đối chiếu kết quâ khâo sát vþờn cam cûa 90 

hộ với bân đồ đçt huyện Hàm Yên cûa Nguyễn 

Vën Toàn & cs. (2015) cho thçy, các hộ ở Hàm 

Yên đang trồng cam chû yếu trên 03 loäi đçt: 

đçt đó vàng trên đá phiến sét (42/90 hộ), đçt đó 

vàng trên đá biến chçt (25/90 hộ) và đçt vàng 

nhät trên đá cát (14/90 hộ). Chî có 10% số hộ 

đþợc điều tra trồng cam trên các loäi đçt khác 

(Fl, Fn, Fp và Fa). 

b. Độ dốc 

Tÿ kết qua khâo sát độ dốc cûa 90 vþờn 

cam, chúng tôi thu đþợc kết quâ nhþ bâng 4. 

Diện tích đçt trồng cam huyện Hàm Yên phân 

bố chû yếu trên đçt dốc. Đäi đa số các vþờn đþợc 

khâo sát có độ dốc trong khoâng 15-25, chiếm 

67,67%. Với độ dốc này, cam vén có thể đþợc 

trồng ở mức thích hợp, tuy nhiên để có thể duy 

trì độ phì nhiêu đçt cæn có biện pháp chống xói 

mòn cho đçt. Có 5 vþờn phân bố ở độ dốc lớn hơn 

25 (mức ít thích hợp), với các vþờn này, nguy cơ 
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bð xói mòn rçt cao nếu không có biện pháp để 

chống xói mòn phù hợp. Tuy nhiên, theo khâo 

sát thực đða, hæu nhþ dån đða phþơng không áp 

dýng các biện pháp chống xói mòn ngoài việc 

làm hố vèy cá. Đåy là nguy cơ đe dọa đến tính 

bền vững cûa sân xuçt. 

Bâng 3. Yêu cầu sử dụng đất đai của cây cam sành huyện Hàm Yên 

Loại chỉ tiêu 
Mức độ thích hợp 

Rất thích hợp (S1) Thích hợp (S2) Ít thích hợp (S3) Không thích hợp (N) 

Loại đất  Fn, Fj, Fs, Hs Fa, Fq, Fp, P, Hq, Fl   Pb, Pg, Py, D 

Độ dốc  <15 15-25 25-30 >30 

Độ dầy tầng đất mịn  >70cm 50-70cm 30-50cm <30cm 

Thành phần cơ giới Thịt nặng và  
thịt trung bình 

Thịt nhẹ, sét có cấu 
trúc cục 

 Sét có cấu trúc các mặt trượt, sét 
mịn cấu trúc cục tảng 

Cát, cát pha, sét chặt  

pHKCl  5,0-6,0 >6,0-7,0 <5,0; >7,0-7,5  >7,5 

OC % >1,5 0,8-1,5 <0,8  

CEC >15 10-15 <10  

Chế độ tưới  Tưới chủ động Tưới bán chủ động Không tưới    

Chế độ tiêu Tiêu chủ động Khó tiêu thoát nước 

Ghi chú: Tưới chủ động: có thể cấp nước chủ động khi cần; Tưới bán chủ động: Có thể cấp nước trong những giai 

đoạn mùa khô, tuy nhiên trong những giai đoạn hạn cao điểm sẽ không có đủ nước tưới; Không tưới: canh tác 

nhờ nước trời. 

 

Hình 2. Số hộ trồng cam trên các loại đất khác nhau ở Hàm Yên (n = 90) 

Bâng 4. Tổng hợp tỷ lệ hộ trồng cam theo cấp độ dốc (n = 90) 

Độ dốc  Số hộ Mức thích hợp Tỷ lệ (%) 

<15 16 S1 17,78 

15-25
0
 69 S2 76,67 

25-30 5 S3 5,56 

> 30 0 N 0 

Tổng 90  100,00 
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c. Thành phần cơ giới  

Kết quâ phån tích đçt cûa 3 phéu diện điển 

hình cûa 3 loäi đçt trồng cam chû yếu täi Hàm 

Yên (đçt đó vàng trên đá phiến sét, đçt đó vàng 

trên đá biến chçt và đçt vàng nhät trên đá cát) 

cho thçy đçt đó vàng phát triển trên đá sét và đá 

biến chçt có thành phæn cơ giới nặng (sét) trong 

khi đçt vàng nhät trên đá cát cò thành phæn cơ 

giới trung bình (thðt). Kết quâ phân tích 81 méu 

đçt mặt cûa 3 loäi đçt này cho thçy 100% đçt đó 

vàng trên đá biến chçt và đá sét đều có thành 

phæn cơ giới tÿ thðt nặng đến sét pha thðt. Trong 

14 méu Fq thì có 8 méu có thành phæn cơ giới 

thðt nhẹ, 6 méu có thành phæn cơ giới thðt trung 

bình. Theo hþớng dén trong Cèm nang sử dýng 

đçt quyển 2 cûa Bộ NN&PTNTT (2009) và cûa 

FAO (1998) thì 3 loäi đçt chû yếu hiện đang 

trồng cam ở huyện Hàm Yên đều có thành phæn 

cơ giới ở mức thích hợp và rçt thích hợp. 

d. pHKCl 

Độ chua cûa đçt cò ý nghïa rçt quan trọng 

đối với sinh trþởng và phát triển cûa cam. Nếu 

đçt cò độ chua thích hợp sẽ täo điều kiện cho bộ 

rễ cây hoät động tốt, cung cçp đæy đû dinh 

dþỡng cho cây. Cây cam phát triển tốt nhçt trên 

đçt có phân ứng chua nhẹ pH tÿ 5,0-6,0. Theo 

quy trình trồng cam với những đçt có pH <5 cæn 

bòn vôi để câi täo độ chua cûa đçt.  

Số liệu phân tích cho thçy, 88/90 vþờn đþợc 

khâo sát có độ chua ở mức ít phù hợp với cam 

(pHKCl <5,0), chî có 2 vþờn có pH ở mức thích 

hợp. Đặc biệt có tới 74 méu có phân ứng rçt 

chua với pHKCl dao động trong khoâng 3,25-4,0 

(chiếm 82,2%). Với độ chua này, cây cam sẽ phát 

triển không thuên lợi, hiệu lực phân lân sẽ bð 

giâm do bð cố đðnh bởi sít và nhôm di động. Môi 

trþờng đçt quá chua cüng thuên lợi cho sự phát 

triển cûa một số sinh vêt gây häi nhþ nçm 

Phytophthora sp. gây bệnh chây gôm thối rễ ở 

cam. Nhþ vêy, phæn lớn đçt trồng cam cûa các 

hộ khâo sát đều cæn thiết phâi bòn vôi để nâng 

pH đến mức thích hợp cho cây. 

e. Chất hữu cơ tổng số 

Theo thang đánh giá cûa Euroconsult 

Agricultural Compendium (1989) về hàm lþợng 

carbon hữu cơ (OC) tổng số trong đçt thì có tới 

58,9% vþờn trồng cam cûa huyện Hàm Yên có 

hàm lþợng OC ở mức thçp (<1,26%), mức trung 

bình chiếm 40% và 1,1% có hàm lþợng OC ở 

mức giàu (OC >2,5%). Với đçt có hàm lþợng hữu 

cơ thçp, nếu không có biện pháp câi thiện sẽ dén 

tới suy giâm độ phì nhiêu rçt nhanh, đặc biệt 

làm xçu đi các tính chçt vêt lý (chai đçt, nén 

đçt, làm giâm tính thçm„). Hiện tþợng chçt 

hữu cơ trong đçt thçp có thể do các nguyên 

nhân sau: Quá trình phát triển cåy ën quâ đã 

làm giâm mức độ che phû tự nhiên, lþợng chçt 

hữu cơ bổ sung vào đçt hàng nëm ít đi nhiều so 

với đçt dþới rÿng; do chế độ bòn phån chþa hợp 

lý, läm dýng phån vô cơ mà coi nhẹ phân hữu 

cơ, nếu cò thì lþợng bòn cüng rçt thçp. Những 

nguyên nhân này làm giâm quá trình tích lüy 

sinh học chçt hữu cơ ở tæng mặt và làm suy 

giâm lþợng hữu cơ trong đçt. 

Bâng 5. Phân hạng thành phần cơ giới của 03 loại đất trồng cam chủ yếu huyện Hàm Yên 

Tên đất 
Độ sâu tầng 

đất (cm) 

Thành phần cấp hạt (%) Phân cấp thành 
phần cơ giới 

Phân hạng 
thích hợp Cát Limon sét 

Đất đỏ vàng trên đá biến chất (Fj) 0-25 22,34 37,36 40,30 Sét  S2 

25-75 19,61 35,44 44,95  Sét S2 

75-125 18,47 34,71 46,82  Sét S2 

Đất đỏ vàng trên đá sét (Fs) 0-10 17,95 41,18 40,87 Sét  S2 

10-30 16,52 38,03 45,45  Sét S2 

30-70 13,20 35,38 51,41  Sét nặng S2 

70-90 24,70 38,41 36,90  Sét S2 

Đất vàng nhạt trên đá cát (Fq) 0-15 47,26 33,50 19,24 Thịt  S1 

15-45 37,57 37,54 24,89 Thịt mịn  S1 

45-95 26,73 44,83 28,43 Thịt pha limon S1 

95-105 59,85 29,76 10,38 Thịt pha cát  S2 
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Bâng 6. Mức thích hợp về độ chua của đất trồng cam huyện Hàm Yên  

Mức thích hợp pHKCl Số mẫu Tỷ lệ, % Loại đất 

S1 5,0-6,0 02 2,2 Fl 

S2 >6,0-7,0 0 0 - 

S3 <5,0 88 97,8 Fs, Fj, Fq, F, Fn, Fp, Fa 

N >7,5 - 0 - 

Tổng  90 100,0  

 Bâng 7. Mức thích hợp về hàm lượng hữu cơ tổng số của đất trồng cam huyện Hàm Yên 

Mức thích hợp OC% Số mẫu Tỷ lệ, % Giá trị trung bình Loại đất 

S1 >1,5 22 24,4 1,72 Fs (12), Fj (8), Fl (1) Fa (1) 

S2 0,8-1,5 58 64,5 1,12 Fs (29), Fj (17), Fq (7), Fl (1), Fn (2), Fp (2) 

S3 <0,8 10 11,1 0,67 Fs (3), Fj (3), Fq (2), Fl (2)  

Tổng  90 100, 0   

Bâng 8. Phân cấp, đánh giá CEC trong đất trồng cam huyện Hàm Yên 

Mức thích hợp CEC (me/100 g đất) Số mẫu Tỷ lệ (%) Giá trị trung bình Loại đất 

S1 >15 12 13,3 16,50 Fs (6), Fj (3), Fq (2), Fn (1)  

S2 10-15 45 50,0 12,04 Fs (23), Fj (18), Fq (1), Fl (1), Fa (1), Fp (1) 

S3 <10 33 36,7 8,63 Fs (15), Fj (7), Fq (6), Fl (3) Fn (1), Fp (1) 

Tổng  90 100, 0   

 

Nếu chiếu theo yêu cæu sử dýng đçt cûa cây 

cam (Bâng 3) thì có 24,4% vþờn cò hàm lþợng 

OC ở mức rçt thích hợp, 64,5% ở mức thích hợp 

và chî có 11,1% vþờn cò hàm lþợng OC ở mức ít 

thích hợp (Bâng 7). 

Nhþ vêy, dù hữu cơ trong đçt trồng cam cûa 

huyện Hàm Yên không cao nhþng ở đa số vþờn 

hàm lþợng OC vén đâm bâo cho cam mức sinh 

trþởng phát triển tốt. Tuy nhiên, chçt hữu cơ 

đòng vai trñ quan trọng trong duy trì độ phì 

nhiêu đçt nên vén cæn chú trọng việc duy trì và 

câi thiện hữu cơ cho đçt. 

g. Dung tích hấp phụ cation của đất (CEC) 

CEC đặc trþng cho khâ nëng giữ và giâi 

phòng dinh dþỡng cûa đçt nên đåy cüng là một 

trong những chî tiêu quan trọng để đánh giá độ 

phì nhiêu cûa đçt. Kết quâ phân tích CEC cûa 

đçt ở các vþờn trồng cam cûa Hàm Yên cho 

thçy: cò 63,3% vþờn có CEC ở mức trung bình 

và cao, 36,7% vþờn có CEC ở mức thçp. Giá trð 

CEC trong đçt đþợc quyết đðnh chû yếu bởi 

thành phæn cơ giới và hàm lþợng hữu cơ trong 

đçt. Đçt đó vàng trên đá sét và đá biến chçt có 

thành phæn cơ giới nặng nhþng vén có CEC chû 

yếu ở mức trung bình và thçp. Điều này chứng 

tó CEC trong đçt trồng cam Hàm Yên thçp chû 

yếu do hàm lþợng chçt hữu cơ trong đçt cam 

thçp (gæn 60% vþờn có chçt hữu cơ trong đçt ở 

mức nghèo). 

h. Cation trao đổi  

Hàm lþợng Ca++ và Mg++ trong đçt đòng vai 

trò quan trọng trong sinh trþởng phát triển cûa 

cây. Số liệu phån tích canxi và magie trao đổi 

đþợc tổng hợp trung bình theo loäi đçt và trình 

bày chi tiết trong bâng 9. Có thể thçy các loäi 

đçt trồng cam ở Hàm Yên đều có hàm lþợng 

canxi trao đổi ở mức thçp đến rçt thçp, chî có 

đçt đó vàng biến đổi do trồng lúa nþớc (Fl) và 

đçt nåu vàng trên đá vôi (Fn) có hàm lþợng 

canxi trao đổi ở mức trung bình. Tuy nhiên, hai 

loäi đçt này đều không phâi là đçt trồng cam 
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chû yếu (Fs, Fj và Fq). Hàm lþợng magie trong 

đçt trồng cam cûa đçt Fj, Fq và Fn ở mức trung 

bình, còn läi là ở mức thçp và rçt thçp. Cæn chú 

ý, đçt Fs chiếm tới 46,7% đçt trồng cam nhþng 

läi có hàm lþợng magie ở mức thçp. Nhþ vêy 

thiếu magie trong đçt cüng cò thể là một trong 

những yếu tố hän chế cûa đçt đó vàng phát 

triển trên đá sét trồng cam ở Hàm Yên 

i, P2O5 và K2O dễ tiêu 

Kết quâ phân tích cho thçy, câ lân và kali 

dễ tiêu trong đçt trồng cam Hàm Yên phæn lớn 

đều ở nghèo (<10mg/100g đçt). Trong tổng số 90 

vþờn cam đþợc khâo sát, cò 55 vþờn có hàm 

lþợng lân dễ tiêu nghèo, trong đò đçt Fs có 26 

vþờn, Fj cò 19 vþờn và 6 vþờn nìm trên đçt Fq. 

Chî cò 15 vþờn cò hàm lþợng lân dễ tiêu ở mức 

giàu. Đåy là những hộ có mức bón phân rçt cao 

so với khuyến cáo. Có 9 vþờn có lân dễ tiêu ở 

mức giàu phân bố trên đçt đó vàng trên đá sét. 

 Cüng giống nhþ lån, kali dễ tiêu trong đçt 

trồng cam Hàm Yên phæn lớn đều ở mức nghèo. 

Trong tổng số 90 vþờn đþợc khâo sát thì có 54 

vþờn cò hàm lþợng kali dễ tiêu nghèo, trong đò 

đçt Fs cò 27 vþờn, Fj cò 15 vþờn và 6 vþờn nìm 

trên đçt Fq. Chî cò 18 vþờn (chiếm 20%) có kali 

dễ tiêu ở mức cao, trong đò cò 8 vþờn trên đçt Fs 

và 7 vþờn trên đçt Fj. Câ 15 vþờn này đều có 

mức thâm canh rçt cao.  

k. Nguyên tố vi lượng Cu và Zn 

Đồng và kẽm là hai nguyên tố vi lþợng đòng 

vai trò rçt quan trọng với cây trồng nhþng hàm 

lþợng trong nhóm đçt đó vàng thþờng thçp. 

Chính vì vêy, nếu không đþợc bổ sung thêm tÿ 

phân bón, cây có khâ nëng bð thiếu hýt hai 

nguyên tố này làm giâm nëng suçt và chçt 

lþợng quâ. Trong khuôn khổ cûa nghiên cứu 

này, chúng tôi tiến hành phån tích đánh giá 

hàm lþợng cûa đồng và kẽm ở câ hai däng tổng 

số và dễ tiêu trong 3 loäi đçt trồng cam phổ biến 

nhçt ở Hàm Yên là Fs, Fj và Fq. Mỗi loäi đçt 

tiến hành phân tích 5 méu rồi lçy trung bình. 

Kết quâ thể hiện trong bâng 10. 

Có thể thçy hàm lþợng đồng và kẽm trong 

đçt tþơng đối thçp đặc biệt là däng dễ tiêu. Tìm 

hiểu về quy trình trồng và chëm sòc cam cûa 

dån đða phþơng cho thçy, họ không hề sử dýng 

các phån vi lþợng có chứa hai nguyên tố này cho 

cam. Tuy nhiên, đồng có thể đþợc bổ sung vào 

đçt qua con đþờng thuốc bâo vệ thực vêt chống 

nçm có chứa đồng. 

Bâng 9. Cation trao đổi trong đất trồng cam huyện Hàm Yên 

Nhóm đất 
Ca

++ 
(me/100g đất) Mg

++ 
(me/100 g đất) 

Giá trị Mức phân cấp* Giá trị Mức phân cấp* 

Đất đỏ vàng trên đá sét (Fs) 2,91 Thấp 0,72 Thấp 

Đất đỏ vàng trên đá biến chất (Fj) 3,19 Thấp 1,68 Trung bình 

Đất vàng nhạt trên đá cát (Fq) 3,79 Thấp 1,79 Trung bình 

Đất đỏ vàng biến đổi do trồng lúa nước (Fl) 5,21 Trung bình 0,65 Thấp 

Đất nâu vàng trên đá vôi (Fn) 5,12 Trung bình 1,78 Trung bình 

Đất nâu vàng trên phù sa cổ (Fp) 0,96 Rất thấp 0,35 Rất thấp 

Đất vàng đỏ trên đá macma axit 3,11 Thấp 0,62 Thấp 

Ghi chú: *Mức phân cấp theo Euroconsult Agricultural Compendium (1989). 

Bâng 10. Hàm lượng Cu và Zn trong đất trồng cam huyện Hàm Yên (tæng 0-30cm)  

Nhóm đất 
Dạng tổng số (ppm) Dạng dễ tiêu (ppm) 

Cu Zn Cu Zn 

Đất đỏ vàng trên đá biến chất 25,51 63,4 7,28 4,05 

Đất đỏ vàng trên đá sét 30,93 117,82 8,48 10,41 

Đất vàng nhạt trên đá cát 32,4 82,9 7,64 8,72 
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Hình 3. Phân cấp hàm lượng lân và kali dễ tiêu trong đất cam ở Hàm Yên 

3.2.3. Xác định các yếu tố hạn chế của đất 

trồng cam huyện Hàm Yên 

Tÿ kết quâ điều tra, đánh giá tình hình 

canh tác cam và kết quâ phån tích các đặc điểm, 

tính chçt cûa đçt trồng cam täi Hàm Yên, 

nghiên cứu này đã xác đðnh đþợc một số yếu tố 

hän chế nhþ sau: 

Phæn lớn cam đþợc trồng trên đçt dốc (15-

25), chiếm tỷ lệ 76,67%; 

Đçt trồng cam täi Hàm Yên đều có phân 

ứng tÿ chua đến rçt chua, trong đò đçt có  

pHKCl <5,0 (ở mức ít thích hợp với cam) chiếm  

tới 97,8%; 

Hàm lþợng lån và kali trong đçt phæn lớn ở 

mức nghèo 

Hàm lþợng cation trao đổi Ca++ trong đçt 

nghèo, Mg++ trao đổi trong đçt Fs thçp; 

Nguyên tố vi lþợng Cu và Zn trong đçt đó 

vàng trên đá biến chçt rçt thçp. 

3.3. Một số giâi pháp khắc phục các yếu tố 

hạn chế nhằm tăng hiệu quâ canh tác cam 

3.3.1. Giải pháp bảo vệ đất, hạn chế xói 

mòn trên đất dốc trồng cam  

Đçt trồng cam ở Hàm Yên chû yếu cò độ dốc 

cao >15, khò khën rçt lớn cûa những diện tích 

này là đçt dốc gây trở ngäi cho canh tác nhþ khò 

cơ giới hòa, tëng công vên chuyển phân bón và 

sân phèm khi thu hoäch, gia tëng nguy cơ xòi 

mòn. Biện pháp bâo vệ đçt, hän chế xói mòn 

trên đçt dốc có thể đþợc áp dýng gồm: 

- Xây dựng thềm bêc thang, biện pháp này 

sẽ rçt tốn công sức và kinh phí nên cæn có sự hỗ 

trợ cûa Nhà nþớc. 

- Giữ cho mặt đçt đþợc che phû đçt bìng 

lớp phû thực vêt sống hay đã khô, chú trọng sử 

dýng tàn dþ cåy trồng để bâo vệ và câi täo đçt. 

Trồng các bëng có, cây che phû đçt để vÿa chống 

xói mòn vÿa gia tëng nguồn thức ën xanh cho 

chën nuôi đäi gia súc. Biện pháp này đã chứng 

minh là có hiệu quâ cao trên đçt đồi gò trồng vâi 

cûa huyện Läng Giang tînh Bíc Giang (Luyện 

Hữu Cử & Cao Việt Hà, 2011). 

3.3.2. Giải pháp về bón phân  

Giâm độ chua cûa đçt bìng cách bón vôi là 

giâi pháp hiệu quâ, cçp thiết với các vþờn có 

pHKCl <4,0. Lþợng vôi bón khuyến cáo khoâng tÿ 

0,5-1kg vôi cho mỗi cåy/nëm và nên bòn vào đæu 

nëm khi thúc lộc. 

Tëng hàm lþợng hữu cơ trong đçt bìng cách 

bón phân hữu cơ. Với nëng suçt hiện có cûa cam 

thì lþợng bón khuyến cáo là 40-50 kg/gốc. Tuy 

nhiên, nguồn phân chuồng ở đåy rçt hän chế, 

không thể cò đû để bón cho diện rộng nên có thể 

thay bìng hữu cơ sinh học với lþợng 5-10 kg/gốc 

và tëng cþờng trồng cây che phû đçt để tëng 

sinh khối, täo nguồn hữu cơ täi chỗ.  

Tëng hàm lþợng lân, kali dễ tiêu trong đçt 

cæn tëng cþờng tỷ lệ lân, kali trong cơ cçu phân 
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bón; thay vì bón toàn bộ lân một læn, nên chia 

thành 2 đến 3 læn bón. Nên thay thế loäi phân 

super lân bìng phân lân nung chây để vÿa làm 

giâm độ chua cûa đçt vÿa cung cçp thêm Ca và 

Mg cho đçt và cây. 

Đçt nghèo vi lþợng đồng và kẽm, nên bổ 

sung bòn phån vi lþợng cho cây qua lá hoặc sử 

dýng phån đa yếu tố (có TE) thay vì bón NPK 

thông thþờng.  

4. KẾT LUẬN  

Cây cam Hàm Yên hiện đang đþợc trồng 

chû yếu trên nhòm đçt đó vàng bao gồm: Đçt đó 

vàng trên đá sét (42/90 hộ), đçt đó vàng trên đá 

biến chçt (25/90 hộ) và đçt vàng nhät trên đá 

cát (14/90). Các loäi đçt này có thành phæn cơ 

giới nặng và trung bình đều thích hợp để  

trồng cam. 

Một số hän chế cûa các loäi đçt trồng cam 

chính ở Hàm Yên là độ dốc lớn gåy nguy cơ xòi 

mòn (82% vþờn trồng có độ dốc >15); 82,2% 

vþờn có phân ứng rçt chua (pHKCl = 3,2–4,0); 

hàm lþợng hữu cơ, dinh dþỡng dễ tiêu lân và 

kali ở mức nghèo; hàm lþợng cation trao đổi 

Ca++ trong đçt thçp, riêng đçt đó vàng trên đá 

biến chçt còn thiếu hýt câ Mg++ trao đổi; nguyên 

tố vi lþợng Cu và Zn trên đçt đó vàng trên đá 

biến chçt rçt thçp. 

Một số giâi pháp để khíc phýc các hän chế: 

Chống xói mòn bìng làm thềm bêc thang, trồng 

cây phû đçt hoặc trồng theo bëng; câi thiện độ 

chua bìng cách bòn vôi; tëng cþờng bón phân 

hữu cơ, thay đổi loäi và phþơng pháp bòn phån 

khoáng; bổ sung vi lþợng cho cây.  
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