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TÓM TẮT 

Thí nghiệm được tiến hành nhằm đánh giá ảnh hưởng của lượng bón biochar đến sinh trưởng, sinh lý và năng 

suất của giống lạc L27 trong điều kiện mặn. Thí nghiệm  hai nhân tố được bố trí theo phương pháp split-plot. Nhân 

tố 1 gồm 4 mức bón biochar (0, 5, 10 và 15 tấn/ha), nhân tố 2 gồm điều kiện gây mặn và không gây mặn. Công 

thức gây mặn được xử lý ba ngày một lần với lượng 200ml dung dịch NaCl 100mm trong vòng 30 ngày từ khi cây 

bắt đầu ra hoa. Kết quả thí nghiệm cho thấy mặn làm giảm đáng kể các chỉ tiêu sinh trưởng, các chỉ tiêu sinh lý 

cũng như khả năng hình thành nốt sần. Bên cạnh đó mặn làm tăng mức độ rò rỉ ion và độ thiếu hụt bão hòa nước 

dẫn đến làm giảm các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất cá thể. Bón biochar làm tăng các chỉ tiêu sinh 

trưởng, chỉ tiêu sinh lý và các yếu tố cấu thành năng suất cũng như năng suất cá thể trong cả hai điều kiện gây 

mặn và không gây mặn. So sánh giữa các mức bón biochar, mức bón 10 tấn/ha cho các chỉ tiêu sinh trưởng, chỉ 

tiêu sinh lý và các yếu tố cấu thành năng suất cũng như năng suất cá thể cao hơn so với các mức bón còn lại.  

Từ khóa: Biochar, lạc, mặn, năng suất. 

Effect of Biochar on Growth, Physiology and Yield  
of  Groundnut cv. L27  under Saline Conditions 

ABSTRACT 

The research was conducted to evaluate the effect of biochar on growth, physiological traits and yield of 

groundnut cv. L27 under saline conditions. The two-factor experiment was arranged in a split-plot design. Factor 1 

consisted of 4 rates of biochar (0, 5, 10, and 15 tons ha
-1

); factor 2 consisted of salinity and non-salinity conditions. 

The saline stress was imposed every three days for 30 days with 200 ml of 100mM NaCl solution at the flowering 

stage. The results showed that salinity significantly reduced growth and physiological parameters. Besides, salinity 

significantly increased the relative ion leakage and the water saturation deficit in the leaves resulting in reduced yield 

components and individual yield. The application of biochar improved growth and physiological parameters, yield 

components, and individual productivity in both salinity and non-salinity conditions. Comparison among biochar rates 

showed that the highest values of growth, physiological parameters, yield components, and individual productivity 

were observed in 10 tons biochar ha
-1

.  

Keywords: Biochar, groundnut, salinity, yield. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cây läc (Arachis hypogaea L.) là cây công 

nghiệp ngín ngày được trồng phổ biến ở nhiều 

quốc gia trên thế giới. Với thành phæn dinh 

dưỡng trong hät cao (42-52% lipid; 25-32% 

protein; nhiều loäi axit amin, vitamin và 

khoáng chçt…) (Karra & cs., 2013), do đò, các 

sân phèm từ läc không chî cung cçp thực phèm 

cho con người, thức ën cho chën nuôi mà cñn là 

nguồn nguyên liệu quan trọng cung cçp cho 

nhiều ngành công nghiệp chế biến. Bên cänh đò, 

cây läc có thời gian sinh trưởng ngín, có thể 

trồng trên nhiều loäi đçt khác nhau. Đặc biệt bộ 
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rễ cây läc có khâ nëng cộng sinh với vi khuèn cố 

đðnh đäm do đò läc được sử dụng làm cây trồng 

luân canh, tëng vụ và câi täo đçt. 

Biến đổi khí hêu trong những nëm gæn đåy 

đã và đang ânh hưởng nghiêm trọng tới sân 

xuçt nông nghiệp và an ninh lương thực trên 

thế giới. Một trong những tác động lớn của biến 

đổi khí hêu chính là sự nóng lên của trái đçt 

dén đến hän hán xuçt hiện ở nhiều vùng lãnh 

thổ cũng như bëng tan làm nước biển xâm nhêp 

vào đçt liền trên phäm vi rộng. Sự phân bố các 

loäi đçt bð ânh hưởng bởi mặn phổ biến trên 100 

quốc gia trên thế giới và têp trung ở các vùng 

khô hän và bán khô hän (Saifullah & cs., 2018). 

Trong khi đò, mặn ânh hưởng đến hæu hết các 

giai đoän sinh trưởng và phát triển của cây 

(Nawaz & cs., 2010; Taufiq & cs., 2016), làm 

thay đổi hình thái và cçu trúc của cây (Cakmak, 

2005), thay đổi áp suçt thèm thçu và hoät động 

quang hợp trong cây (Maggio & cs., 2007). 

Nguyên nhân dén đến hiện tượng gåy độc cho 

cåy trong điều kiện mặn là do nồng độ Na+ và 

Cl- trong cåy tëng cao (Dogar & cs., 2012), làm 

ức chế quá trình hçp thụ các ion K+, NO3
- và 

H2PO4
- (White & Broadley, 2001; Tester & 

Davenport, 2003) dén đến làm mçt cân bìng 

dinh dưỡng trong cây (Rogers & cs., 2003; Hu & 

Schmidhalter, 2005). 

Biochar là sân phèm của quá trình nhiệt 

phân chçt hữu cơ ở nhiệt độ cao trong điều kiện 

yếm khí (Abel & cs., 2013). Trong thời gian gæn 

đåy, ứng dụng bòn biochar như một biện pháp 

câi täo đçt đã được công bố (Saifullah & cs., 

2018). Bổ sung biochar vào đçt có thể làm thay 

đổi đặc tính lý hòa đçt, tëng lượng dinh dưỡng 

trong đçt đặc biệt tëng hàm lượng K+ và giâm 

khâ nëng hçp thụ Na+ (Chintala & cs., 2014). 

Đồng thời, bổ sung biochar vào đçt cñn làm tëng 

hiệu quâ sử dụng nước, tëng độ phì của đçt và 

giâm sự rửa trôi các chçt dinh dưỡng trong đçt 

thông qua đò làm tëng sân lượng cây trồng 

(Glaser & cs., 2002; Lehmann & cs., 2003). Một 

số nghiên cứu đã chî ra rìng bòn biochar đã câi 

thiện chçt lượng đçt và nång cao nëng suçt cây 

trồng (Huang & cs., 2013). Tác giâ Xu & cs. 

(2015) cũng cho biết nëng suçt läc tëng lên đáng 

kể trên đçt được bón biochar. Ngoài ra, biochar 

đã làm tëng đáng kể khâ nëng giữ nước của đçt 

do đò về cơ bân câi thiện đáng kể các đặc điểm 

sinh lý cho cây trồng như tëng hàm lượng diệp 

lục, độ dén khí khổng và hàm lượng nước tương 

đối (Chintala & cs., 2014; Akhtar & cs., 2014). 

Bên cänh đò, biochar như một chçt điều hòa cho 

đçt bð nhiễm mặn thông qua việc giâm muối hòa 

tan trong đçt (Elshaikh & cs., 2017; Sappor & 

cs., 2017). Điển hình như, tác giâ Usman & cs. 

(2016) đã sử dụng biochar bòn cho cà chua để 

câi thiện đçt bð nhiễm mặn. Đồng thời tác giâ 

Lashari & cs. (2013) cũng kết luên rìng biochar 

đã câi thiện sinh trưởng, sinh lý, nëng suçt và 

khâ nëng hçp thụ chçt dinh dưỡng của lúa mì 

dưới tác động của mặn. 

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê đến 

nëm 2019, diện tích sân xuçt läc của Việt Nam 

đät 177ha, nëng suçt đät 2,48 tçn/ha với tổng 

sân lượng đät 438,9 nghìn tçn (Tổng cục Thống 

kê, 2019). Hiện nay sân xuçt läc của nước ta chủ 

yếu têp trung ở các tînh miền Trung và Nam 

trung bộ. Täi các vùng này, läc được trồng chủ 

yếu ở các bãi ngang ven biển nên đçt rçt dễ bð 

nhiễm mặn. Để hän chế ânh hưởng mặn tới 

nëng suçt cây trồng nói chung và cây läc nói 

riêng thì nghiên cứu các biện pháp kỹ thuêt 

nhìm giâm thiểu tác động của mặn đến sinh 

trưởng và nëng suçt của cây trồng là rçt cæn 

thiết. Do đò, mục tiêu của nghiên cứu này nhìm 

đánh giá ânh hưởng của biochar đến khâ nëng 

chðu mặn của giống läc L27 đang được trồng phổ 

biến täi các tînh miền Trung thông qua một số 

chî tiêu về sinh trưởng, sinh lý và nëng suçt.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu  

Thí nghiệm được tiến hành trên giống läc 

L27 được cung cçp bởi Trung tâm Nghiên cứu 

và Phát triển Đêu đỗ, Viện Cåy lương thực và 

Cây thực phèm. Giống läc L27 được công nhên 

chính thức nëm 2016 theo quyết đðnh số 

142/QĐ-TT-CCN ngày 22/4/2016. 

Biochar được sân xuçt từ gỗ sồi được nhêp 

từ công ty Gangwon Charmsoot của Hàn Quốc. 

Một số đặc tính của Biochar bao gồm pH: 10,17; 

EC: 2,15 dS/m; các bon hữu cơ hña tan:  
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14,6 mg/l; hàm lượng tro: 5,03%; diện tích bề 

mặt: 270.76 m2/g. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu  

Thí nghiệm nghiên cứu ânh hưởng của liều 

lượng biochar đến sinh trưởng, sinh lý và nëng 

suçt của giống läc L27 trong điều kiện mặn được 

bố trí theo phương pháp split-plot gồm hai nhân 

tố với 18 chêu cho 1 công thức. Nhân tố 1 gồm 4 

mức bón biochar (0 tçn/ha, 5 tçn/ha, 10 tçn/ha và 

15 tçn/ha) tương ứng với 0, 26,5; 53,1 và 79,6g 

biochar/chêu (chêu có đường kính 260mm × chiều 

cao 210mm với diện tích bề mặt là 0,0531m2. Mỗi 

chêu chứa 5kg đçt phù sa không được bồi hàng 

nëm). Nhân tố 2 gồm điều kiện không gây mặn 

và gây mặn: Điều kiện không gây mặn: cåy được 

tưới nước đæy đủ trong suốt quá trình sinh 

trưởng phát triển. Điều kiện gây mặn: Cåy được 

tưới nước đæy đủ đến khi cây bít đæu ra hoa thì 

tiến hành gây mặn. Công thức gây mặn được xử 

lý ba ngày một læn với lượng 200ml dung dðch 

NaCl 100mm trong vòng 30 ngày với tổng lượng 

dung dðch NaCl là 2.000ml. 

Thí nghiệm được tiến hành trong nhà lưới 

có mái che täi Khu Thí nghiệm Khoa Nông học, 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Thời gian 

nghiên cứu từ tháng 2/2021 đến tháng 6/2021. 

Đçt được phơi khô sàng kï, mỗi chêu gieo 5 hät. 

Khi hät nây mæm thì tîa để läi 2 cây/chêu. Sau 

khi hät läc nèy mæm, mỗi chêu được tưới  

200 ml/tuæn với dung dðch dinh dưỡng Hoagland 

có câi tiến (Hoagland & Arnon, 1950).  

Các chî tiêu theo dõi bao gồm: 

- Các chî tiêu sinh trưởng: Chiều cao thân 

chính (cm), số lá trên thân chính (lá), khâ nëng 

tích lũy chçt khô của rễ, thân, lá (g/cây), diện 

tích lá (dm2), số lượng nốt sæn (nốt/cây) và khối 

lượng nốt sæn (g/cây).   

- Các chî tiêu sinh lý: Độ thiếu hụt bão hòa 

nước (%), lçy méu theo phương pháp ngéu nhiên, 

mỗi công thức lçy 3 cây vào khoâng 11-13 giờ. 

Cân khối lượng lá tươi (P1). Sau đò cho ngåm 

vào nước khoâng 24 tiếng, bó méu ra, thçm khô 

bề mặt lá rồi cân khối lượng lá bão hòa (P2). Sau 

đò méu được đem sçy khô ở nhiệt độ 105C cho 

đến khi thu được khối lượng không đổi (P3). 

Công thức tính độ thiếu hụt bão hña nước: 

THBHN (%) = P2 – P1 × 100% 

P2 –P3  

Chî số SPAD: Được đo bìng máy đo chî số 

SPAD (SPAD-502, Japan). 

Hiệu suçt huỳnh quang diệp lục (Fv/Fm): 

Đo bìng máy đo hiệu suçt huỳnh quang diệp lục 

(Chlorophyll fluorescence meter). 

Mức độ rò rî ion (%) được đánh giá theo 

phương pháp của (Zhao & cs., 2007)  

- Nëng suçt và các yếu tố cçu thành nëng 

suçt: Đếm tổng số quâ/cây (quâ), khối lượng 100 

hät (g), nëng suçt cá thể (g/cây).  

2.3. Xử lý thống kê 

Số liệu thu thêp được xử lý bìng chương 

trình Excel và đánh giá bìng phương pháp phån 

tích phương sai (ANOVA) hai nhân tố với phæn 

mềm IRRISTAT version 5.0. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của lượng bón biochar đến 

một số chỉ tiêu sinh trưởng của giống läc 

L27 trong điều kiện mặn 

3.1.1. Ảnh hưởng của lượng bón biochar đến 

động thái tăng trưởng chiều cao thân chính 

Trong nghiên cứu này, trước khi xử lý mặn 

không có sự sai khác về chiều cao thân chính 

của giống läc L27 giữa các công thức bón 

biochar. Tuy nhiên, sau khi xử lý mặn chiều cao 

thån chính cò xu hướng giâm rõ rệt ở tçt câ các 

công thức so với điều kiện không gây mặn. Kết 

quâ nghiên cứu này cũng tương đồng với kết 

quâ đã công bố trước đåy của nhóm tác giâ 

Osuagwu  & cs. (2014) và Musa  & cs. (2015) các 

tác giâ này cũng cho rìng mặn ânh hưởng rõ rệt 

đến sinh trưởng, sinh lý đặc biệt làm giâm chiều 

cao thân chính của läc. So sánh giữa các công 

thức bón biochar kết quâ cho thçy công thức bón 

15 tçn biochar/ha cho chiều cao cåy đät giá trð 

cao nhçt trong câ hai điều kiện gây mặn và 

không gây mặn tiếp đến là công thức bón 10 tçn 

biochar/ha. Công thức không bón biochar (0kg 

biochar/ha) có chiều cao cåy đät giá trð thçp 

nhçt trong câ hai điều kiện gây mặn và không 

gây mặn (Hình 1). 
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Hình 1. Ảnh hưởng của lượng bón biochar đến động thái tăng trưởng chiều cao thân chính 

của giống läc L27 trong điều kiện không gây mặn (A) và điều kiện gây mặn (B) 

Bâng 1. Ảnh hưởng của lượng bón biochar đến diện tích lá  

và chiều dài rễ của giống läc L27 trong điều kiện mặn 

Điều kiện 
xử lý 

Lượng biochar 
(tấn/ha) 

Ngày cuối cùng sau khi xử lý mặn 25 ngày sau khi kết thúc gây mặn 

Diện tích lá (dm
2
/cây) Chiều dài rễ (cm) Diện tích lá (dm

2
/cây) Chiều dài rễ (cm) 

Không gây mặn 0 7,08 23,07 10,08 28,73 

5 8,37 25,53 12,50 30,30 

10 9,81 27,48 13,19 33,13 

15 9,63 25,87 12,72 32,30 

Gây mặn 0 6,12 19,40 7,90 26,40 

5 7,14 21,23 8,35 28,87 

10 8,50 23,67 10,89 30,50 

15 8,61 22,25 10,65 31,45 

CV% 13,6 10,0 10,0 5,8 

LSDTxB 0,05 1,92 3,07 1,87 3,04 

Trung bình 
điều kiện xử lý 

Không gây mặn 8,73 25,49 12,12 31,12 

Gây mặn 7,60 21,64 9,45 29,31 

LSDT 0,05 0,96 2,04 0,94 1,52 

Trung bình 
lượng biochar 
bón 

0 6,60 21,23 8,99 27,57 

5 7,75 23,38 10,42 29,58 

10 9,15 25,57 12,04 31,82 

15 9,12 24,06 11,69 31,88 

LSDB 0,05 1,36 2,88 1,32 2,15 
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3.1.2. Ảnh hưởng của lượng bón biochar 

đến diện tích lá và chiều dài rễ  

Trong điều kiện gây mặn diện tích lá và 

chiều dài rễ của giống läc L27 ở các mức bón 

biochar khác nhau đều cò xu hướng suy giâm rõ 

rệt. Kết quâ nghiên cứu này tương đồng với kết 

quâ nghiên cứu trước đåy cho rìng diện tích lá 

läc bð ânh hưởng rõ rệt trong điều kiện mặn 

(Nithila & cs., 2013). So sánh giữa các công thức 

bón biochar trong câ hai điều kiện không gây 

mặn hoặc gây mặn kết quâ cho thçy diện tích lá 

và chiều dài rễ läc tëng dæn khi tëng lượng 

biochar và đät giá trð cao nhçt ở lượng bón 10 

tçn biochar/ha. Tuy nhiên, khi tëng lượng bón 

biochar lên 15 tçn/ha thì diện tích lá và chiều 

dài rễ trong điều kiện không gây mặn có xu 

hướng giâm xuống trong khi đò trong điều kiện 

gây mặn diện tích lá täi thời điểm kết thúc xử lý 

mặn và chiều dài rễ täi thời điểm 25 ngày sau 

khi kết thúc gây mặn vén cò xu hướng tëng lên 

(Bâng 1). 

3.1.3. Ảnh hưởng của lượng bón biochar 

đến khối lượng khô của rễ, thân và lá  

Kết quâ nghiên cứu cho thçy mặc dù khối 

lượng chçt khô của giống läc L27 ở cò xu hướng 

tëng dæn qua thời gian theo dõi tuy nhiên trong 

điều kiện mặn khối lượng chçt khô của rễ, thân, 

lá cò xu hướng giâm rõ rệt. Kết quâ nghiên cứu 

này hoàn toàn phù hợp với các kết quâ nghiên 

cứu trước đåy của nhiều tác giâ (Osuagwu & cs., 

2014; Musa & cs., 2015; Sareh & cs., 2015). So 

sánh giữa các công thức bón biochar kết quâ cho 

thçy khối lượng chçt khô của rễ, thân, lá có xu 

hướng tëng khi tëng lượng biochar và đät giá trð 

cao nhçt ở công thức bón 10 tçn biochar/ha. Tuy 

nhiên, trong câ hai điều kiện gây mặn và không 

gây mặn, tiếp tục tëng lượng bón biochar lên 15 

tçn/ha thì khối lượng chçt khô của rễ, thân, lá có 

xu hướng giâm xuống. Công thức không bón 

biochar vén là công thức có khối lượng chçt khô 

của rễ, thån, lá đät giá trð thçp nhçt trong câ hai 

điều kiện gây mặn và không gây mặn (Bâng 2). 

Bâng 2. Ảnh hưởng của lượng bón biochar đến khối lượng khô của rễ, thân và lá  

của giống läc L27 trong điều kiện mặn 

Điều kiện 
xử lý 

Lượng biochar 
(tấn/ha) 

Ngày cuối cùng sau khi xử lý mặn 25 ngày sau khi kết thúc gây mặn 

Rễ (g/cây) Thân (g/cây) Lá (g/cây) Rễ (g/cây) Thân (g/cây) Lá (g/cây) 

Không gây 
mặn 

0 1,16 5,34 3,33 1,42 6,02 4,40 

5 1,23 5,58 3,53 1,43 6,92 4,55 

10 1,46 5,95 3,79 1,88 7,26 4,99 

15 1,44 5,67 3,73 1,84 7,16 4,72 

Gây mặn 0 1,10 3,70 2,21 1,27 4,46 3,40 

5 1,17 4,14 2,45 1,37 5,06 3,41 

10 1,28 5,09 2,73 1,50 5,85 4,09 

15 1,23 4,71 2,66 1,47 5,76 3,98 

CV% 7,7 7,1 7,1 9,4 5,1 7,9 

LSDTxB 0,05 0,17 0,62 0,38 0,25 0,54 0,58 

Trung bình 
điều kiện xử 
lý 

Không gây mặn 1,32 5,63 3,59 1,64 6,84 4,66 

Gây mặn 1,19 4,41 2,51 1,42 5,31 3,70 

LSDT 0,05 0,01 0,07 0,19 0,12 0,27 0,29 

Trung bình 
lượng 
biochar bón 

0 1,13 4,52 2,77 1,34 5,24 3,90 

5 1,20 4,86 2,99 1,40 5,99 3,98 

10 1,37 5,52 3,26 1,69 6,56 4,54 

15 1,34 5,19 3,20 1,65 6,46 4,35 

LSDB 0,05 0,12 0,44 0,27 0,18 0,38 0,41 
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Bâng 3. Ảnh hưởng của lượng bón biochar đến khâ năng hình thành nốt sần  

của giống läc L27 trong điều kiện mặn 

Điều kiện 
xử lý 

Lượng biochar 
(tấn/ha) 

Ngày cuối cùng sau khi xử lý mặn 25 ngày sau khi kết thúc gây mặn 

Số lượng nốt sần 
(nốt/cây) 

Khối lượng nốt sần 
(g) 

Số lượng nốt sần 
(nốt/cây) 

Khối lượng nốt sần 
(g) 

Không 
gây mặn 

0 323,33 1,01 341,56 1,07 

5 366,33 1,10 375,60 1,16 

10 397,00 1,22 410,35 1,30 

15 388,33 1,18 397,45 1,24 

Gây mặn 0 246,67 0,64 253,83 0,71 

5 280,33 0,80 289,46 0,87 

10 291,00 0,87 301,04 0,94 

15 287,33 0,84 294,40 0,90 

CV% 5,5 8,9 4,6 11,7 

LSDTxB 0,05 30,46 0,14 26,69 0,21 

Trung 
bình điều 
kiện xử lý 

Không gây mặn 368,75 1,13 381,24 1,2 

Gây mặn 276,33 0,79 284,68 0,86 

LSDT 0,05 15,23 0,07 13,34 0,1 

Trung 
bình 
lượng 
biochar 
bón 

0 285,00 0,82 297,70 0,89 

5 323,33 0,95 332,53 1,02 

10 344,00 1,05 355,70 1,12 

15 337,83 1,01 345,93 1,07 

LSDB 0,05 21,54 0,10 18,87 0,15 

 

3.2. Ảnh hưởng của lượng bón biochar đến 

khâ năng hình thành nốt sần của giống läc 

L27 trong điều kiện mặn 

Khâ nëng hình thành nốt sæn có sự thay đổi 

theo giai đoän sinh trưởng và theo lượng bón 

biochar. Số lượng và khối lượng nốt sæn của 

giống läc L27 ở các mức bòn biochar tëng lên và 

đät giá trð cao vào ngày thứ 25 sau khi kết thúc 

gây mặn. Trong điều kiện mặn, số lượng và khối 

lượng nốt sæn của giống läc L27 thçp hơn cò ý 

nghïa so với điều kiện không gây mặn. Ứng 

dụng bòn biochar làm tëng số lượng và khối 

lượng nốt sæn trong câ hai điều kiện gây mặn và 

không gây mặn. Kết quâ nghiên cứu này cũng 

tương đồng với kết quâ trong nghiên cứu của 

nhóm tác giâ Farhangi-Abriz & Torabian 

(2018), nhóm tác giâ cũng cho rìng trong điều 

kiện mặn hoät tính khử nitrate giâm và khâ 

nëng cố đðnh đäm bð ức chế do giâm số lượng nốt 

sæn trong khi đò ứng dụng bòn biochar làm tëng 

hoät tính khử nitrate và tëng khâ nëng cố đðnh 

đäm. So sánh giữa các công thức bón biochar 

cho thçy số lượng và khối lượng nốt sæn của läc 

cò xu hướng tëng khi tëng lượng bón biochar và 

đät giá trð cao nhçt ở công thức bón 10 tçn 

biochar/ha. Tuy nhiên, tiếp tục tëng lượng bón 

biochar lên 15 tçn/ha thì số lượng và khối lượng 

nốt sæn của läc cò xu hướng giâm xuống ở câ hai 

điều kiện gây mặn và không gây mặn. Công 

thức không bón biochar có số lượng và khối 

lượng nốt sæn trên cåy đät giá trð thçp nhçt 

trong câ hai điều kiện gây mặn và không gây 

mặn (Bâng 3). 

3.3. Ảnh hưởng của lượng bón biochar đến 

một số chỉ tiêu sinh lý của giống läc L27 

trong điều kiện mặn  

3.3.1. Ảnh hưởng của lượng bón biochar 

đến chỉ số SPAD 

Hàm lượng chlorophyll trong lá läc bð ânh 

hưởng rõ rệt trong điều kiện mặn (Sareh & cs., 

2015). Trong nghiên cứu này không có sự thay 
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đổi lớn giữa các công thức bón biochar về chî số 

SPAD trong giai đoän từ ngày 31/3 đến ngày 

24/4 trong điều kiện gây mặn hoặc không gây 

mặn. Tuy nhiên, từ ngày 24/4 đến ngày 24/5 

chî số SPAD của giống läc L27 trong điều kiện 

gây mặn cò xu hướng giâm mänh đặc biệt là 

giai đoän sau khi kết thúc gây mặn (từ ngày 

19/5 đến ngày 24/5). So sánh giữa các lượng 

bòn biochar trong điều kiện mặn cho thçy công 

thức bón 15 tçn biochar/ha có chî số SPAD đät 

giá trð cao nhçt täi thời điểm theo dõi læn cuối 

cùng (ngày 24/5), tiếp đến là công thức bón 10 

tçn biochar/ha. Công thức không bón biochar 

có chî số SPAD đät giá trð thçp nhçt. Kết quâ 

nghiên cứu này cũng tương đồng với các kết 

quâ nghiên cứu của nhóm tác giâ Elshaikh & 

cs. (2017) và Sappor & cs. (2017) nhóm tác giâ 

cho rìng biochar như một chçt điều hòa cho 

đçt bð nhiễm mặn thông qua việc giâm muối 

hña tan trong đçt do đò làm tëng các chî tiêu 

sinh trưởng và sinh lý của cây trồng trong điều 

kiện mặn (Hình 2). 

3.3.2. Ảnh hưởng của lượng bón biochar 

đến hiệu suất huỳnh quang diệp lục  

Khi gặp điều kiện mặn, hiệu suçt huỳnh 

quang diệp lục của lá cò xu hướng giâm xuống 

(Musa & cs., 2015).  Kết quâ nghiên cứu này 

cũng cho thçy ở công thức không gây mặn, 

không có sự thay đổi lớn qua các giai đoän sinh 

trưởng về chî số hiệu suçt huỳnh quang diệp 

lục, trong khi đò chî số hiệu suçt huỳnh quang 

diệp lục của giống läc L27 trong điều kiện mặn 

cò xu hướng giâm mänh đặc biệt là sau khi kết 

thúc gây mặn. So sánh giữa các lượng bón 

biochar trong điều kiện mặn cho thçy công thức 

bón 10 tçn biochar/ha có hiệu suçt huỳnh quang 

diệp lục đät giá trð cao nhçt täi thời điểm theo 

dõi læn cuối cùng (ngày 24/5) trong khi đò công 

thức không bón biochar có hiệu suçt huỳnh 

quang diệp lục đät giá trð thçp nhçt (Hình 3). 

3.3.3. Ảnh hưởng của lượng bón biochar 

đến độ rò rỉ ion  

Trong nghiên cứu này, độ rò rî ion của giống 

läc L27 trong điều kiện mặn luôn cao hơn so với 

điều kiện không gây mặn täi câ hai thời điểm 

kết thúc xử lý mặn và thời điểm 25 ngày sau khi 

kết thúc xử lý mặn. Kết quâ nghiên cứu này 

cũng tương đồng với kết quâ nghiên cứu của tác 

giâ Musa & cs. (2015). So sánh các mức bón 

biochar kết quâ cho thçy công thức bón 10 tçn 

biochar/ha cò độ rò rî ion đät giá trð thçp nhçt 

täi câ hai thời điểm theo dõi trong câ hai điều 

kiện gây mặn và không gây mặn trong khi đò 

công thức không bòn biochar cò độ rò rî ion đät 

giá trð cao nhçt (Hình 4). 

  

Hình 2. Ảnh hưởng của lượng bón biochar đến chỉ số SPAD của giống läc L27  

trong điều kiện không gây mặn (A) và điều kiện gây mặn (B) 
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Hình 3. Ảnh hưởng của lượng bón biochar đến hiệu suất huỳnh quang diệp lục  

của giống läc L27 trong điều kiện không gây mặn (A) và điều kiện gây mặn (B) 

3.3.4. Ảnh hưởng của lượng bón biochar 

đến độ thiếu hụt bão hòa nước  

Trong điều kiện gây mặn độ thiếu hụt bão 

hña nước của giống läc L27 cao hơn so với điều 

kiện không gây mặn täi câ hai thời điểm kết thúc 

xử lý mặn và 25 ngày sau khi kết thúc xử lý mặn. 

Bón biochar làm giâm độ thiếu hụt bão hña nước 

trong lá của giống läc L27 trong câ hai điều kiện 

gây mặn và không gây mặn. Kết quâ nghiên cứu 

này cũng tương đồng với một số kết quâ nghiên 

cứu trước đåy của nhóm tác giâ Elshaikh & cs. 

(2017) và Sappor & cs. (2017) các tác giâ cho rìng 

biochar như một chçt điều hña cho đçt bð nhiễm 

mặn thông qua việc giâm muối hña tan trong đçt. 

Đồng thời biochar đã làm tëng đáng kể khâ nëng 

giữ nước của đçt do đò về cơ bân câi thiện đáng 

kể các đặc điểm sinh lý cho cây trồng như tëng 

hàm lượng hàm lượng nước tương đối trong lá 

(Chintala & cs., 2014; Akhtar & cs., 2014). So 

sánh giữa các mức bón biochar kết quâ cho thçy 

công thức bón 10 tçn biochar/ha cò độ thiếu hụt 

bão hña nước đät giá trð thçp nhçt täi câ hai thời 

điểm theo dõi trong câ hai điều kiện gây mặn và 

không gây mặn trong khi đò công thức không bón 

biochar cò độ thiếu hụt bão hña nước đät giá trð 

cao nhçt (Hình 5). 

3.4. Ảnh hưởng của lượng bón biochar đến 

một số yếu tố cấu thành năng suất và năng 

suất cá thể của giống läc L27 trong điều 

kiện mặn 

Các mức bón biochar khác nhau có sự sai 

khác cò ý nghïa về số quâ/cây, số quâ chíc/cây, 

khối lượng 100 hät và nëng suçt cá thể ở câ hai 

điều kiện gây mặn và không gây mặn. Trong 

điều kiện gây mặn, các yếu tố cçu thành nëng 

suçt và nëng suçt cá thể của giống läc L27 đều 

thçp hơn so với điều kiện không gây mặn. Kết 

quâ này hoàn toàn phù hợp với các kết quâ 

nghiên cứu trước đåy của nhóm tác giâ Mensah 

& cs. (2006) và Osuagwu & cs. (2014). Bên cänh 

đò, nhiều tác giâ cũng chî ra rìng sự giâm nëng 

suçt là kết quâ tổng hợp của sự suy giâm các chî 

tiêu sinh trưởng và các chî tiêu sinh lý gây ra 

bởi điều kiện mặn (Abdul-Halim & cs., 1988; 

Singh & Jain, 1989). Kết quâ của sự suy giâm 
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sinh trưởng và nëng suçt trong điều kiện mặn 

có thể giâi thích là do quá trình ngộ độc và làm 

mçt cân bìng ion trong cây (Sharma, 1997). Bón 

biochar làm tëng các yếu tố cçu thành nëng 

suçt và nëng suçt cá thể trong câ hai điều kiện 

gây mặn và không gây mặn. Kết quâ nghiên cứu 

này cũng phù hợp với một số kết quâ nghiên cứu 

trước đåy của nhiều tác giâ cho rìng bổ sung 

biochar vào đçt làm thay đổi đặc tính lý hóa của 

đçt, tëng lượng dinh dưỡng trong đçt và giâm 

khâ nëng hçp thụ Na+ (Chintala & cs., 2014) 

đồng thời cñn làm tëng hiệu quâ sử dụng nước 

và giâm sự rửa trôi các chçt dinh dưỡng trong 

đçt, thông qua đò làm tëng nëng suçt cây trồng 

(Glaser & cs., 2002; Lehmann & cs., 2003). So 

sánh giữa các mức bón biochar kết quâ cho thçy 

công thức bón 10 tçn biochar/ha cho các yếu tố 

cçu thành nëng suçt và nëng suçt cá thể đät giá 

trð cao nhçt, tiếp đến là công thức bón 15 tçn 

biochar/ha. Công thức không bón biochar cho 

các yếu tố cçu thành nëng suçt và nëng suçt cá 

thể đät giá trð thçp nhçt (Bâng 4). 

    

Hình 4. Ảnh hưởng của lượng bón biochar đến độ rò rỉ ion của giống läc L27 

täi thời điểm kết thúc xử lý mặn (A) và 25 ngày sau khi kết thúc xử lý mặn (B)   

  

Hình 5. Ảnh hưởng của lượng bón biochar đến độ thiếu hụt bão hòa nước của giống läc L27  

täi thời điểm kết thúc xử lý mặn (A) và 25 ngày sau khi kết thúc xử lý mặn (B) 
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 Bâng 4. Ảnh hưởng của lượng bón biochar đến số quâ/cây, số quâ chắc/cây,  

khối lượng 100 hät và năng suất cá thể của giống läc L27 trong điều kiện mặn 

Điều kiện xử lý 
Lượng biochar 

(tấn/ha) 
Số quả/cây 

(quả) 
Số quả chắc/cây 

(quả) 
Khối lượng 
100 hạt (g) 

Năng suất cá thể 
(g/cây) 

Không gây 
mặn 

0 10,33 5,88 36,79 4,08 

5 11,40 6,05 40,90 6,28 

10 12,26 8,00 52,54 7,07 

15 11,56 7,50 44,72 6,63 

Gây mặn 0 6,78 5,06 23,54 2,72 

5 7,12 5,45 28,54 3,27 

10 10,00 7,69 33,80 4,73 

15 10,33 6,20 30,58 3,72 

CV% 7,6 6,5 0,2 0,3 

LSDTxB 0,05 1,32 0,73 0,13 0,03 

Trung bình 
điều kiện xử lý 

Không gây mặn 11,39 6,86 81,84 21,45 

Gây mặn 8,56 6,10 71,50 25,25 

LSDT 0,05 0,66 0,37 0,05 0,03 

Trung bình 
lượng biochar 
bón 

0 8,56 5,47 30,17 3,40 

5 9,26 5,75 34,72 4,77 

10 11,13 7,84 43,17 5,90 

15 10,94 6,85 37,65 5,18 

LSDB 0,05 0,94 0,52 0,1 0,02 

 

4. KẾT LUẬN 

Mặn làm giâm đáng kể đến một số chî tiêu 

sinh trưởng như chiều cao cây, diện tích lá, 

chiều dài rễ, khối lượng sinh khối, khâ nëng 

hình thành nốt sæn, hiệu suçt huỳnh quang, chî 

số SPAD trong khi đò làm tëng mức độ rò rî ion 

và tëng độ thiếu hụt bão hña nước dén đến làm 

giâm các yếu tố cçu thành nëng suçt và nëng 

suçt cá thể. Bòn biochar làm tëng các chî tiêu 

sinh trưởng, chî tiêu sinh lý có lợi và các yếu tố 

cçu thành nëng suçt cũng như nëng suçt cá thể 

trong câ hai điều kiện gây mặn và điều kiện 

không gây mặn. Trong các mức bón biochar, 

mức bón 10 tçn/ha cho các chî tiêu sinh trưởng, 

chî tiêu sinh lý có lợi và các yếu tố cçu thành 

nëng suçt cũng như nëng suçt cá thể cao hơn so 

với các mức bón còn läi. Kết quâ nghiên cứu cho 

thçy có thể sử dụng lượng bón biochar ở mức 10 

tçn/ha cho läc để đâm bâo sinh trưởng tốt và 

nëng suçt cao trong điều kiện mặn. 
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