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NGHIÊN C�U M�T S� TÍNH CH�T ��T �� BAZAN 

TR�NG CAM � PH� QU� � NGH� AN 
NguyNguyNguyNguy�n Qu	c Hiu�n Qu	c Hiu�n Qu	c Hiu�n Qu	c Hiu1111, H, H, H, H� Quang ��c� Quang ��c� Quang ��c� Quang ��c2222,,,,    NguyNguyNguyNguy�n Nh� Hà�n Nh� Hà�n Nh� Hà�n Nh� Hà3333    

    

TÓM TTÓM TTÓM TTÓM T�T�T�T�T    
��t �  bazan Ph$ Qu% là lo(i ��t thích h*p cho nhi,u lo(i cây .n qu0 và cây công nghi3p dài ngày. Tr0i qua 
quá trình canh tác không h*p lý �i,u ki3n m�a l<n t=p trung vào mùa hè �ã làm cho �A phì ��t ngày càng 
gi0m. �, tài nhBm xác �Dnh nhEng yu t	 h(n ch chính trên ��t �  bazan Ph$ Qu% tr�ng cam. Kt qu0 
nghiên c�u cho th�y ��t �  bazan Ph$ Qu% có �A dày l<n, trên 1,2 m; �A x	p cao, trên 65% và �A phì tM nhiên 
khá thích h*p v<i cây cam. L�*ng m�a O Ph$ Qu% phân b	 không �,u O các tháng trong n.m; trong thPi k% 
ra hoa, �=u qu0 và nuôi qu0 l<n tQ tháng 2 �n tháng 4 l�*ng m�a th�p (22,6 T 93,8 mm/tháng); tQ tháng 5 
�n tháng 7 l�*ng b	c hZi th�Png l<n hZn l�*ng m�a kt h*p v<i nhi3t �A cao (nhi3t �A trung bình tháng tQ 
26,7 �n 29,2oC) và gió Tây Nam (gió Lào) làm cho tình tr(ng khô h(n O �ây càng trO nên nghiêm tr\ng. 
Trong giai �o(n này c]n ph0i t.ng c�Png t�<i n�<c cho cam. M�a l<n và t=p trung gây nên hi3n t�*ng r^a 
trôi, xói mòn ��t m(nh m`. Kt qu0 nghiên c�u cho th�y ��t �  bazan Ph$ Qu% có nhEng h(n ch nh� sau: 
hàm l�*ng hEu cZ trung bình �n th�p (1,97 T 3,58%); ��t chua, pHKCl dao �Ang tQ (3,89 T 4,68); hàm l�*ng 
kali tcng s	 th�p (0,27 T 0,52%); hàm l�*ng lân d� tiêu th�p (4,82 T 13,68 mg/100 g ��t); hàm l�*ng Ca2+ th�p 
(2,41 T 5,47 me/100 g ��t). C]n thit ph0i bón vôi �g c0i t(o �A chua; bón bc sung các lo(i phân hEu cZ, lân, 
kali cho cam trên lo(i ��t này. 
TTTTQ khóa:Q khóa:Q khóa:Q khóa: Cam, ��t �  bazan, vùng Ph$ Qu%, yu t	 h(n ch. 

    

I. ��T V�N �
1 

Cam, quýt là lo(i cây .n qu0 dài ngày có giá trD 
dinh d�hng và hàng hóa cao [4]. Yêu c]u ��t tr�ng 
cam ph0i tZi x	p và có �A phì cao và ��t ph0i có hàm 
l�*ng ch�t hEu cZ trên 3,5%, ��t ít chua (pHKCl: 5,5 T 
6,0) [3]. Lân có vai trò sinh lý quan tr\ng �	i v<i cây 
cam O thPi k% ra lAc non và nuôi qu0, kali có vai trò 
trong quá trình phát trign c$a lá và qu0, thiu kali 
gây nên hi3n t�*ng ch0y gôm và làm gi0m ch�t 
l�*ng qu0 [9]. 

Ph$ Qu% là mAt vùng ��i núi nBm O phía Tây 
Bnc tonh Ngh3 An, có tcng di3n tích ��t tM nhiên là 
242.426 ha, g�m nhi,u lo(i ��t khác nhau, trong �ó 
��t �  bazan có di3n tích kho0ng 13.441 ha [5]. ��t 
�  bazan Ph$ Qu% là lo(i ��t có ti,m n.ng l<n thích 
h*p cho nhi,u lo(i cây .n qu0 và cây công nghi3p dài 
ngày nh�ng sau mAt quá trình s^ dqng lâu dài không 
h*p lý trong �i,u ki3n nhi3t �<i rm, �Da hình d	c bD 
chia cnt, m�a t=p trung vào mùa hè �ã làm cho ��t bD 
r^a trôi, xói mòn nghiêm tr\ng [5]. ��t d	c O vùng 
��i núi n�<c ta nói chung, ��t �  bazan nói riêng 
�ang có xu h�<ng ngày càng bD chua �i, thoái hoá 
hEu cZ và h(n hán; tình hình sinh tr�Ong, phát trign 
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c$a cây cam ngày càng kém [2]. �g góp ph]n nâng 
cao n.ng su�t, ch�t l�*ng cam �, tài nghiên c�u  mAt 
s	 tính ch�t ��t �  bazan  tr�ng  cam O Ph$ Qu% T 
Ngh3 An �ã ��*c tin hành nhBm xác �Dnh các yu 
t	 h(n ch chính trên ��t �  bazan vùng Ph$ Qu% 
tr�ng cam và �, xu�t  mAt s	 bi3n pháp thích h*p 
phát trign lo(i cây này. 

II. V�T LI�U VÀ PH��NG PHÁP NGHIÊN C�U 

1. V1. V1. V1. V=t li3u nghiên c=t li3u nghiên c=t li3u nghiên c=t li3u nghiên c�u�u�u�u 

Cây cam thPi k% kinh doanh n.m th� 2 �n n.m 
th� 4. ��t �  bazan Ph$ Qu% T Ngh3 An tr�ng cam. 
ThPi gian tin hành tQ n.m 2007 �n 2009. 

2. Ph�Zng pháp nghiên c2. Ph�Zng pháp nghiên c2. Ph�Zng pháp nghiên c2. Ph�Zng pháp nghiên c�u�u�u�u    

 + Ph�Zng pháp l�y muu ��t ngoài thMc �Da: L�y 
9 muu ��t tQ 3 phuu di3n và 3 muu ��t nông hoá (0T30 
cm) O ��t �ang tr�ng cam O thD xã Thái Hoà (g�m 
ph�Png Quang Tin), O huy3n Nghva �àn (xã Nghva 
Hiu, xã Nhva SZn) thuAc vùng Ph$ Qu%. Các muu 
��t ��*c l�y theo quy trình l�y muu c$a BA Nông 
nghi3p và Phát trign Nông thôn. 

  + Các cho tiêu phân tích ��t: Các cho tiêu v=t lý 
(�A rm, dung tr\ng, tx tr\ng, �A x	p), các cho tiêu 
hoá h\c (Ch�t hEu cZ, �A chua; N, P, K tcng s	 và d� 
tiêu; Zn và B d� tiêu).     
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 + Ph�Zng pháp phân tích ��t: pHKCl: �o trên 
máy pHmeter; ch�t hEu cZ: WalkleyTBlack; N%: 
Kieldahl; P205 d� tiêu: Oniani (Rút tinh bBng H2S04 
0,1N); K20 d� tiêu: Flamephotometer; �A rm ��t: 
Ph�Zng pháp s�y khô 105oC; dung  tr\ng: Ph�Zng 
pháp 	ng trq; tx tr\ng: Ph�Zng pháp bình picnomet; 
�A x	p tính theo công th�c P(%)=(1TD/d)x100. 

Các muu ��t ��*c phân tích t(i phòng phân tích 
BA môn Nông hoá T Tr�Png �(i h\c Nông nghi3p Hà 
NAi 

*   S	 li3u ��*c x^ lí trên ph]n m,m Excel và 
IRRISTAT. 

III. K�T QU� NGHIÊN C�U VÀ TH�O LU�N 

1. 1. 1. 1. MMMMAt s	 ��c tr�ng khí h=u vùng Ph$ Qu% At s	 ��c tr�ng khí h=u vùng Ph$ Qu% At s	 ��c tr�ng khí h=u vùng Ph$ Qu% At s	 ��c tr�ng khí h=u vùng Ph$ Qu% TTTT    
NghNghNghNgh3 An 3 An 3 An 3 An     

S	 li3u O b0ng 1 cho th�y: L�*ng m�a c$a 3 n.m 
(2007T2009) phân b	 không �,u trong n.m, mùa m�a 

bnt �]u tQ tháng 5 �n tháng 10 hàng n.m. M�a ch$ 
yu t=p trung vào tháng 7 (210,7 mm), tháng 8 (182,9 
mm), tháng 9 (305,4 mm) và tháng 10 (433 mm). 
M�a l<n và t=p trung gây nên hi3n t�*ng r^a trôi xói 
mòn ��t O �ây r�t m(nh m`; làm suy gi0m hàm l�*ng 
hEu cZ, các cation ki,m bD r^a trôi, ��t hoá chua [5]. 
Trong các tháng mùa khô l�*ng m�a r�t ít, ��c bi3t 
là các tháng 2 (22,6 mm), tháng 3 là 48,8 mm, tháng 
4 là 93,8 mm. Trong thPi gian tQ tháng 2 �n tháng 4 
l�*ng b	c hZi th�Png cao hZn l�*ng m�a, �ây c�ng 
là thPi k% ra hoa, �=u qu0 và nuôi qu0 l<n c$a cây 
cam c]n nhi,u n�<c.  

��c bi3t là tQ tháng 4 �n tháng 7 tuy l�*ng m�a 
có nhi,u hZn tháng 2 �n tháng 4, nh�ng trong 
nhEng tháng này có nhi3t �A trung bình tháng t.ng 
cao (24,5 T 28,90C) kt h*p v<i gió Tây Nam khô nóng 
(gió Lào) làm cho khí h=u O �ây l(i càng thêm khô 
h(n.  

BBBB0ng1. MAt s	 ��c tr�ng khí h=u vùng Ph$ Qu% 3 n.m (2007 0ng1. MAt s	 ��c tr�ng khí h=u vùng Ph$ Qu% 3 n.m (2007 0ng1. MAt s	 ��c tr�ng khí h=u vùng Ph$ Qu% 3 n.m (2007 0ng1. MAt s	 ��c tr�ng khí h=u vùng Ph$ Qu% 3 n.m (2007 TTTT 2009) 2009) 2009) 2009)    
Tháng 

Yu t	 khí h=u 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

TB  
3 n.m 

Nhi3t �A trung bình 
tháng (oC) 

16,1 19,2 21,6 24,5 26,7 29,2 28,9 28,1 26,8 24,7 20,4 12,6 23,9 

�m �A không khí 
trung bình tháng (%) 

85,7 85,6 88,3 84,3 84,6 79,6 81,3 85,3 87,3 88,3 83,3 84,6 85,0 

B	c hZi trung bình 
tháng (mm) 

44,4 51,9 51,8 74,3 77,7 108,5 100,8 70,6 58,3 48,3 63,5 44,0 794,1 

Tcng l�*ng m�a 
tháng (mm) 

56,2 22,6 48,8 93,8 203,3 84,4 210,7 182,9 305,4 433,1 29,6 31,6 1702,5 

* Ngu�n: Trung tâm Khí t�*ng vùng Bnc Trung bA. 

2222....    MMMMAt s	 tính ch�t v=t lAt s	 tính ch�t v=t lAt s	 tính ch�t v=t lAt s	 tính ch�t v=t lý cý cý cý c$a ��t �  bazan tr�ng $a ��t �  bazan tr�ng $a ��t �  bazan tr�ng $a ��t �  bazan tr�ng 
camcamcamcam    O O O O PhPhPhPh$ Qu% $ Qu% $ Qu% $ Qu% TTTT Ngh Ngh Ngh Ngh3 An3 An3 An3 An    

�g nghiên c�u tính ch�t v=t lý c$a ��t tr�ng cam 
�ã tin hành phân tích ��t O 3 phuu di3n ��*c l�y O 
vùng Ph$ Qu% và tcng h*p �g tính cho m�i cho tiêu 
nghiên c�u; kt qu0 thg hi3n O b0ng 2.  

BBBB0ng 0ng 0ng 0ng 2222. M. M. M. MAt s	 tính ch�t v=t lAt s	 tính ch�t v=t lAt s	 tính ch�t v=t lAt s	 tính ch�t v=t lý ý ý ý cccc$a $a $a $a phphphphuu di3n �uu di3n �uu di3n �uu di3n ��t �t �t �t 
trtrtrtr�ng cam�ng cam�ng cam�ng cam    

�Da �igm 
T]ng ��t 

(cm) 
Dung tr\ng 

(g/cm3) 
Tx tr\ng 
(g/cm3) 

�A x	p 
(%) 

0T 20 0,77 2,64 71,00 
20T45 0,82 2,65 70,00 

Nghva Hiu —
Nghva �àn 

45T120 0,82 2,70 69,63 
0T15 0,72 2,68 73,13 

15T40 0,81 2,64 69,32 
Nghva SZnT
Nghva �àn 

40T120 0,77 2,65 70,44 
0T25 0,78 2,62 70,22 

25T55 0,85 2,64 67,80 
Quang Tin — 

Thái Hòa 
55T120 0,85 2,69 68,40 

Dung tr\ng c$a ��t nghiên c�u O m�c trung bình, 
dao �Ang tQ 0,72 �n 0,85 g/cm3. C0 9 muu ��t nghiên 
c�u �,u có dung tr\ng nh  hZn 1,00 g/cm3. Theo 
thang �ánh giá dung tr\ng ��t c$a Kachinski [8] thì 9 
muu ��t này thuAc lo(i ��t bD nén ít. Dung tr\ng ��t có 
liên quan trMc tip �n hàm l�*ng ch�t hEu cZ c�ng 
nh� các kt c�u viên c$a ��t, nó 0nh h�Ong trMc tip 
�n sM phát trign c$a bA r� cây tr�ng. SM chênh l3ch 
v, giá trD dung tr\ng giEa các t]ng ��t không �áng kg 
là do tính ��ng nh�t c$a ��t phát trign trên bazan. Các 
phuu di3n ��t nghiên c�u có dung tr\ng c$a t]ng 3 
cao hZn t]ng ��t m�t, nguyên nhân là do hi3n t�*ng 
r^a trôi, tích lu� các v=t li3u sét t=p trung O các t]ng 
��t d�<i và càng xu	ng sâu hàm l�*ng ch�t hEu cZ 
trong ��t càng gi0m nên dung tr\ng c$a các t]ng ��t 
th�Png l<n hZn t]ng ��t m�t. Tx tr\ng c$a các muu 
nghiên c�u dao �Ang tQ 2,62 �n 2,70 g/cm3, trung 
bình �(t 2,65 g/cm3. Theo thang �ánh giá tx tr\ng ��t 
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c$a Kachinski thì ��t nghiên c�u có ch�t l�*ng mùn 
trung bình. Trong các phuu di3n, t]ng ��t m�t th�Png 
có tx tr\ng nh  hZn so v<i các t]ng d�<i, do hàm 
l�*ng hEu cZ O t]ng ��t m�t cao hZn (vì trên ��t tr�ng 
cam ng�Pi dân th�Png s^ dqng phân chu�ng và c  
rác, th�Png ��*c vùi vào ��t giúp nâng cao hàm l�*ng 
hEu cZ O t]ng ��t m�t). Xu	ng các t]ng d�<i, tx tr\ng 
c$a ��t t.ng lên do hàm l�*ng hEu cZ gi0m, m�t khác 
do nhEng h*p ch�t snt và nhEng khoáng có tx tr\ng 
l<n ��*c tích lu� nhi,u hZn. Tx tr\ng c$a các muu 
nghiên c�u t�Zng �	i ��ng �,u trong su	t chi,u sâu 
c$a phuu di3n. 

��t nghiên c�u có �A x	p O m�c cao, dao �Ang 
trong kho0ng tQ 67,80 �n 73,13%. C0 9 muu ��t 
nghiên c�u �,u có �A x	p trên 65%, nh� v=y ��t này 
có �A x	p O m�c �A cao. �A x	p có quan h3 ch�t ch` 
v<i hàm l�*ng hEu cZ, thành ph]n cZ gi<i và kt c�u 
c$a ��t. SM chênh l3ch v, �A x	p giEa các t]ng ��t 
trong mAt phuu di3n c�ng không �áng kg. �A x	p 
c$a t]ng ��t m�t cao hZn các t]ng d�<i là do ��t 
th�Png ��*c bc sung phân hEu cZ và cành  lá rqng 
hàng n.m.  

3333. M. M. M. MAt s	 tính ch�t hóa h\c ��t �  baAt s	 tính ch�t hóa h\c ��t �  baAt s	 tính ch�t hóa h\c ��t �  baAt s	 tính ch�t hóa h\c ��t �  bazan trzan trzan trzan tr�ng �ng �ng �ng 
camcamcamcam theo chi theo chi theo chi theo chi,u sâu phuu di�n,u sâu phuu di�n,u sâu phuu di�n,u sâu phuu di�n    

BBBB0ng 3. MAt s	 tính ch�t hóa h\c c$a các phuu di3n ��t �  bazan tr�ng cam O Ph$ Qu% 0ng 3. MAt s	 tính ch�t hóa h\c c$a các phuu di3n ��t �  bazan tr�ng cam O Ph$ Qu% 0ng 3. MAt s	 tính ch�t hóa h\c c$a các phuu di3n ��t �  bazan tr�ng cam O Ph$ Qu% 0ng 3. MAt s	 tính ch�t hóa h\c c$a các phuu di3n ��t �  bazan tr�ng cam O Ph$ Qu% TTTT Ngh Ngh Ngh Ngh3 An3 An3 An3 An    

 Dun li3u O b0ng 3 cho th�y: Giá trD pHKCl c$a 9 
muu ��t dao �Ang tQ 4,12 �n 4,51 và thuAc lo(i ��t 
chua vQa. Hàm l�*ng ch�t hEu cZ (OM, %) có xu 
h�<ng gi0m d]n theo chi,u sâu phuu di3n, O t]ng ��t 
m�t dao �Ang tQ 2,28 �n 2,78%, O các t]ng phía d�<i 
dao �Ang tQ 1,32 �n 2,15%. Hàm l�*ng �(m tcng s	 
có liên quan ch�t ch` v<i hàm l�*ng hEu cZ trong ��t 
và gi0m theo chi,u sâu phuu di3n; O t]ng m�t dao 
�Ang tQ 0,15 �n 0,19%; O các t]ng phía d�<i tQ 0,09 
�n 0,13% và thuAc lo(i trung bình. Hàm l�*ng lân 
tcng s	 c$a ��t bazan tr�ng cam O Ph$ Qu% có xu 
h�<ng gi0m theo chi,u sâu phuu di3n, O t]ng m�t 
dao �Ang tQ 0,16 �n 0,21%; O các t]ng phía d�<i dao 
�Ang tQ 0,08 �n 0,16%; hàm l�*ng lân tcng s	 trong 
các t]ng �,u O m�c giàu. Hàm l�*ng kali tcng s	 dao 
�Ang tQ 0,33 �n 0,51%. T]ng m�t có hàm l�*ng kali 
tcng s	 th�p hZn t]ng th� 2, nguyên nhân do kali bD 
r^a trôi tQ t]ng trên xu	ng [7]. Hàm l�*ng �(m th$y 
phân c$a ��t tr�ng cam  O t]ng m�t dao �Ang tQ 
10,65 �n 14,21 mg/100g ��t; các t]ng phía d�<i, dao 
�Ang tQ 6,19 �n 10,38 mg/100 g ��t và có xu h�<ng 
gi0m d]n theo chi,u sâu phuu di3n. Hàm l�*ng lân 

d� tiêu O t]ng m�t ��t tr�ng cam cao hZn các t]ng 
phía d�<i, dao �Ang tQ 8,06 �n 9,12 mg/100 g ��t; 
hàm l�*ng lân d� tiêu O các t]ng phuu di3n �,u O 
m�c �A nghèo, nguyên nhân này là do trong ��t �  
bazan Ph$ Qu% có hàm l�*ng snt, nhôm cao làm cho 
lân bD giE ch�t [1].  Hàm l�*ng kali d� tiêu �,u th�p O 
các t]ng c$a phuu di3n, dao �Ang tQ 2,31 T 7,49 
mg/100 g ��t. Hàm l�*ng Ca2+ và Mg2+ trao �ci c$a 
��t tr�ng cam �,u O m�c �A th�p, Ca2+ dao �Ang tQ 
2,95 �n 5,21 ldl/100 g ��t; Mg2+ dao �Ang tQ 1,25 
�n 2,49 ldl/100 g ��t. 

4444. M. M. M. MAt s	 tính ch�t nông hóa c$a ��t �  bazan At s	 tính ch�t nông hóa c$a ��t �  bazan At s	 tính ch�t nông hóa c$a ��t �  bazan At s	 tính ch�t nông hóa c$a ��t �  bazan 
trtrtrtr�ng cam O Ph$ �ng cam O Ph$ �ng cam O Ph$ �ng cam O Ph$ QQQQuuuu% % % % TTTT    NghNghNghNgh3 An3 An3 An3 An    

Kt qu0 O b0ng 4 cho th�y: �A chua có 0nh 
h�Ong trMc tip �n các ph0n �ng trong ��t, do �ó �ã 
0nh h�Ong �n sM hút dinh d�hng c$a cây tr�ng [6]. 
T]ng canh tác c$a ��t tr�ng cam O Ph$ Qu% có ph0n 
�ng chua, pHKCl c$a ��t dao �Ang tQ 3,89 T 4,68, trung 
bình là 4,30 nên ��t O m�c �A chua. Cây cam cho 
thích h*p O �A chua có pH 5,5 �n 6,0 [3], nh� v=y 
��t �  bazan Ph$ Qu% tr�ng cam có �A chua không 
thích h*p; c]n ph0i bón vôi �g c0i t(o �A chua. Hàm 

ChChChCh�t tcng s	�t tcng s	�t tcng s	�t tcng s	    
 (% (% (% (%))))    

ChChChCh�t d� tiêu �t d� tiêu �t d� tiêu �t d� tiêu     
(mg/100 g �(mg/100 g �(mg/100 g �(mg/100 g ��t)�t)�t)�t)    

Cation trao �Cation trao �Cation trao �Cation trao �ci ci ci ci 
(l�l/100 g �(l�l/100 g �(l�l/100 g �(l�l/100 g ��t)�t)�t)�t)    

N.m phân N.m phân N.m phân N.m phân 
tíchtíchtíchtích    ����Da �igmDa �igmDa �igmDa �igm    

TTTT]ng ]ng ]ng ]ng 
�����t�t�t�t    

(cm)(cm)(cm)(cm)    

    
pHpHpHpHKClKClKClKCl    

    
OMOMOMOM    
(%)(%)(%)(%)    

NNNN PPPP2222OOOO5555 KKKK2222OOOO NNNNTPTPTPTP PPPP2222OOOO5555 KKKK2222OOOO CaCaCaCa2+2+2+2+ MgMgMgMg2+2+2+2+ 
0T 20 4,21 2,28 0,15 0,16 0,33 14,21 8,35 5,93 4,05 2,15 
20T45 4,12 2,09 0,13 0,13 0,39 10,38 7,62 6,25 5,21 2,42 

 Nghva Hiu 
TNghva �àn 

45T120 4,15 1,61 0,09 0,08 0,31 8,35 5,03 2,31 3,27 1,29 
0T15 4,51 2,78 0,19 0,18 0,46 10,76 8,06 7,32 3,29 2,17 
15T40 4,27 2,15 0,13 0,12 0,51 8,73 7,04 7,49 4,12 2,36 

Nghva SZnT
Nghva �àn 

40T120 4,22 1,32 0,10 0,10 0,39 7,09 6,38 3,15 4,54 1,25 
0T25 4,35 2,65 0,15 0,21 0,38 10,65 9,12 7,05 3,91 2,49 
25T55 4,27 1,85 0,12 0,16 0,41 8,54 7,61 7,26 4,07 2,57 

Quang Tin 
TThái Hòa 

55T120 4,23 1,50 0,11 0,11 0,33 6,19 6,23 3,17 2,95 1,25 

BA môn 
Nông hóa T
Tr�Png �(i 
h\c Nông 
nghi3p Hà 
NAi, 2007 
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l�*ng ch�t hEu cZ (OM %) dao �Ang tQ 1,97 T 3,58%, 
��t có hàm l�*ng hEu cZ O m�c �A trung bình. Mùn 
là cho tiêu quan tr\ng �	i v<i ��t tr�ng cam, ��t thích 
h*p nh�t cho cây cam ph0i có hàm l�*ng hEu cZ trên 
3,5% [3]; do �ó c]n ph0i bón bc sung các d(ng hEu 
cZ cho cam. Kt qu0 nghiên c�u cho th�y t]ng canh 
tác c$a ��t bazan tr�ng cam O Ph$ Qu% có hàm l�*ng 
�(m tcng s	 dao �Ang tQ 0,09 T 0,18%, trung bình �(t 
0,13%, O m�c �A trung bình. Lân tcng s	 dao �Ang tQ 
0,13 �n 0,27%, thuAc lo(i giàu. Hàm l�*ng lân d� 
tiêu dao �Ang tQ 4,82 �n 13,68 mg/100g, trung bình 
�(t 9,61 mg/100g ��t và O m�c nghèo bOi vì lân bD 

giE ch�t trong các khoáng sét ch�a snt và nhôm [7]; 
hàm l�*ng này là thiu cho nhu c]u sinh tr�Ong, 
phát trign c$a cây cam [4]. Kali tcng s	 dao �Ang tQ 
0,27 �n 0,52% và thuAc lo(i nghèo. Hàm l�*ng kali 
trao �ci dao �Ang tQ 8,95 �n 14,55 mg/100g ��t, O 
m�c trung bình nên theo yêu c]u c$a cây cam thì 
thuAc lo(i thiu [4]. �(m th$y phân dao �Ang tQ 8,27 
�n 14,25 mg/100g ��t, O m�c �A giàu. C]n ph0i bón 
t.ng phân lân và kali cho cam tr�ng trên ��t này. 
Hàm l�*ng Ca2+ và Mg2+ trao �ci  O m�c th�p: Ca2+ 
dao �Ang tQ 2,41 �n 5,47 ldl/100g ��t; Mg2+  tQ 1,08 T 
2,74 l�l/100 g ��t.  

BBBB0ng 4. MAt s	 tính ch�t nông hoá c$a ��t �  bazan Ph$ Qu% tr�ng cam (0 0ng 4. MAt s	 tính ch�t nông hoá c$a ��t �  bazan Ph$ Qu% tr�ng cam (0 0ng 4. MAt s	 tính ch�t nông hoá c$a ��t �  bazan Ph$ Qu% tr�ng cam (0 0ng 4. MAt s	 tính ch�t nông hoá c$a ��t �  bazan Ph$ Qu% tr�ng cam (0 ———— 40 cm) 40 cm) 40 cm) 40 cm)    

Tcng s	 (%) D� tiêu (mg/100g �) 
Cation trao �ci 
(l�l/100g ��t) TT �Da �igm pHKCl 

OM 
(%) 

N P2O5 K2O NTP P2O5 K2O Ca2+ Mg2+ 
1 Xóm SZn NamT Nghva 

SZnT Nghva �àn 
4,45 3,06 0,14 0,19 0,27 9,8 12,48 10,35 4,8 1,47 

2 Xóm SZn H(T Nghva 
SZnT Nghva �àn 

3,89 2,74 0,11 0,25 0,35 8,39 7,26 8,95 3,19 2,04 

3 Xóm SZn TràT Nghva 
LâmT Nghva �àn 

4,14 3,36 0,13 0,20 0,41 11,57 11,89 12,58 5,47 1,87 

4 Làng TràT Nghva LâmT 
Nghva �àn 

4,05 2,47 0,18 0,27 0,38 10,49 5,63 9,43 2,85 1,42 

5 Xóm �ông QuangT �ông 
HinT Nghva �àn 

4,27 3,58 0,12 0,18 0,5 12,46 11,27 13,59 5,03 2,74 

6 �Ai 6T Nông tr�Png cP 
� T Nghva �àn 

3,94 2,05 0,09 0,15 0,47 9,39 8,72 11,93 2,48 2,37 

7 Xóm Phú TânT Tây 
HiuT Nghva �àn 

4,55 2,17 0,13 0,13 0,39 9,24 13,68 12,04 4,53 1,73 

8 Xóm Th	ng Nh�tT Tây 
HiuT Nghva �àn 

4,57 2,93 0,14 0,17 0,27 9,38 10,38 9,78 3,79 1,97 

9 Xóm Minh ChùaT Minh 
H*pT Qu% H*p 

4,68 3,48 0,15 0,19 0,52 14,25 11,37 14,55 4,95 2,55 

10 Xóm Minh H�T Minh 
H*pT Qu% H*p 

3,97 1,97 0,09 0,14 0,39 8,27 4,82 9,17 2,41 1,08 

11 Xóm Minh C]uT Minh 
H*pT Qu% H*p 

4,68 2,95 0,1 0,16 0,48 9,58 9,37 10,84 3,59 2,72 

12 Xóm Minh HòaT Minh 
H*pT Qu% H*p 

4,38 2,86 0,13 0,16 0,52 10,20 8,39 11,44 4,93 1,69 

    Giá tri  TB 4,30 2,80 0,13 0,18 0,41 10,26 9,61 11,22 4,00 1,97 
    Giá trD l<n nh�t 4,68 3,58 0,18 0,27 0,52 14,25 13,68 14,55 5,47 2,74 
    Giá trD nh  nh�t 3,89 1,97 0,09 0,13 0,27 8,27 4,82 8,95 2,41 1,08 

IV. K�T LU�N 

1 T V, tính ch�t v=t lý c$a ��t �  bazan Ph$ Qu%: 
Phuu di3n ��t sâu (trên 1,2 m) và ��t tZi x	p (dung 
tr\ng trên 65%), tx tr\ng th�p (tQ 2,62 �n 2,70 
g/cm3) nên thích h*p cho phát trign các cây lâu n.m. 
Tháng 2 �n tháng 7 là thPi k% khô h(n O vùng Ph$ 
Qu%, �ây là yu t	 h(n ch cho sM phát trign cây cam. 

2 T V, tính ch�t hoá h\c ��t �  bazan Ph$ Qu%: 
�ây là lo(i ��t thuAc lo(i nghèo v, hóa h\c. Cq thg là 

hàm l�*ng ch�t hEu cZ th�p (1,97 �n 3,58%), hàm 
l�*ng lân d� tiêu th�p (4,82 �n 13,68 mg/100g ��t), 
kali tcng s	 O m�c nghèo (0,27 T 0,52%),  ph0n �ng 
��t chua nhi,u (pHKCl nh  hZn 4,5), hàm l�*ng Ca2+ 
O m�c th�p (2,41 T 5,47 me/100g ��t). �ây là nhEng 
h(n ch �áng kg cho sinh tr�Ong và phát trign c$a 
cây tr�ng, nh�t là cho cây cam. 

�, nghD: C]n giE rm cho ��t, bón vôi, bón bc 
sung hEu cZ, bón �]y �$ lân và kali; �ây là yêu c]u 
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c]n thit �g phát trign nông nghi3p b,n vEng nói 
chung và �g phát trign cây cam nói riêng O Phù Qu% T 
Ngh3 An. 
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RESEARCH ON THE CHARACTERISTICS OF RHODIC FERRALSOLS UNDER ORANGE CULRESEARCH ON THE CHARACTERISTICS OF RHODIC FERRALSOLS UNDER ORANGE CULRESEARCH ON THE CHARACTERISTICS OF RHODIC FERRALSOLS UNDER ORANGE CULRESEARCH ON THE CHARACTERISTICS OF RHODIC FERRALSOLS UNDER ORANGE CULTTTTIVATION IVATION IVATION IVATION 
AT PHU QUY AREA, NGHE AN PROVINCEAT PHU QUY AREA, NGHE AN PROVINCEAT PHU QUY AREA, NGHE AN PROVINCEAT PHU QUY AREA, NGHE AN PROVINCE    

Nguyen Quoc Hieu, Ho Quang Duc, Nguyen Quoc Hieu, Ho Quang Duc, Nguyen Quoc Hieu, Ho Quang Duc, Nguyen Quoc Hieu, Ho Quang Duc, NguyNguyNguyNguyeeeen Nhn Nhn Nhn Nhuuuu H H H Haaaa    

SSSSummaryummaryummaryummary    
Rhodic ferralsols (derived from basaltic rocks) in Phu Quy area are suitable for many fruit and perennial 
trees. They are characterized by a deep soil profile and good physical properties. The theme was 
established to determine limiting factors in the Rhodic ferralsols growing orange. The research results 
showed that the Rhodic ferralsols in Phu Quy area have a soil profile depth is more than 1.2 m; soil porosity 
is higher than 65%, and in general, soil fertility is highly suitable for growing ogange. As a results, the 
Rhodic ferrasols in Phu Quy area are limited by following factors: The content of organic matter is medium 
(1.97 — 3.58%); soils are acidic (pHKCl 3.89 T 4.68), low in total potassium (0.27 — 0.52%), low in available 
phosphorus (4.82 — 13.68 mg/100 g soil), low in Ca2+ (2.41 — 5.47 me/100 g soil). It is necessary to apply 
lime for increasing soil acidity; add organic fertilizers, phosphorus, potassium for orange on these soils. 
Keywords:Keywords:Keywords:Keywords: Orange, Rhodic ferralsols, Phu Quy area, limiting factors. 
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