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TÓM TẮT 

Nghiên cứu nhằm xác định lượng lân phù hợp cho cây mè trong trường hợp bổ sung vi khuẩn vùng rễ và nội 

sinh hoà tan lân. Thí nghiệm được bố trí khối hoàn toàn ngẫu nhiên bao gồm mười nghiệm thức: (i) Bón 100% 

P theo khuyến cáo (KC), (ii) Bón 80% P theo KC, (iii) Bón 60% P theo KC, (iv) Bón 40% P theo KC, (v) Nghiệm 

thức ii và hỗn hợp vi khuẩn vùng rễ hòa tan lân (HH-VR-P), (vi) Nghiệm thức iii và HH-VR-P, (vii) Nghiệm 

thức iv và HH-VR-P, (viii) Nghiệm thức ii và hỗn hợp vi khuẩn nội sinh hòa tan lân (HH-NS-P), (ix) Nghiệm 

thức iii và HH-NS-P, (x) Nghiệm thức iv và HH-NS-P, trên đất phù sa trong đê thu tại huyện Châu Phú, tỉnh 

An Giang, với bốn lần lặp lại, mỗi lặp lại là một chậu. Kết quả cho thấy bón 80% P theo khuyến cáo có bổ sung 

HH-VR-P hoặc HH-NS-P giúp cải thiện hàm lượng lân dễ tiêu trong đất, trong khi đó bổ sung HH-VR-P hoặc 

HH-NS-P tăng hấp thu lân trong cây. Bón 80% P theo KC có bổ sung HH-VR-P hoặc HH-NS-P đã giúp tăng 

chiều cao cây (9,5 và 10 cm), số trái mè trên cây (1,39 và 1,59 trái/cây) và năng suất hạt mè (44,6 và 42,2%) so 

với bón 80% P theo KC. Bổ sung HH-VR-P hoặc HH-NS-P đều giúp giảm 20% P vẫn đảm bảo được chiều cao 

cây, số trái trên cây và năng suất hạt mè. 

Từ khoá: Cây mè, vi khuẩn hòa tan lân, vi khuẩn vùng rễ, vi khuẩn nội sinh  
 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cây mè (Sesamum indicum L.) có hàm lượng dầu 

cao nhất 46 - 64% trong các loại cây có dầu (Raja et 

al., 2007). Ngoài ra, mè có hàm lượng dinh dưỡng 

cao, cụ thể là trong 100 g mè có 19 - 20% protein, 

8 - 11% đường, 5% nước, 4 - 6% chất tro, acid béo 

chưa no như acid oleic 41,4% (Anilakumar et al., 

2010), acid linoleic 37,7 - 41,2% (Miraj and Kiani, 

2016) và tám loại acid amin có hàm lượng cao 

(Sankar et al., 2005). Vì vậy, dầu mè trở thành một 

nguyên liệu rất quan trọng trong cuộc sống để giúp 

cải thiện sức khỏe con người và nhu cầu sử dụng 

ngày càng tăng. Theo Đặng Thị Ngọc Thu (2015), 

nhu cầu tiêu thụ dầu thực vật năm 2020 tăng lên 

16,2 - 17,4 kg/người/năm và 18,6 - 19,9 kg/người/năm 

vào năm 2025. Do đó, cây mè cần được nâng cao 

năng suất, hướng tới sản xuất mè bền vững để cung 

cấp dầu mè cho thị trường. Bên cạnh đó, lân có 

ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của rễ, độ chắc 

của thân và gốc, sự hình thành hoa và hạt, sinh 

trưởng và phát triển của cây, chất lượng và sức đề 

 
kháng của cây với các tác nhân gây bệnh (Khan et 

al., 2009). Theo Singh (2011), lân đóng một vai trò 

quan trọng trong quá trình quang hợp, phân chia, 

kéo dài tế bào và một số quá trình khác trong thực 

vật. Theo Mian và  cộng  tác viên (2011), bón 90 kg 

P
2
O

5 
ha-1 mè giúp số lượng trái trên cây, chiều dài 

trái, khối lượng 1.000 hạt và năng suất đạt cao nhất. 

Ngoài ra, lân thúc đẩy sự ra hoa của cây trồng. Tuy 

nhiên, bón P vào đất, cây trồng chỉ có thể hấp thu 

được 15 - 30% P (Gregory et al., 2010) do lân bị kết 

tủa với một số ion kim loại như Fe2+, Al3+ thành các 

hợp chất lân khó tan như FePO
4
, AlPO

4
, nghĩa là 

không hữu dụng cho cây trồng (Kiflu et al., 2017). 

Điều này cho thấy việc sử dụng nguồn lân còn 

lưu tồn trong đất là rất quan trọng mà các dòng vi 

khuẩn hòa tan lân là một biện pháp tiềm năng để 

hòa tan các dạng lân khó tan. Vì vậy, nghiên cứu 

được thực hiện nhằm xác định lượng phân vô cơ 

hợp lý kết hợp bổ sung hỗn hợp vi khuẩn hòa tan 

lân đến đặc tính đất, hấp thu lân, sinh trưởng và 

năng suất cây mè trồng trên đất phù sa trong đê. 
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II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

Giống mè: ĐH-1 có thời gian sinh trưởng ngắn 
(80 - 85 ngày), các quả đóng gần nhau trên đốt 

thân, cành, năng suất cao, khả năng chịu hạn cao 

và thích nghi rộng. 

Vi khuẩn: Các dòng vi khuẩn nội sinh và vùng rễ 

hòa tan lân được phân lập từ đất và rễ cây mè trồng 

tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Các dòng vi 

khuẩn vùng rễ cây mè gồm VK-VR-3, VK-VR-11 

và VK-VR-19 có khả năng hoà tan lân  tương ứng  

là 0,60; 0,63 và 0,76 mg P L-1. Tương tự, khả năng 
hòa tan lân của các dòng vi khuẩn nội sinh gồm 

VK-NS-9, VK-NS-10 và VK-NS-19 lần lượt là 0,75; 

0,46 và 0,49 g P L-1. 

Phân bón: Ure Phú Mỹ (46% N), super lân (16% 

P
2
O

5
, 15% CaO) và kali clorua (60% K

2
O). 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm được bố trí theo khối hoàn toàn 
ngẫu nhiên bao gồm 10 nghiệm thức và 4 lần lặp 

lại, mỗi lặp lại tương ứng với một chậu trồng 5 

cây trong 6 kg đất. Các nghiệm thức bao gồm (i) 

Bón 100% P theo khuyến cáo, (ii) Bón 80% P theo 

khuyến cáo, (iii) Bón 60% P theo khuyến cáo, (iv) 

Bón 40% P theo khuyến cáo, (v) Nghiệm thức ii và 

bổ sung hỗn hợp vi khuẩn vùng rễ (HH-VR-P), (vi) 

Nghiệm thức iii và bổ sung HH-VR-P, (vii) Nghiệm 

thức iv và bổ sung HH-VR-P, (viii) Nghiệm thức ii 

và bổ sung hỗn hợp vi khuẩn nội sinh (HH-NS-P), 
(ix) Nghiệm thức iii và bổ sung HH-NS-P và (x) 

Nghiệm thức iv và bổ sung HH-NS-P. Trong đó, 

các nghiệm thức có bổ sung vi khuẩn, dung dịch 

huyền phù vi khuẩn có mật số 1 × 108 CFU/mL. 

2.2.2. Phương pháp bón phân và bổ sung vi khuẩn 

Phân bón: Phân bón theo công thức theo 

khuyến cáo của Nguyễn Bảo Vệ và cộng tác viên 

2.2.3. Theo dõi sinh trưởng và năng suất 

Chiều cao cây (cm): Đo chiều cao cây từ gốc 
tiếp xúc mặt đất đến đỉnh sinh trưởng cao nhất. 
Chiều cao đóng trái đầu tiên (cm): Đo chiều cao 
từ gốc lên vị trí xuất hiện trái đầu tiên. Số trái trên 
cây (trái): Đếm toàn bộ số trái trên cây. Chiều dài 
trái (cm): Đo chiều dài của 05 trái trên mỗi chậu. 
Đường kính trái (cm): Đo đường kính trái của 05 
trái trên mỗi chậu. Số khía trái (khía): Đếm số khía 
của 05 trái trên mỗi chậu. Số hạt trên hàng (hạt): 
Đếm số hạt trên hàng của 05 trái trên mỗi chậu, 
đếm tất cả các hàng trong 1 trái. Khối lượng 1.000 
hạt (g): Cân khối lượng 1.000 hạt mè bằng cân điện 
tử. Năng suất thực tế (g/chậu): Cân khối lượng hạt, 
đo ẩm độ hạt vào thời điểm thu hoạch. Sau đó, quy 
đổi sang năng suất ở ẩm độ 8%. 

2.2.4. Phương pháp thu mẫu đất 

Dùng khoan đất khoan sâu xuống đáy chậu. 
Cho đất thu được vào túi nilon và ghi ký hiệu. Sau 
đó phơi khô tự nhiên 14 ngày ở nhiệt độ phòng. 

2.2.5. Phương pháp phân tích 

Các phương pháp phân tích được thực hiện theo 
Sparks và cộng tác viên (1996), tóm tắt như sau. 
pH

H2O
: Trích bằng nước cất với tỉ lệ đất nước 1 : 2,5. 

Đo bằng máy đo pH. Ngoài ra, dung dịch này được 
sử dụng để đo EC bằng EC kế.pH

KCl
: Trích đất bằng 

dung dịch KCl 1 M với tỉ lệ đất 1 : 2,5. Đo bằng 
máy đo pH. Đạm hữu dụng NH

4
+ (mg NH

4
+/kg): 

Trích đất bằng KCl 2 M với tỉ lệ 1 : 10. Sau đó, lắc 
mẫu 1 giờ để ly tâm, lọc lấy dung dịch trích. Hàm 
lượng amonium được xác định theo phương pháp 
so màu blue phenol ở bước sóng 650 nm. Lân tổng 
số (% P

2
O

5
): Mẫu đất được công phá bằng H

2
SO

4
 

đậm đặc  và HClO
4
, đặt lên  bếp đun  cho đến khi 

mẫu  trở thành  trắng  hoàn toàn, sau đó định mức 
đến 50 mL. Xác định hàm lượng lân tổng số theo 
phương pháp so màu trên máy quang phổ ở bước 
sóng 880 nm. Lân dễ tiêu (mg P/kg): Xác định bằng 
phương pháp Bray 2. Cụ thể là trích đất với 0,1 N 
HCl và 0,03 N NH

4
F. Sau đó, lắc mẫu trong 1 phút, 

(2011) là 90 N - 60 P
2
O

5 
- 30 K

2
O, được chia làm 

lọc lấy dung dịch để xác định hàm lượng lân dễ tiêu 
theo phương  pháp  so màu ở bước sóng  880 nm. 

3 lần bón. Trong đó, bón lót: 1/3 N và toàn bộ lân  

và kali một ngày trước khi gieo; Bón thúc: 1/3 đạm 

vào 30 ngày sau khi gieo (NSKG); Bón thúc: 1/3 

đạm vào 45 NSKG. 

Bổ sung vi khuẩn: Bổ sung 6 mL dung dịch huyền 

phù vi khuẩn cho 6 kg đất, tưới đều quanh gốc cây 

cho mỗi lần vào lúc trời chiều mát. Bổ sung vi khuẩn 

5 lần vào thời điểm 10, 20, 30, 40 và 50 NSKG. 

Hàm lượng lân nhôm, lân sắt, lân canxi (mg P/kg): 
Thành phần lân khó tan gồm lân sắt, lân nhôm và 
lân canxi được trích bằng các dung dịch trích theo 

thứ tự NaOH 0,1 M, NH
4
F 0,5 M và H

2
SO

4  
0,25 M, 

được xác định bằng acid ascobic đo trên máy so 
màu quang phổ ở bước sóng 880 nm. 

Sinh khối khô (g/chậu): Cây mè được cắt sát 
mặt đất, sau đó sấy khô ở nhiệt độ 70oC của ba bộ 



Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam - Số 10(131)/2021 

67 

 

 

phận là thân, lá và hạt đến khi khối lượng không 
đổi tiến hành cân khối lượng khô bằng cân điện tử. 

Phân tích mẫu thực vật: Mẫu thân, lá và hạt 
được định lượng theo phương pháp của Houba và 
cộng tác viên (1997). Mẫu thân, lá và hạt sau khi 
sấy khô được nghiền mịn qua rây 0,5 mm.  Vô  cơ 
mẫu bằng hỗn hợp acid H

2
SO

4
, salicylic acid và 

H2O2, bổ sung H2O2 đến khi mẫu trắng hoàn toàn. 
Dung dịch này được phân tích hàm lượng lân trong 
thân, lá và hạt theo phương pháp so màu bằng acid 
ascorbic ở bước sóng 880 nm. 

Tổng hấp thu lân: Hấp thu lân trong hạt, trong 
thân và lá. Trong đó, hấp thu lân trong hạt: Hàm 
lượng lân trong hạt × khối lượng hạt khô; Hấp thu 
lân trong thân, lá: Hàm lượng lân trong thân, lá × 
khối lượng thân, lá khô. 

2.2.6. Xử lý số liệu 

Số liệu được xử lý bằng phần mền SPSS phiên 
bản 13.0 để so sánh khác biệt giữa các trung bình 
và phân tích phương sai bằng kiểm định Duncan ở 
mức ý nghĩa 5%. 

2.3. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 

Nghiên cứu được thực hiện tại Trại nghiên cứu 
và thực nghiệm Nông nghiệp, Khoa Nông nghiệp, 
Đại học Cần Thơ từ tháng 05 năm 2020 đến tháng 
08 năm 2021. 

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của vi khuẩn vùng rễ và nội sinh 
hoà tan lân đến đặc tính đất phù sa trong đê trồng 
mè thu tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang 

Đặc tính đất sau thí nghiệm có pH
H2O 

và pH
KCl 

khác biệt không có ý nghĩa thống kê giữa các 

nghiệm thức, dao động từ 4,34 đến 4,87 và từ 3,46 
đến 3,79, theo thứ tự. Ngoài ra, EC dao động từ 

0,415 đến 0,793 mS/cm (Bảng 1). Phù hợp với 
nghiên cứu của Das và Biswas (2019) trên cây mè, 

bổ sung vi khuẩn hòa tan lân trên đất trồng mè có 
giá trị pH và EC khác biệt không có ý nghĩa thống 
kê so với nghiệm thức đối chứng, với giá trị trung 

bình pH và EC là 5,28 và 0,325 mS/cm. 

Hàm lượng lân tổng số ở các nghiệm thức khác 
biệt không có ý nghĩa thống kê, dao động từ 0,066 
đến 0,072%. Trong đó, hàm lượng lân dễ tiêu ở 
nghiệm thức bón các mức lân 40 - 100% P không 
bổ sung vi khuẩn là 36,3 - 38,1 mg P/kg, thấp hơn 

nghiệm thức bón 80, 60 và 40% P có bổ sung vi 
khuẩn vùng rễ (45,7; 44,1 và 42,9 mg P/kg) và có 

bổ sung vi khuẩn nội sinh (43,3; 42,6 và 43,3 mg 
P/kg, theo thứ tự) (Bảng 1). Theo Das và Biswas 
(2019), bổ sung vi khuẩn hòa tan lân trên đất trồng 
mè có hàm lượng lân dễ tiêu trong đất cao khác biệt 
ý nghĩa thống kê so với đối chứng là 46,3 kg/ha lân 
dễ tiêu. 

Bảng 1. Ảnh hưởng của vi khuẩn vùng rễ và nội sinh hoà tan lân đến đặc tính đất phù sa trong đê trồng mè 

thu tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang 
 

Nghiệm thức pH
H2O 

pH
KCl 

EC 

mS/cm 

P
Tổng số 

P
Dễ tiêu 

Al-P Fe-P Ca-P NH
4

 
+ 

mg/kg % mg/kg 

100% P 4,60 3,79 0,593 0,068 36,3c
 34,5 329,6a

 110,3ab
 14,1b

 

80% P 4,50 3,62 0,565 0,067 37,9c
 33,7 327,7ab

 112,9a
 14,1b

 

60% P 4,87 3,63 0,463 0,067 38,1c
 32,8 327,5ab

 102,3bc
 14,5b

 

40% P 4,46 3,46 0,540 0,069 37,7c
 36,3 330,7a

 112,2a
 14,1b

 

80% P + HH-VR-P 4,57 3,53 0,415 0,072 45,7a
 33,7 288,6cd

 93,5cd
 14,9b

 

60% P + HH-VR-P 4,49 3,57 0,588 0,068 44,1ab
 33,7 269,0d

 94,3cd
 16,5a

 

40% P + HH-VR-P 4,50 3,54 0,643 0,066 42,9ab
 30,2 294,6c

 93,3cd
 17,5a

 

80% P + HH-NS-P 4,38 3,47 0,680 0,068 43,3ab
 34,2 294,0c

 97,8cd
 14,9b

 

60% P + HH-NS-P 4,49 3,54 0,498 0,067 42,6b
 34,5 306,5bc

 91,1d
 14,1b

 

40% P + HH-NS-P 4,34 3,46 0,793 0,068 43,3ab
 33,2 299,0c

 92,4d
 14,6b

 

Mức ý nghĩa ns ns ns ns * ns * * * 

CV (%) 5,14 4,44 16,3 8,44 4,45 8,35 4,70 5,35 5,45 

Ghi chú: Trong cùng một cột các số liệu có cùng một mẫu ký tự theo sau thì không có khác biệt ý nghĩa ở mức 5% 
qua phép thử Duncan, *: Khác biệt ở mức ý nghĩa 5%, ns: Khác biệt không có ý nghĩa thống kê. HH-VR-P: Hỗn hợp vi 
khuẩn vùng rễ; HH-NS-P: Hỗn hợp vi khuẩn nội sinh. 
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Kết quả bảng 1 cho thấy, hàm lượng lân nhôm 
khác biệt không có ý nghĩa thống kê giữa các 
nghiệm thức, dao động từ 30,2 đến 36,3 mg P/kg. 
Mặt khác, hàm lượng lân sắt ở nghiệm thức bón 80, 
60 và 40% P (288,6; 269,0 và 294,6 mg P/kg) cao 

khác biệt có ý nghĩa thống kê 5% so với nghiệm 
thức bón 80; 60 và 40% P có bổ sung vi khuẩn 

vùng rễ (288,6; 269,0 và 294,6 mg P/kg) và có bổ 
sung vi khuẩn nội sinh (294,0; 306,5 và 299,0 mg 
P/kg), ngoại trừ ở mức bón 60% P đối với bổ sung 
vi khuẩn nội sinh. Tương tự, hàm lượng lân canxi 
ở nghiệm thức bón 80; 60 và 40% P có bổ sung vi 
khuẩn vùng rễ (93,5; 94,3 và 93,3 mg P/kg) và có 
bổ sung vi khuẩn nội sinh (97,9; 91,1 và 92,4 mg 

P/kg) thấp hơn so với nghiệm thức bón phân lân 
giảm 80; 60 và 40% P (112,9; 102,3 và 112,2 mg P/kg), 
ngoại trừ ở mức bón 60% P đối với bổ sung vi 

khuẩn vùng rễ, và bón 100% P theo khuyến cáo 
(110,3 mg P/kg). 

Hàm lượng đạm hữu dụng ở các nghiệm thức 

bón ở mức lân 40 - 100% P theo khuyến cáo khác 

biệt không có ý nghĩa thống kê giữa các nghiệm 

thức, dao động từ 14,1 đến 14,5 mg NH +/kg. 

Tuy nhiên, hàm lượng đạm hữu dụng ở các mức 
bón lân theo khuyến cáo thấp hơn nghiệm thức bón 
80, 60 và 40% P có bổ sung vi khuẩn vùng rễ (14,9, 
16,5 và 17,5 mg NH + kg-1) và có bổ sung vi khuẩn 
nội sinh (14,9; 14,1 và 14,6 mg NH +/kg), theo cùng 

thứ tự (Bảng 1). Kết quả trên phù hợp với nghiên 
cứu của Das và Biswas (2019), nghiệm thức bổ sung 

vi khuẩn PSB có hàm lượng đạm hữu dụng đạt 
175,6 kg NH +/ha cao khác biệt có ý nghĩa thống kê 
so với nghiệm thức đối chứng (66,9 kg NH +/ha). 

3.2. Ảnh hưởng của vi khuẩn vùng rễ và nội sinh 
hoà tan lân đến hấp thu lân của cây mè trồng trên 

đất phù sa trong đê thu tại huyện Châu Phú, tỉnh 
An Giang 

Kết quả bảng 2 cho thấy, hàm lượng lân trong 
thân, lá mè khác biệt không có ý nghĩa thống kê giữa 

các nghiệm thức, dao động 0,390 - 0,514%. Trong 
trường hợp có bổ sung vi khuẩn vùng rễ, hàm lượng 

lân trong hạt 0,670% cao hơn so với mức bón 60 và 
40% P (0,512 và 0,375%). Hàm lượng lân trong hạt 
trung bình của thí nghiệm là 0,620% cao hơn trong 
các nghiên cứu trước đây là 0,265 - 0,363% (Emami 
et al., 2018; Kakhki et al., 2020). 

 

Bảng 2. Ảnh hưởng của vi khuẩn vùng rễ và nội sinh hoà tan lân đến hàm lượng lân, sinh khối khô 

và hấp thu lân của cây mè trồng trên đất phù sa trong đê thu tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang 
 

 
Nghiệm thức 

Hàm lượng lân Sinh khối khô Hấp thu lân Tổng hấp 

thu lân Thân, lá Hạt Thân, lá Hạt Thân, lá Hạt 

% g/chậu mg/chậu 

100% P 0,485 0,896a
 39,0b

 5,96b
 189,2ab

 53,4a
 242,6a

 

80% P 0,449 0,815ab
 34,2c

 5,20d
 153,2c

 42,4b
 195,6b

 

60% P 0,397 0,794ab
 29,3d

 3,80e
 116,4de

 30,2c
 146,6c

 

40% P 0,390 0,755ab
 19,9e

 3,16g
 77,0f

 23,8cd
 100,9d

 

80% P + HH-VR-P 0,514 0,670b
 40,6a

 6,18a
 208,4a

 41,4b
 249,8a

 

60% P + HH-VR-P 0,489 0,512c
 29,8d

 5,40c
 145,4cd

 27,6c
 173,0bc

 

40% P + HH-VR-P 0,481 0,375c
 20,1e

 3,61f
 96,7ef

 13,5e
 110,2d

 

80% P + HH-NS-P 0,509 0,471c
 34,4c

 6,08a
 175,1bc

 28,6c
 203,7b

 

60% P + HH-NS-P 0,503 0,436c
 29,4d

 5,32c
 147,9cd

 23,2cd
 171,1bc

 

40% P + HH-NS-P 0,460 0,462c
 20,8e

 3,55f
 95,8ef

 16,4de
 112,2d

 

Mức ý nghĩa ns * * * * * * 

CV (%) 19,1 16,2 2,39 1,47 14,7 18,1 12,9 

Ghi chú: Trong cùng một cột các số liệu có cùng một mẫu ký tự theo sau thì không có khác biệt ý nghĩa ở mức 5% 
qua phép thử Duncan, *: Khác biệt ở mức ý nghĩa 5%, ns: Khác biệt không có ý nghĩa thống kê. HH-VR-P: Hỗn hợp vi 
khuẩn vùng rễ; HH-NS-P: Hỗn hợp vi khuẩn nội sinh. 
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Các nghiệm thức bón giảm lượng phân lân đã 

làm giảm sinh khối thân, lá khô. Cụ thể là sinh khối 

thân, lá khô của nghiệm thức bón 100% P theo 

khuyến cáo đạt 39,0 g/chậu, ở các nghiệm thức bón 
lân 80; 60 và 40% P theo khuyến cáo lần lượt là 34,2, 

29,3 và 19,9 g/chậu. Đáng chú ý, sinh khối thân, lá 

khô đối với nghiệm thức bón 80% P có bổ sung vi 

khuẩn vùng rễ (40,6 g/chậu) cao hơn nghiệm thức 

bón 100% P theo khuyến cáo, 80% P (34,2 g/chậu) 

và bón 80% P có bổ sung vi khuẩn nội sinh, với 34,4 
g/chậu (Bảng 2). 

Kết quả bảng 2 cho thấy, sinh khối hạt khô ở 

các nghiệm thức chỉ bón phân hoá học ở các mức 

lân dao động từ 3,16 đến 5,96 g/chậu. Sinh khối 

hạt khô ở nghiệm thức bón 80; 60 và 40% P có  bổ 

sung vi khuẩn vùng rễ lần lượt là 6,18, 5,40 và 3,61 

g/chậu và có bổ sung vi khuẩn nội sinh lần lượt là 
6,08; 5,32 và 3,55 g/chậu, cao khác biệt có ý nghĩa 

thống kê 5% so với nghiệm thức chỉ bón 80; 60 và 

40% P (5,20; 3,80 và 3,16 g/chậu) và 100% P theo 

khuyến cáo (5,96 g/chậu). Kết quả trên cho thấy 

bón 80% P có bổ sung vi khuẩn vùng rễ giúp  tăng 

sinh khối hạt khô của cây mè. Kết quả trên phù hợp 

với nghiên cứu của Nithyapriya và cộng tác viên 

(2021), cây mè được bổ sung vi khuẩn B. subtilis 

LSBS2 tăng 24% khối lượng khô so với cây không 

bổ sung vi khuẩn. 

Hấp thu lân trong thân, lá khác biệt có ý nghĩa 

thống kê 5% giữa các nghiệm thức. Trong đó, 

nghiệm thức bón 80; 60 và 40% P có bổ sung vi 

khuẩn vùng rễ và vi khuẩn nội sinh thì hấp thu  

lân trong thân, lá đạt tương đương hoặc cao hơn 

nghiệm thức chỉ bón 80; 60 và 40% P. Đặc biệt, hấp 

thu lân trong thân, lá ở nghiệm thức bón 80% P 
có bổ sung vi khuẩn vùng rễ (208,4 g P/chậu) cao 

hơn nghiệm thức chỉ bón 80% P (153,2 g P/chậu), 

80% P có bổ sung vi khuẩn nội sinh (175,1 g P/chậu) 

và tương đương nghiệm thức bón 100% P theo 

khuyến cáo (189,2 g P/chậu) (Bảng 2). Kết quả trên 

phù hợp với nghiên cứu của Das và Biswas (2020) 
bổ sung vi khuẩn PSB vào đất trồng mè giúp tăng 

khả năng hấp thu lân trong thân 13,7 kg P/ha so với 

nghiệm thức đối chứng. 

Kết quả trong bảng 2 cho thấy, hấp thu lân 

trong hạt khác biệt có ý nghĩa thống kê 5% giữa các 

nghiệm thức, dao động từ 13,5 đến 53,4 g  P/chậu. 

Hấp thu lân trong hạt cao nhất ở nghiệm thức bón 
100% P theo khuyến cáo đạt 53,4 g P/chậu và giảm 

theo lượng bón ở các mức lân 80; 60 và 40% P 

tương ứng 42,4; 30,2 và 23,8 g P/chậu. Tuy nhiên, 

hấp thu lân trong hạt ở các nghiệm thức bón mức 

lân 60 và 40% P có bổ sung vi khuẩn nội sinh (23,2; 

16,4 g P/chậu) thấp hơn các nghiệm thức bón cùng 

mức lân 60 và 40% P không bổ sung vi khuẩn (30,2 

và 23,8 g P/chậu). Trong khi đó, theo Das và Biswas 

(2020), đất trồng mè có bổ sung vi khuẩn hòa tan 

lân giúp hấp thu lân trong hạt đạt 8,02 kg P/ha cao 

khác biệt có ý nghĩa thống kê 5% so với nghiệm 

thức đối chứng (2,14 kg P/ha). 

Kết quả bảng 2 cũng cho thấy, tổng hấp thu lân 

khác biệt có ý nghĩa thống kê 5% giữa các nghiệm 

thức. Trong đó, tổng hấp thu lân có xu hướng giảm 

cùng với giảm ở mức bón lân, với 100; 80; 60 và 

40% P, với giá trị lần lượt là 242,6; 195,6; 146,6 và 

100,9 g P/chậu. Ngoài ra, tổng hấp thu lân ở nghiệm 

thức bón 80% P có bổ sung vi khuẩn vùng rễ 

(249,8 g P/chậu) cao hơn nghiệm thức bón 80% P 

(195,6 g P/chậu) và tương đương nghiệm thức bón 

100% P theo khuyến cáo. 

3.3. Ảnh hưởng của vi khuẩn vùng rễ và nội sinh 

hoà tan lân đến sinh trưởng, yếu tố thành phần 

năng suất và năng suất mè trồng trên đất phù sa 

trong đê thu tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang 

3.3.1. Sinh trưởng cây mè 

Trong trường hợp chỉ bón phân vô cơ, chiều cao 

cây khác biệt có ý nghĩa thống kê 5% giữa các mức 

bón lân. Đáng chú ý,  nghiệm  thức  bón  80% P  có 

bổ sung vi khuẩn vùng rễ và nội sinh đều có chiều 

cao tương đương với  nghiệm  thức  bón  100%  P 

theo khuyến cáo (108,8 cm) lần lượt là 109,0 và 

108,5 cm (Bảng 3). Kết quả này phù hợp với nghiên 

cứu của Jaisingh và cộng tác viên (2016) bổ sung 

hỗn hợp vi khuẩn Bacillus SI10,  Pseudomonas 

SI18 và Azotobacter SI06 có chiều cao cây mè cao 

hơn so với đối chứng 24,2 cm. Tương tự, bổ sung 
B. subtullis và P.  ßuorescens chiều cao cây mè  tăng 

13,67 và 7,47 cm so với đối chứng (Hassan et al., 

2021). 

Kết quả bảng 3 cho thấy, chiều cao đóng trái tương 

đương nhau ở nghiệm thức bón 80 và 100% P theo 

khuyến cáo (85,4 và 84,6 cm) cao hơn các nghiệm 

thức bón 60 và 40% P (75,2 và 68,4 cm). Bên cạnh đó, 

chiều cao đóng trái ở nghiệm thức bón 60% P có bổ 

sung vi khuẩn vùng rễ (82,7 cm) cao hơn mức lân 

60% P không bổ sung vi khuẩn (75,2 cm) và 60% P 

có bổ sung vi khuẩn nội sinh (75,3 cm). 
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3.3.2. Thành phần năng suất mè 

Số trái mè trên cây khác biệt có ý nghĩa thống 
kê 5% giữa các nghiệm thức, dao động từ 7,70 đến 

10,8 trái. Đặc biệt, số trái trên cây ở nghiệm thức 
bón 80% P có bổ sung vi khuẩn vùng rễ (10,6 trái) 
và có bổ sung vi khuẩn nội sinh (10,8 trái) cao hơn 
nghiệm thức bón 100% P (9,90 trái) (Bảng 3). Kết 
quả trên phù hợp với nghiên cứu của Ziedan và 

cộng tác viên (2011) bổ sung vi khuẩn B. subtilis 
tăng số lượng trái trên cây. Trong đó, các nghiệm 

thức có bổ sung vi khuẩn 12,6 trái/cây so với không 
bổ sung vi khuẩn 4,61 trái/cây. 

Chiều rộng trái ở nghiệm thức bón 80% P (1,28 cm) 
thấp hơn nghiệm thức bón 80% P có bổ sung vi 
khuẩn vùng rễ (1,42 cm) và có bổ sung vi khuẩn nội 
sinh (1,36 cm). Đặc biệt, nghiệm thức bón 80% P 
có bổ sung vi khuẩn vùng rễ và vi khuẩn nội sinh 
đạt tương đương với chiều rộng trái ở nghiệm thức 
bón 100% P theo khuyến cáo (1,39 cm) (Bảng 3). 

Chiều dài trái mè tương đương ở nghiệm thức 
bón 100% P theo khuyến cáo và 80% P (3,16 và 

3,03 cm) và ở nghiệm thức bón 60 và 40% P (2,62 
và 2,45 cm). Chiều dài trái ở các nghiệm thức ở 
mức bón lân 80, 60 và 40% P có bổ sung vi khuẩn 
vùng rễ (3,20; 2,75 và 2,53 cm) tương đương với các 
nghiệm thức có bổ sung vi khuẩn nội sinh (3,04; 

2,57 và 2,46 cm) và các nghiệm thức không bổ  
sung vi khuẩn (3,03; 2,62 và 2,45 cm) ở cùng mức 

lân (Bảng 3). Theo Ema và cộng tác viên (2020), 
nghiệm thức bổ sung vi khuẩn Pseudomonas sp. có 
chiều dài trái mè dài hơn nghiệm thức đối chứng 
0,25 cm. 

Số hạt mè trên hàng ở nghiệm thức bón 80% P 
có bổ sung vi khuẩn vùng rễ đạt 16,3 hạt cao hơn 
và khác biệt có ý nghĩa thống kê 5% so với nghiệm 
thức bón 100% P theo khuyến cáo (15,5 hạt). Mặt 

khác, giữa hai nhóm vi khuẩn vùng rễ và nội sinh, 
vi khuẩn vùng rễ có số hạt trên hàng ở nghiệm thức 
kết hợp bón phân hoá học 80 và 60% P (16,3 và 

13,9 hạt) cao hơn nghiệm thức bổ sung vi khuẩn 
nội sinh (14,6 và 12,1 hạt), theo cùng mức bón lân 

(Bảng 3). 

 

Bảng 3. Ảnh hưởng của vi khuẩn vùng rễ và nội sinh hoà tan lân đến sinh trưởng, yếu tố thành phần năng suất 

của cây mè trồng trên đất phù sa trong đê thu tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang 
 

 
Nghiệm thức 

Chiều cao 
Cây 
(cm) 

Chiều cao 
đóng trái 

(cm) 

Số trái 
trên cây 
(trái) 

Chiều rộng 
trái 
(cm) 

Chiều dài 
trái 
(cm) 

Số hạt trên 
hàng 
(hạt) 

Trọng lượng 
1.000 hạt 

(g) 

100% P 108,8a
 85,4a

 9,90b
 1,39ab

 3,16a
 15,5b

 2,85 

80% P 99,0b
 84,6a

 9,21c
 1,28cde

 3,03a
 13,6d

 2,83 

60% P 89,5e
 75,2bc

 8,52d
 1,27de

 2,62bc
 11,1f

 2,86 

40% P 75,6g
 68,4d

 7,70e
 1,21ef

 2,45c
 9,48g

 2,84 

80% P + HH-VR-P 108,5a
 80,2ab

 10,6a
 1,42a

 3,20a
 16,3a

 2,84 

60% P + HH-VR-P 96,9c
 82,7a

 8,65d
 1,32bcd

 2,75b
 13,9d

 2,85 

40% P + HH-VR-P 84,5f
 66,6d

 7,85 e
 1,29cde

 2,53bc
 9,97g

 2,83 

80% P + HH-NS-P 109,0a
 84,5a

 10,8a
 1,36abc

 3,04a
 14,6c

 2,85 

60% P + HH-NS-P 92,3d
 75,3bc

 8,78cd
 1,25def

 2,57bc
 12,1e

 2,82 

40% P + HH-NS-P 85,5f
 70,2cd

 7,89e
 1,19f

 2,46c
 10,0g

 2,86 

Mức ý nghĩa * * * * * * ns 

CV (%) 1,38 4,76 3,38 4,23 5,69 3,55 1,57 

Ghi chú: Trong cùng một cột các số liệu có cùng một mẫu ký tự theo sau thì không có khác biệt ý nghĩa ở mức 5% 
qua phép thử Duncan, *: Khác biệt ở mức ý nghĩa 5%, ns: Khác biệt không có ý nghĩa thống kê. HH-VR-P: Hỗn hợp vi 
khuẩn vùng rễ; HH-NS-P: Hỗn hợp vi khuẩn nội sinh. 

 

3.3.3. Năng suất hạt mè 

Năng suất hạt mè giảm dần ở các nghiệm thức 

giảm lượng phân lân, với 4,64, 4,13 và 3,42 g/chậu 

theo thứ tự 80, 60 và 40% P so với bón 100% P theo 

khuyến cáo (6,46 g/chậu). Cụ thể, năng suất hạt 

mè ở nghiệm thức bón 80% P có bổ sung vi khuẩn 
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vùng rễ và vi khuẩn nội sinh theo thứ tự là 6,71 và 
6,60 g/chậu cao hơn nghiệm thức bón 100% P theo 
khuyến cáo, với 6,46 g/chậu (Hình 1). Kết quả này 
phù hợp với nghiên cứu Farhan và cộng tác viên 
(2010), năng suất hạt mè trên mỗi ô thí nghiệm 

đã tăng đáng kể lên đến 982,3 g ô -1 trong trường 
hợp được bổ sung hỗn hợp vi khuẩn P. putida và 

P. ßuorescens so với đối chứng. Bổ sung vi khuẩn 

Azotobacter sp. và Azospirillum sp. tăng năng suất 

cây mè 44% so với đối chứng (Jahan et al., 2013). 

Bổ sung vi khuẩn B. subtullis và P. ßuorescens tăng 
năng suất cây mè 12,24 và 10,32 g so với đối chứng 

(Hassan et al., 2021). 

 

 

Hình 1. Ảnh hưởng của vi khuẩn vùng rễ và nội sinh hoà tan lân đến năng suất của cây mè trồng trên đất phù sa 

trong đê thu tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang 

IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 

4.1. Kết luận 

Bổ sung hỗn hợp vi khuẩn vùng rễ hoặc nội 
sinh hoà tan lân tăng hàm lượng lân dễ tiêu so  với 
không bổ sung vi khuẩn trên đất phù sa trong đê 

trồng mè. Bổ sung hỗn hợp vi khuẩn vùng rễ hoặc 

hoà tan lân ở mức bón 80% P tăng tổng hấp thu 

lân 8,1 - 54,2 g/chậu so với bón cùng mức lân, đạt 

tương đương với mức bón 100% P theo khuyến cáo 

trên đất phù sa trong đê trồng mè. 

Bổ sung hỗn hợp vi khuẩn vùng rễ  hoặc  hỗn 

hợp vi khuẩn nội sinh hoà tan lân ở mức bón 80% P 
theo khuyến cáo trên đất phù sa trong đê trồng 

mè thì chiều cao cây đạt 108,5 cm tương đương 

so với nghiệm thức bón 100% P theo khuyến cáo, 

với 108,8 cm. Đồng thời, bổ sung vi khuẩn vùng 

rễ và nội sinh hòa tan lân ở mức lân bón 80% P đã 

giúp tăng 15,1 và 17,3% số trái mè trên cây, 44,6 và 
42,2% năng suất mè so với nghiệm thức bón cùng 

mức lân không bổ sung vi khuẩn. 

4.2. Đề nghị 

Ứng dụng bổ sung hỗn hợp vi khuẩn vùng rễ và 

nội sinh có khả năng hoà tan lân trong canh tác cây 

mè ở điều kiện ngoài đồng ở ĐBSCL. 
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