
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam - Số 07(128)/2021 

34

Kamenetsky, R. and Okubo, H., 2013. Ornamental 
Geophytes: From Basic Science to Sustainable 
Production. CRC Press, New York: 598 pp. ISBN 
9781138198616.

Naggar El., A.H. and El-Nasharty, A.B., 2009. E�ect 
of growing media and mineral fertilization on 
growth, �owering, bulbs productivity and chemical 
constituents of Hippeastrum vittatum, Herb. American-
Eurasian Journal of Agricultural and Environmental 
Science, 6(3): 360-371.

Okubo H., 1992. Hippeastrum (Amaryllis). In: A.A. De 

Hertogh and M. La Nard (eds.), Physiology of �ower 
Bulbs, Elsevier, Amsterdam: 321-334.

Read V.M., 2004. Hippeastrum: the gardener’s Amaryllis. 
Timber Press. Portland, Oregon. In association with 
the Royal Horticultural Society. Cambridge, England: 
334 pp.

Tombolato, A.F.C., Uzzo, R.P., Junqueira, A.H., Peetz, 
M.S., Stancato, G.C. andAlexandre, M.A.V.,2010. 
Bulbosas Ornamentais no Brasil. Revista Brasileira 
de Horticultura Ornamental, 16: 127-138. https://doi.
org/10.14295/rbho.v16i2.553.

E�ect of organic and NPK fertilizers on growth and development 
of Hong Dao amaryllis (Hippeastrum sp.)  

Pham �i Minh Phuong, Bui Ngoc Tan,  
Nguyen Anh Duc, Dang �i Huong, Nguyen Xuan Truong

Abstract
�e study was carried out to determine the appropriate amount of organic fertilizer and NPK for the growth and 
development of Hong Dao amaryllis in Gia Lam, Hanoi. �e result showed that basal organic fertilizer application of 
4 kg m-2 (equivalent to 40 tons ha-1) showed good e�ect on growth and development in Hong Dao amaryllis, which 
resulted in 88.8 cm plant height, 29.1 cm bulb circumference, 471.1g bulb weight, 19.3 cm �ower diameter and 15.3 days 
for decorative durability. Additional nutrition application by top dressing of 20 g m-2 of Bu�alo Head NPK 13:13:13 + 
TE, four times/year (equivalent to 800 kg ha-1 year-1) increased plant growth and �ower quality (89.9 cm plant height, 
25.6 cm bulb circumference, 380.9 g bulb weight, 19.3 cm �ower diameter and 15.6 days in�orescence durability). 
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ƯỚC LƯỢNG HÀM LƯỢNG LÂN HỮU DỤNG VÀ ĐẠM 
TỔNG SỐ DỰA VÀO HÀM LƯỢNG CÁC BON HỮU CƠ TRONG ĐẤT

Lê Văn Dang1* và Ngô Ngọc Hưng1

TÓM TẮT
Nghiên cứu nhằm ước lượng hàm lượng lân (P) hữu dụng và đạm (N) tổng số trong một số nhóm đất chính 

trồng lúa ở vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) dựa vào hàm lượng các bon hữu cơ (OC) có trong đất. 
Nghiên cứu được thực hiện trên ba nhóm đất, bao gồm phèn, phù sa và nhiễm mặn đang canh tác lúa ở vùng 
ĐBSCL. �ời gian thu mẫu và phân tích được thực hiện từ tháng 12/2016 đến tháng 3/2017. Mỗi nhóm đất thu 
40 mẫu ở độ sâu 0 - 20 cm. Kết quả cho thấy, dựa vào OC có trong đất có thể xác định được hàm lượng P hữu 
dụng và N tổng số trong đất. Phương trình ước lượng P hữu dụng chung cho cả ba nhóm đất dựa vào OC là  
y = 5,62x + 8,83 (R2 = 0,73). Tương tự, phương trình ước lượng N tổng số trong đất dựa vào hàm lượng OC 
trong đất là y = 0,08x + 0,06 (R2 = 0,68). 

Từ khóa: Lân hữu dụng, đạm tổng số, các bon hữu cơ, đất lúa
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Lân hữu dụng trong đất là một nhân tố quan 
trọng ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của các 
vi sinh vật trong đất, sinh trưởng và năng suất của 
cây trồng (Smith et al., 2015). Ngoài ra, P hữu dụng 
trong đất còn là một tiêu chí quan trọng để đánh 
giá chất lượng đất (Turrión et al., 2007; Renneson et 
al., 2016). Để xác định được hàm lượng P hữu dụng 
trong đất cần gửi mẫu đến các phòng phân tích, 
điều này dẫn đến mất nhiều thời gian và tốn kém. 
Nghiên cứu của Seilsepour và cộng tác viên (2008) 
kết luận rằng có mối tương quan giữa hàm lượng P 
hữu dụng trong đất và hàm lượng các bon hữu cơ 
(OC) trong đất. Từ đó, có thể ước đoán được hàm 
lượng của P hữu dụng trong đất dựa vào hàm lượng 
OC trong đất. 

Đạm tổng số trong đất là một chỉ tiêu quan 
trọng để đánh giá độ phì nhiêu của đất (Kucharik 
et al., 2001; Xue and An, 2018). �ông thường N 
tổng số trong đất thường được xác định bằng hai 
phương pháp Kjeldahl và Dumas (Pereira et al., 
2006). Tuy nhiên, xác định hàm lượng N tổng số 
bằng hai phương pháp này cần tốn nhiều thời gian, 
cũng như chi phí để thực hiện. Tương tự như P 
hữu dụng trong đất, N tổng số trong đất có thể ước 
lượng dựa vào hàm lượng OC trong đất (Rashidi 
and Seilsepour, 2009). Các phương trình ước lượng 
N tổng số và P hữu dụng trong đất dựa trên hàm 
lượng OC đã được thiết lập trên nhiều loại loại 
đất khác nhau (Seilsepour et al., 2008; Rashidi and 
Seilsepour, 2009). Tuy nhiên, phương trình ước 
lượng N tổng số và P hữu dụng trong đất chênh 
lệch rất lớn giữa các vùng nghiên cứu và loại đất, 
dẫn đến sai lệch kết quả ước lượng. Để đạt kết quả 
chính xác, cần thiết lập phương trình chuyên biệt 
cho từng nhóm đất cũng như trên từng vùng đất 
nghiên cứu cụ thể. 

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu nghiên cứu
Nghiên cứu được thực hiện trên ba nhóm đất: 

phèn, phù sa và nhiễm mặn đang canh tác lúa ở 
vùng ĐBSCL. Mỗi một nhóm đất được thu tại 4 địa 
điểm khác nhau, ở mỗi địa điểm thu 10 mẫu. Tổng 
số mẫu trên mỗi nhóm đất là 40. Các địa điểm thu 
mẫu đất được trình bày trong bảng 1.

Bảng 1. Vị trí thu mẫu đất

Nhóm đất Vị trí thu mẫu Cơ cấu 
cây trồng

Đất phèn

1. Phụng Hiệp - Hậu Giang 
2. Cai Lậy - Tiền Giang
3. Hòn Đất - Kiên Giang
4. �áp Mười - Đồng �áp

Lúa 3 vụ

Đất phù sa

1. Ô Môn - Cần �ơ
2. Chợ Mới - An Giang 
3. Bình Minh - Vĩnh Long
4. Giồng Riềng - Kiên Giang

Lúa 3 vụ

Đất nhiễm mặn

1. Phước Long - Bạc Liêu 
2. Long Mỹ - Hậu Giang 
3. An Biên - Kiên Giang 
4. Hồng Dân - Bạc Liêu

Lúa 2 vụ

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Phương pháp thu mẫu đất
Mẫu đất được thu ở độ sâu 0 - 20 cm, trên mỗi 

ruộng lấy 5 điểm theo đường chéo góc, trộn đất cẩn 
thận để lấy một mẫu đại diện khoảng 500 gram cho 
vào túi nhựa, ghi ký hiệu mẫu (nhóm đất, địa điểm, 
ngày thu mẫu). Phơi khô mẫu trong không khí rồi 
nghiền qua rây 0,5 và 2 mm.

2.2.2. Phương pháp phân tích mẫu đất
Các chỉ tiêu phân tích đất: pH, EC (mS/cm), OC 

(organic carbon - các bon hữu cơ), N tổng số, P hữu dụng. 
Phương pháp phân tích đất được trình bày ở bảng 2.

Bảng 2. Chỉ tiêu và phương pháp phân tích đất

STT Chỉ tiêu Đơn vị Phương pháp*
1 pHH2O Trích bằng nước cất, tỉ lệ 1: 2,5 (đất/nước), đo bằng pH kế

2 EC mS/cm Trích bằng nước cất, tỉ lệ 1: 2,5 (đất/nước), đo bằng EC kế

3 P hữu dụng mg P/kg Phương pháp Bray2: trích đất với 0,1 N HCl + 0,03 N NH4F, tỷ lệ đất/nước 1:7

4 OC % Phương pháp Walkley-Black

5 N tổng số % N Công phá với H2SO4đđ-CuSO4-Se, tỷ lệ: 100-10-1. Chưng cất Kjeldahl.
Ghi chú: * Houba và cộng tác viên (1995).
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2.2.3. Xử lý số liệu và phát triển phương trình
Sử dụng phần mềm Microso� Excel 2010 để 

tổng hợp và vẽ đồ thị. Phương trình hồi quy có 
dạng: y = ax + b. Trong đó: y là biến phụ thuộc: hàm 
lượng P hữu dụng trong đất hoặc hàm lượng N tổng 
số; x là biến độc lập: hàm lượng OC trong đất; a và b 
là hệ số hồi quy.

2.3. �ời gian và địa điểm nghiên cứu
�ời gian thu thập mẫu đất từ tháng 12/2016 đến 

tháng 01/2017, địa điểm thu mẫu đất được trình 
bày trong bảng 1. �ời gian phân tích mẫu đất được 
thực hiện từ 02/2017 đến 03/2017 tại Phòng phân 
tích lý - hóa học đất, Bộ môn Khoa học đất, Khoa 
Nông nghiệp, Trường Đại học Cần �ơ.

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

3.1. Đặc tính đất của vùng nghiên cứu

3.1.1. �ông số ban đầu của đất nghiên cứu

Bảng 3. Một số thông số về đặc tính đất nghiên cứu

Nhóm đất pHH2O 
(1:2,5)

EC  
(mS/cm)

OC 
(%)

P hữu dụng  
(mgP/kg)

N tổng số 
(%)

Phèn 
(n = 40)

Giá trị nhỏ nhất 3,15 0,47 1,21 11,6 0,13
Giá trị lớn nhất 4,70 1,59 3,25 28,0 0,31
Trung bình 3,98 0,93 1,94 19,5 0,21
Độ lệch chuẩn (Sd) 0,39 0,40 0,50 4,77 0,05
CV (%) 9,75 43,1 25,6 24,4 22,6

Phù sa 
(n = 40)

Giá trị nhỏ nhất 4,51 0,17 0,92 13,6 0,11
Giá trị lớn nhất 7,38 1,00 4,18 25,6 0,35
Trung bình 5,77 0,61 1,93 20,0 0,20
Độ lệch chuẩn (Sd) 0,78 0,26 0,75 3,10 0,06
CV (%) 13,5 42,4 38,7 15,4 28,5

Nhiễm mặn 
(n = 40)

Giá trị nhỏ nhất 5,36 2,65 0,75 13,2 0,10
Giá trị lớn nhất 7,92 8,78 2,84 25,3 0,34
Trung bình 6,44 5,20 1,70 18,1 0,22
Độ lệch chuẩn (Sd) 0,75 1,68 0,66 3,57 0,07
CV (%) 11,5 32,3 38,4 19,6 33,4

Kết quả ở bảng 3 cho thấy, ở nhóm đất phèn giá 
trị pH trung bình khá thấp (3,98), trong khi đó giá 
trị pH của nhóm phù sa và đất mặn theo thứ tự là: 
5,77 và 6,44. Giá trị EC trung bình trong các nhóm 
đất nghiên cứu khá thấp EC < 1 mS/cm, ngoại trừ 
nhóm đất nhiễm mặn có EC > 5 mS/cm. Hàm lượng 
P hữu dụng trong cả 3 nhóm đất ở mức trung bình 
(theo thang đánh giá của Horneck và cộng tác viên 
(2011)). Hàm lượng OC trung bình giữa ba nhóm 
đất ít có sự chênh lệch lớn (khoảng 2% C). Tương 
tự, hàm lượng N tổng số trung bình giữa các nhóm 
đất cũng ít có sự khác biệt. Trong các nhóm đất 
khảo sát hàm lượng chất hữu cơ ở mức nghèo. Do 
đó, để duy trì và nâng cao tính bền vững của đất, 
người dân canh tác lúa cần bón bổ sung thêm phân 
hữu cơ nhằm nâng cao hàm lượng hữu cơ trong đất. 

3.1.2. So sánh giá trị pH và EC trong các nhóm đất
Hình 1 cho thấy, giá trị pH của nhóm đất phèn 

thấp khác biệt so với nhóm đất phù sa và nhiễm mặn. 
Cụ thể, giá trị pH trung bình của 3 nhóm đất (phèn, 
phù sa và nhiễm mặn) khảo sát theo thứ tự là: 3,98 - 
5,77 - 6,44. Độ dẫn điện (EC) của ba nhóm đất cũng 
có sự chênh lệch rất lớn, nhóm đất nhiễm mặn cho 
giá trị EC (5,20 mS/cm) cao hơn nhiều so với nhóm 
đất phèn (0,93 mS/cm) và phù sa (0,61 mS/cm). Hàm 
lượng OC trong nhóm đất phèn khoảng 1,94% C, ở 
nhóm đất phù sa là 1,93% C và ở nhóm đất nhiễm 
mặn là 1,70% C. Dựa vào tài liệu phân loại đất nhiễm 
mặn của US Salinity Laboratory Sta� (1954), đất bị 
xem là nhiễm mặn khi EC > 2 mS/cm, tương đương 
khoảng 20 mM NaCl. Khoảng giá trị này được xem 
là tác động tiêu cực đến sinh trưởng và phát triển 
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của cây trồng (George et al., 2012). Nhóm đất nhiễm 
mặn có giá trị EC khá cao (5,20 mS/cm) sẽ tác động 
tiêu cực đến sinh trưởng và phát triển của cây lúa. 
Do đó, cần quan tâm đến việc cải tạo đất như: bón 
vôi, phân hữu cơ hoặc biochar, kết hợp rửa mặn đất 
vào đầu vụ nhằm cải thiện độ mặn đất để nâng cao 
năng suất. 

Hình 1. Giá trị pH, EC và OC trong 03 nhóm 
đất nghiên cứu

3.2. Mối quan hệ giữa hàm lượng P hữu dụng và 
OC trong đất

3.2.1. Mối quan hệ giữa hàm lượng P hữu dụng và 
OC ở từng nhóm đất

Kết quả trong hình 2 cho thấy có mối quan hệ 
chặt chẽ giữa hàm lượng P hữu dụng và OC trong 
3 nhóm đất chính trồng lúa ở ĐBSCL. Cụ thể, 
phương trình hồi quy giữa hàm lượng P hữu dụng 
và OC trong 3 nhóm đất đều có hệ số xác định (R2) 
lớn hơn 0,5. Nhóm đất phù sa có hệ số xác định 
cao nhất (R2 = 0,85), tiếp đến là nhóm đất nhiễm 
mặn (R2 = 0,77) và cuối cùng là nhóm đất phèn 
(R2 = 0,75). Dựa vào các phương trình trong hình 
2, có thể ước lượng được hàm lượng P hữu dụng 
dựa trên hàm lượng OC trong đất. Các nghiên cứu 
trước đây cũng kết luận có mối quan hệ giữa hàm 
lượng P hữu dụng và OC trong đất, dựa vào OC có 
thể ước lượng được giá trị của P hữu dụng trong 
đất (Mohanty et al., 2006). �eo kết quả nghiên 
cứu của Seilsepour và cộng tác viên (2008), giá trị P 
hữu dụng trong đất khi phân tích mẫu trong phòng 
thí nghiệm và giá trị P hữu dụng ước lượng từ OC 
trong đất chênh lệch rất thấp, chỉ khoảng 7 - 10%. 

Hình 2. Mối quan hệ giữa hàm lượng P hữu dụng và OC ở từng nhóm đất

3.2.2. Phương trình ước lượng P hữu dụng dựa 
trên OC chung cho ba nhóm đất 

Hình 3 cho thấy hàm lượng lân hữu dụng trong 
một số nhóm đất chính trồng lúa ở ĐBSCL có thể 
được ước lượng thông qua phương trình y = 5,62x 
+ 8,83 (R2 = 0,73). Từ phương trình có thể nhận ra 
rằng hàm lượng P hữu dụng trong đất có mối tương 
quan thuận với hàm lượng OC. Nói cách khác, khi 
hàm lượng OC trong đất tăng đồng nghĩa với hàm 
lượng P hữu dụng trong đất tăng lên. 

Hình 3. Phương trình ước lượng P hữu dụng dựa trên 
OC ở ba nhóm đất
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3.3. Mối quan hệ giữa hàm lượng N tổng số và OC 
trong đất

3.3.1. Mối quan hệ giữa hàm lượng N tổng số và 
OC ở từng nhóm đất

Dựa vào hàm lượng của OC có thể xác định 
được hàm lượng N tổng số trong đất (Hình 4) vì có 
mối tương quan chặt giữa hàm lượng của N tổng số 
với OC trong đất. Trong các nhóm đất phù sa, phèn 
và nhiễm mặn các phương trình để ước lượng hàm 
lượng N tổng số trong đất theo thứ tự là: y = 0,06x + 

0,06 với (R2 = 0,85); y = 0,08x + 0,05 với (R2 = 0,73); 
y = 0,09x + 0,03 với (R2 = 0,66). Trong đó, y: là hàm 
lượng N tổng số có trong đất và x: là hàm lượng OC. 
�eo kết quả nghiên cứu của Rashidi và Seilsepour 
(2009), phương trình ước đoán N tổng số cho đất 
ở Iran là y = 0,067 OC + 0,026 với hệ số xác định 
R2 = 0,83. Kết quả kiểm chứng hàm lượng N tổng 
số trong đất dựa vào phương trình ước lượng cho 
kết quả sai khác rất thấp so với khi phân tích trong 
phòng thí nghiệm, chỉ khoảng 5% (Rashidi and 
Seilsepour, 2009).

Hình 4. Mối quan hệ giữa hàm lượng N tổng số trong đất và OC ở từng loại đất

3.2.2. Phương trình ước lượng N tổng số dựa trên 
OC chung cho cả ba nhóm đất 

Phương trình ước lượng N tổng số chung cho ba 
nhóm đất: phèn, phù sa và nhiễm mặn dựa vào hàm 
lượng OC được trình bày trong hình 5. Kết quả cho 
thấy, phương trình ước lượng chung cho cả ba nhóm 
đất có hệ số xác định khá cao (R2 = 0,68). Tương tự 
với kết quả ước lượng hàm lượng P hữu dụng trong 
đất, có mối tương quan thuận giữa hàm lượng N 
tổng số và OC trong đất. �eo Rashidi và Seilsepour 
(2009), giá trị N tổng số trong đất phụ thuộc vào hàm 
lượng OC và các chỉ tiêu lý hóa, sinh học đất.

Hình 5. Phương trình ước lượng N tổng số dựa trên 
OC ở ba nhóm đất

IV. KẾT LUẬN

Hàm lượng lân hữu dụng trong đất có thể xác 
định dựa vào hàm lượng các bon hữu cơ trong đất. 
Trong ba nhóm đất khảo sát: phèn, phù sa và nhiễm 
mặn, nhóm đất phù sa cho hệ số xác định (R2) cao 
hơn so với hai nhóm đất còn lại. Để ước lượng hàm 
lượng P hữu dụng trong ba nhóm đất chính trồng 
lúa ở ĐBSCL có thể dựa vào phương trình y = 5,62x 
+ 8,83 (R2 = 0,73).

Đạm tổng số trong đất có mối tương quan chặt 
với hàm lượng các bon hữu cơ trong đất. Phương 
trình hồi quy giữa hàm lượng đạm tổng số và các 
bon hữu cơ trong đất của từng nhóm đất đều cho 
hệ số xác định (R2) lớn hơn 0,5. Phương trình ước 
lượng N tổng số chung cho cả ba nhóm đất chính 
canh tác lúa ở ĐBSCL được đề xuất y = 0,08x + 0,06 
(R2 = 0,68). 
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Estimation of available phosphorus and total nitrogen content based 
on organic carbon in soil

Le Van Dang and Ngo Ngoc Hung

Abstract
�is study aimed to estimate available phosphorus (AP) and total nitrogen (TN) content in paddy soils in the 
Vietnamese Mekong Delta (VMD) based on organic carbon (OC) contents in soil. �e study was carried out on three 
types of soils, including acid sulfate soil, alluvial soil, and salt-a�ected soil growing rice in the VMD. Soil samples 
collection and analysis were conducted from December 2016 to March 2017. 40 soil samples were collected from 
each soil type at 0 - 20 cm depth. �e results showed that based on OC could be determined AP and TN content in 
the soil. �e estimating equation for AP in three soils group is y = 5.62x + 8.83 (R2 = 0.73). Likewise, TN’s equation 
based on OC content is y = 0.08x + 0.06 (R2 = 0.68). 
Keywords: Available phosphorus, total nitrogen, organic carbon, paddy soil 
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HIỆU QUẢ CỦA PHÂN CHỨA BO VÀ KẼM ĐỐI VỚI CÂY ĐƯƠNG QUY NHẬT BẢN 
(Angelica acutiloba) TRỒNG TRÊN ĐẤT NÂU ĐỎ BAZAN TỈNH LÂM ĐỒNG

Phạm Anh Cường1*, Huỳnh �anh Hùng2

TÓM TẮT
Nghiên cứu nhằm xác định liều lượng bón và dạng phân bón B, Zn phù hợp cho cây đương quy. �í nghiệm 

được được tiến hành trên đất nâu đỏ phát triển trên bazan từ tháng 8/2017 đến tháng 8/2018 tại tỉnh Lâm 
Đồng. Trong điều kiện thí nghiệm, kết quả cho thấy, khi liều lượng B và Zn tăng lên đều làm cho các chỉ tiêu 
sinh trưởng và năng suất đương quy tăng; năng suất đạt cao nhất khi bón 4,8 kg B/ha và 6 kg Zn/ha. Giữa hai 
dạng phân chứa B và hai dạng phân chứa kẽm có cùng lượng bón không có sự khác biệt thống kê về năng suất. 
Phân chứa B dạng borax ở lượng bón 4,8 kgB/ha và phân chứa Zn dạng sunphat ở lượng bón 6 kgZn/ha cho 
năng suất và hiệu quả kinh tế cao nhất, có triển vọng ứng dụng vào sản xuất đương quy diện rộng trên đất nâu 
đỏ bazan tỉnh Lâm Đồng. 

Từ khóa: Đương quy Nhật Bản, liều lượng phân bón, bo, kẽm, Lâm Đồng 

��Nghiên�cứu�sinh�Trường�Đại�học�Nông�Lâm�TP.�Hồ�Chí�Minh,�
2�Khoa�Nông�học,�Trường�Đại�học�Nông�Lâm�TP.�Hồ�Chí�Minh�
��Tác�giả�chính

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Cây đương quy Nhật Bản (Angelica acutiloba 
Kitagawa) thuộc họ hoa tán (Apiaceae), bộ phận sử 
dụng làm thuốc là rễ củ (Dược điển Việt Nam IV, 
2015). Trong những năm gần đây, đương quy được 
trồng nhiều và thích nghi tốt ở một số tỉnh Tây 
Nguyên (Võ Văn Chi, 2012) nên đang được nông 
dân mở rộng diện tích gieo trồng. Tuy nhiên, cách 
bón phân cho cây đương quy của nông dân còn 
nhiều bất cập và còn mang tính kinh nghiệm. Việc 
sử dụng nhiều phân đạm, ít kali và ít hoặc không 
sử dụng vi lượng là nguyên nhân làm cho năng 
suất và chất lượng đương quy chưa cao. Đất nâu đỏ 
trên bazan tỉnh Lâm Đồng được cho là loại đất đồi 
núi có nhiều ưu điểm thích hợp với nhiều loại cây, 
tuy nhiên bo (B) và kẽm (Zn) đang là yếu tố hạn 
chế đến năng suất cây trồng (Lê Hoàng Kiệt, 2001; 
Nguyễn Văn Bộ và ctv., 2017). Các nghiên cứu cho 
thấy bo và kẽm trong đất canh tác có ảnh hưởng 
lớn đến việc tổng hợp các hoạt chất thứ cấp trong 
cây đương quy, trong đó ligustilide là một hoạt chất 
chính (Gu et al., 2014). Những nghiên cứu hiện 
nay về bo và kẽm cho cây đương quy còn quá ít. 
Do vậy, mục đích của nghiên cứu này là xác định 
được lượng bón, dạng phân Bo và kẽm phù hợp để 
bổ sung vào quy trình bón phân cho cây đương quy 
đạt năng suất và chất lượng cao trên đất nâu đỏ trên 
bazan tỉnh Lâm Đồng. 

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu và điều kiện thí nghiệm 
- Hạt giống đương quy Nhật Bản được cung cấp 

từ Trạm Nghiên cứu trồng cây thuốc Sa Pa, huyện 
Sa Pa, tỉnh Lào Cai. 

- Phân bón sử dụng trong thí nghiệm: 
+ Phân đa lượng: Ure (46% N), DAP (18% N, 

46% P2O5), sunphat kali (50% K2O). 
+ Phân vi lượng: Borax (Na2B4O7.10H2O): 

11%B; Zn; solubor Na2B8O134H2O: 20,5% B, 
sunphat kẽm (ZnSO4.7H2O): 22,5%; EDTA-
ZnNa2 (C10H12N2O8ZnNa2): 15% Zn.

- Đất thí nghiệm là đất nâu đỏ trên bazan, nằm 
ở độ cao trên 1.000 m so với mực nước biển, khí 
hậu mát, nhiệt độ trung bình hằng năm 20,6 - 
23,2°C, biên độ nhiệt dao động giữa ngày và đêm 
khá lớn khoảng 10°C (Tổng cục �ống kê, 2017) rất 
thích hợp cho cây trồng có củ. Kết quả phân tích 
đất trước thí nghiệm: pHKCL: 4,93; OM: 2,86%; N: 
0,16%; P2O5: 0,19%; K2O: 0,22% B: 0,75 ppm; Zn: 
1,46 ppm; CEC: 12,16 meq/100 g đất. Đất vụ trước 
nông dân trồng rau các loại, sau chuyển sang trồng 
đương quy.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm 
Hai thí nghiệm hai nhân tố được bố trí theo kiểu 

lô phụ (Split - Plot Design), lặp lại 3 lần. Diện tích mỗi 


