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TÓM TẮT
Thí nghiệm được thiết kế theo khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh gồm 8 công thức và 3 lần nhắc lại. CT2.1 và CT2.2
bón phân NPK thông dụng và NPK hòa tan với 100% lượng khuyến cáo, 10 lần qua đất; CT2.3, CT2.4 và CT2.5 bón
phân NPK hòa tan với liều lượng tương ứng 100%, 85% và 70% lượng khuyến cáo, 10 lần qua nước tưới; CT2.6 và
CT2.7 bón phân NPK hòa tan với liều lượng tương ứng 85% lượng khuyến cáo, 12 và 14 lần qua nước tưới; CT2.8
bón phân hòa tan nhập khẩu từ Israel với 100% lượng khuyến cáo, 10 lần qua nước tưới. Kết quả cho thấy bón phân
NPK hòa tan hàm lượng cao qua hệ thống tưới tiết kiệm với 100% lượng khuyến cáo, năng suất tăng 27% so với bón
phân NPK thông dụng qua đất. Nếu giảm lượng phân bón 15% năng suất vẫn tăng 12 - 24%. Giữa các công thức
không phát hiện thấy sự sai khác đáng kể về độ brix, đường tổng số và hàm lượng vitamin C. Với cùng một lượng
bón và cách bón, sử dụng phân NPK hòa tan do Viện Thổ nhưỡng Nông hóa sản xuất thử cho năng suất và chất
lượng thanh long tương đương sử dụng phân NPK hòa tan nhập khẩu từ Israel. Do giá phân bón NPK hòa tan cao,
chi phí bón phân qua nước tưới cao hơn nhiều so với bón qua đất, nhưng nhờ năng suất tăng mạnh nên vẫn bù đắp
được chi phí và tăng hiệu quả sản xuất.
Từ khóa: NPK hòa tan, tưới nước nhỏ giọt, thanh long, Bình Thuận

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Việt Nam là nước có diện tích và sản lượng thanh
long lớn nhất châu Á và cũng là một trong những
1

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa
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nước xuất khẩu thanh long hàng đầu thế giới. Tổng
diện tích thanh long cả nước ước tính khoảng 41
nghìn ha, tập trung chủ yếu là ở 3 tỉnh Bình Thuận,
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Long An và Tiền Giang; giống thanh long ruột trắng
chiếm 95% tổng diện tích (Đoàn Minh Vương và
ctv., 2015). Trong những năm gần đây giá trị kinh tế
của cây thanh long đã được nâng cao do quả thanh
long đã được xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới
(Nguyễn Bảo Thoa và ctv., 2018).
Trong kỹ thuật canh tác thanh long, người dân đã
đầu tư thâm canh bằng nhiều hình thức khác nhau,
bao gồm cả việc sử dụng hệ thống tưới nước tiết kiệm
và bón phân qua nước tưới. Bón phân qua nước tưới
có thể giảm được chi phí công lao động (Nguyễn Đức
Dũng và ctv., 2016; Ricardo et al., 2005) và nâng cao
hiệu quả sử dụng phân bón (Kafhafi and Kant, 2005;
Sinha et al., 2017). Tuy nhiên, kỹ thuật này đòi hỏi
phân bón chất lượng cao, tan hoàn toàn trong nước
và an toàn cho hệ thống tưới. Hiện nay người dân
đang phải mua sản phẩm phân NPK hòa tan nhập
khẩu với giá thành rất cao, từ 45 - 60 nghìn đồng/kg
tùy theo chủng loại và tỷ lệ NPK. Điều này làm giảm
lợi nhuận trong sản xuất và không chủ động do phụ
thuộc vào nguồn cung từ nước ngoài.
Năm 2017, Viện Thổ nhưỡng Nông hóa đã nghiên
cứu và sản xuất thử thành công sản phẩm phân bón
NPK với tổng hàm lượng dinh dưỡng ≥ 55%, hòa tan
hoàn toàn trong nước và sử dụng được qua hệ thống
tưới nước tiết kiệm. Đây là sản phẩm của đề tài:
“Nghiên cứu sản xuất phân bón hòa tan hàm lượng
cao sử dụng qua hệ thống tưới tiết kiệm cho một số
cây trồng cạn”, thực hiện từ năm 2016 đến năm 2019
theo Quyết định số 3046/QĐ-BNN-KHCN ngày
30/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn. Mục tiêu của nghiên cứu này là xác
định được phương pháp phù hợp sử dụng phân bón
hòa tan qua nước tưới, đánh giá được ảnh hưởng của
phương pháp bón này đến năng suất và chất lượng
thanh long tại tỉnh Bình Thuận, so sánh hiệu quả sử
dụng với phân bón hòa tan nhập khẩu từ Israel.
II. VẬTLIỆU VÀPHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu nghiên cứu
- Cây trồng: Thanh long ruột trắng 7 năm tuổi.
- Phân bón:
+ Phân bón NPK hòa tan do Viện Thổ nhưỡng
Nông hóa sản xuất thử: NPK 20-25-10; NPK 25-1020; NPK 20-5-25.
+ Phân bón hòa tan nhập khẩu từ Israel: GATIT
NPK 20-20-20; Phân bón thông dụng: NPK 20-2015 và NPK 16-16-8; các loại phân đơn: urê (46% N),
kali clorua (56% K2O).

2.2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Nội dung nghiên cứu
- Đánh giá ảnh hưởng của cách bón, liều lượng
bón, số lần bón phân NPK hòa tan hàm lượng cao
do Viện Thổ nhưỡng Nông hóa sản xuất thử (sau đây
gọi ngắn gọn là NPK hòa tan) đến năng suất và chất
lượng thanh long.
- So sánh hiệu quả của phân bón NPK hòa tan với
phân bón NPK hòa tan nhập khẩu từ Israel.
2.2.2. Bố trí thí nghiệm
Công thức thí nghiệm: CT 2.1: NPK thông dụng,
bón 10 lần qua đất (ĐC); CT 2.2: NPK hòa tan, bón
10 lần qua đất; CT 2.3: NPK hòa tan (lượng 100%
CT 2.2), bón 10 lần qua nước tưới; CT 2.4: NPK hòa
tan (lượng 85% CT 2.2), bón 10 lần qua nước tưới;
CT 2.5: NPK hòa tan (lượng 70% CT 2.2), bón 10
lần qua nước tưới; CT 2.6: NPK hòa tan (lượng 85%
CT 2.2), bón 12 lần qua nước tưới; CT 2.7: NPK hòa
tan (lượng 85% CT 2.2), bón 14 lần qua nước tưới;
CT 2.8: NPK nhập khẩu của Israel, bón 10 lần qua
nước tưới.
- Lượng bón cho công thức CT 2.2 là: 222 kg N +
120 kg P2O5 + 205 kg K2O.
- Lượng bón ở các công thức CT.2.1 và CT.2.8 sẽ
được điều chỉnh bằng phân bón đơn sao cho lượng
N, P, K mỗi lần bón và tổng lượng N, P, K tương
đương với CT 2.2.
- Một vườn thanh long 7 năm tuổi có diện tích
1 ha, mật độ 1.100 trụ/ha được lựa chọn để bố trí thí
nghiệm. Các trụ trong vườn khá đồng đều về chiều
cao (khoảng 2,0 m) và kích thước tán (khoảng 1,0 m).
Thí nghiệm được thiết kế theo khối ngẫu nhiên
hoàn chỉnh, mỗi công thức 16 trụ, được lặp lại 3 lần,
tổng diện tích thí nghiệm 3.400 m 2. Ngoài yếu tố thí
nghiệm là phân bón, các biện pháp kỹ thuật khác là
như nhau (tưới nước, tỉa cành, tỉa nụ và quả không
đạt tiêu chuẩn, bảo vệ thực vật…).
- Hệ thống tưới: Thiết bị tưới nước tiết kiệm được
nhập khẩu từ Israel và một phần được nội địa hóa
bởi các sản phẩm trong nước. Hệ thống tưới được
lắp đặt trên cả công thức đối chứng để đảm bảo
lượng nước cung cấp cho cây là như nhau.
- Phương pháp bón phân:
Công thức 2.1: Bón theo thực tế của nông dân,
phân NPK 20:20:15 bón từ đầu vụ đến lúc ra hoa và
phân NPK 16:16:8 bón khi thanh long đã đậu quả
đến chín.
Công thức 2.2: Sử dụng phân bón hòa tan NPK
20:25:10 bón giai đoan trước lúc ra hoa, NPK 25:10:20
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bón giai đoạn hình thành trái, và NPK 20:5:25 bón
giai đoạn từ phát triển quả đến chín.
Công thức CT2.3 đến công thức CT2.8: Dạng
phân NPK bón ở các giai đoạn như công thức CT2.2,
toàn bộ phân bón được hòa tan trong nước và bón
qua hệ thống tưới nước tiết kiệm với lưu lượng mỗi
lần bón như sau:
Bảng 1. Phân bổ lưu lượng nước tưới cho thanh long
mỗi lần bón phân trong thí nghiệm
Tưới

Lưu lượng
cabinet
(lít/h)
15 2 lít =
30 lít/h

Nước làm
ẩm đất
15 2 lít =
Dung dịch
30 lít/h
phân bón
15 2 lít =
Rửa ống
30 lít/h
tưới
Tổng số

Thời
gian tưới
(phút)

Lượng
nước/gốc
(lít)

10

5,0

20

10,0

10

5,0

40

20,0

Để đảm bảo sự đồng đều của các yếu tố phi thí
nghiệm, ngoài những lần tưới theo nhu cầu nước
của cây thì tất cả các công thức đều được tưới theo
số lần bón phân qua nước tưới của công thức CT2.7
(14 lần).
2.2.3. Chỉ tiêu theo dõi
- Số quả trên trụ: Đếm số quả của tất cả các trụ
trong một ô thí nghiệm, 3 lần lặp lại và lấy giá trị
trung bình; Năng suất thực thu: cân toàn bộ khối
lượng quả trong một ô thí nghiệm, 3 lần lặp lại, lấy
giá trị trung bình và quy đổi ra tấn/ha.
- Độ Brix: Ép lấy nước và đo trên máy chiết quang
kế chuyên dụng; Đường tổng số: áp dụng TCVN
4594:1988; Axit hữu cơ: áp dụng TCVN 5483:2007;
Vitamin C: áp dụng TCVN 6427-2:1998.
- Chi phí bón phân bao gồm: (i) Chi phí phân
bón: giá phân bón NPK hòa tan được ước tính từ
giá bán của phân bón thông dụng, sản xuất trong
nước, có hàm lượng NPK tương đương nhưng khác
nguyên liệu đầu vào, giá các loại phân bón khác
được tính theo giá thị trường; (ii) Chi phí công lao
động bón phân: công bón phân qua đất (CT2.1 và
CT2.2) và công vận hành hệ thống bón phân qua hệ
thống tưới nước tiết kiệm (các công thức còn lại);
(iii) Chi phí điện năng bón phân: tính từ công suất
máy bơm và số giờ bón phân qua nước tưới cho mỗi
công thức.
2.2.4. Phương pháp xử lý số liệu
Sử dụng phần mềm thống kê SPSS và Excel để xử
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lý số liệu. Dùng phép thử Duncan để so sánh sự khác
biệt giữa các công thức thí nghiệm.
2.3. Thời gian và địa điểm nghiên cứu
Nghiên cứu được thực hiện trong vụ điện thứ
nhất, từ cuối tháng 8 năm 2017 đến tháng 1 năm
2018 tại xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh
Bình Thuận.
III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Ảnh hưởng của phân bón và cách bón đến
năng suất thanh long
Kết quả theo dõi về ảnh hưởng của phân bón và
số lần bón đến số quả trên trụ và năng suất thực thu
của thanh long được trình bày tại bảng 2.
Bảng 2. Ảnh hưởng phân bón và số lần bón
đến năng suất thanh long
Công
thức
CT2.1
CT2.2
CT2.3
CT2.4
CT2.5
CT2.6
CT2.7
CT2.8
CV (%)

Số quả
trên trụ
(quả)
19,89 bc
18,89 c
24,22 a
23,44 ab
20,67 abc
21,33 abc
19,97 bc
20,78 abc
11,5

Năng suất
Tỷ lệ tăng
thực thu
năng suất so
(tấn/ha/vụ) với CT2.1 (%)
8,90 bc
ab
10,82
21,57
11,31 a
27,07
ab
10,81
21,46
8,31 c
- 6,62
11,12 ab
24,94
abc
9,99
12,24
10,31 abc
15,84
13,3

Ghi chú: Mật độ thanh long 1.100 trụ/ha; trong cùng
một cột các số liệu có chứa một trong các ký tự (a, b, c)
giống nhau thì không khác biệt có ý nghĩa thống kê ở
mức 5%.

Số quả trên trụ được quyết định bởi số cành có
quả và số quả đạt chuẩn trên cành. Khi nụ xuất hiện
được 3 - 5 ngày thì tỉa nụ, mỗi cành chỉ để 1 - 2 nụ
ở vị trí xa nhau. Sau khi hoa nở 5-7 ngày thì tỉa quả,
chỉ để lại 1 - 2 quả/cành. Trong quá trình quả lớn,
tiếp tục tỉa những quả méo mó, dị dạng hoặc quá
bé không đạt tiêu chuẩn. Số liệu tại bảng 2 cho thấy
số quả trên trụ tại thời điểm thu hoạch ở công thức
CT2.3 cao hơn ở mức có ý nghĩa (α = 0,05) so với các
công thức CT2.1 và CT2.2. Như vậy, với cùng một
lượng phân nhưng bón qua nước tưới cho số quả
trên trụ cao hơn bón qua đất (cho dù sử dụng phân
bón hòa tan hay phân bón thông dụng). Khi giảm
lượng phân bón 15 - 30% (CT2.4 và CT2.5 so với
CT2.3) hoặc tăng số lần bón thêm 2 - 4 lần (CT2.6 và
CT2.7 so với CT2.4) thì số quả trên trụ có xu hướng
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giảm nhưng không có sự khác biệt về số quả trên trụ
ở mức α = 0,05.
Tương tự như chỉ tiêu số quả trên trụ, năng suất
thực thu khi bón 100% lượng NPK hòa tan qua nước
tưới (CT2.3) năng suất thanh long tăng 27,07%, cao
hơn ở mức có ý nghĩa so với bón phân NPK thông
dụng qua đất (CT2.1) và cao hơn phân bón NPK hòa
tan nhưng bón qua đất (CT2.2). Phân bón NPK hòa
tan có hàm lượng rất cao (tổng N, P, K trên 55%)
nên số lượng mỗi lần bón ít, khi bón qua đất khó
đảm bảo sự đồng đều và do đó ảnh hưởng đến năng
suất cá thể. Đây có thể là một trong những nguyên
nhân khi bón NPK hòa tan qua đất không đem lại
hiệu quả cao so với bón qua nước tưới. Ở các công
thức bón phân qua nước tưới, khi giảm lượng phân
bón thì năng suất giảm. Tuy nhiên, ở mức giảm 15%
(CT2.4) thì năng suất chưa có sự sai khác với công
thức bón đầy đủ (CT2.3), nhưng ở mức giảm 30%
(CT2.5) thì năng suất giảm rõ rệt, chỉ còn 8,31 tấn/
ha. Như vậy, khi sử dụng phân bón NPK hòa tan
chỉ có thể giảm được tối đa là 15% lượng phân bón
thì mới duy trì được năng suất. Ở các công thức
có số lần bón phân NPK hòa tan khác nhau, năng
suất là tương đương về mặt thống kê khi bón 10 lần
(CT2.4), 12 lần (CT2.6) và 14 lần (CT2.7). Như vậy,
với số lần bón biến động trong khoảng 10 - 14 lần
chưa có sự khác biệt về năng suất tại thời điểm thu
hoạch. Ở các công thức bón cùng lượng phân và
đều qua nước tưới, sử dụng phân NPK hòa tan do
Viện Thổ nhưỡng Nông hóa sản xuất thử (CT2.3)
cho năng suất cao hơn so với phân bón nhập khẩu
từ Israel (CT2.8) nhưng không sai khác có ý nghĩa
thống kê ở mức α = 0,05.
Qua một vụ thí nghiệm trên thanh long, bước
đầu chúng tôi nhận thấy sử dụng phân NPK hòa tan
bón qua nước tưới làm tăng số quả trên trụ một cách
rõ rệt và do đó làm tăng năng suất thanh long so với
bón phân qua đất. Bón phân qua nước tưới cung cấp
trực tiếp và đều đặn phân bón vào vùng rễ cho cây
trồng và làm tăng hiệu quả sử dụng phân bón. Cùng
một lượng phân nhưng bón qua nước tưới cây sẽ hấp
thụ được nhiều hơn so với bón qua đất và tăng khả
năng ra hoa đậu quả, nhờ đó có thể tăng số cành có
quả và tăng số cành có 2 quả đạt tiêu chuẩn.. Thí
nghiệm của Kachwaya and Chandel (2015) trên cây
dâu tây ở Ấn Độ cho thấy: chỉ bón 75% lượng phân
bón khuyến cáo qua nước tưới hiệu quả sử dụng phân
bón đạt 60% (gấp 25 lần) và năng suất dâu tây tăng
19% so với bón 100% lượng phân khuyến cáo qua
đất. Trong nghiên cứu này, chưa tính toán hiệu quả

sử dụng phân bón nhưng khi giảm lượng phân NPK
hòa tan xuống 85% lượng khuyến cáo và bón qua
nước tưới, năng suất thanh long tăng 12,24 - 24,94%,
tùy thuộc vào số lần bón, so với sử dụng 100% lượng
phân NPK thông dụng bón qua đất (Bảng 2).
3.2. Ảnh hưởng của phân bón và cách bón đến chất
lượng quả khi thu hoạch
Số liệu phân tích chất lượng quả thanh long
trình bày tại bảng 3 cho thấy không có sự khác biệt
về độ Brix, hàm lượng đường tổng số trong quả tại
thời điểm thu hoạch giữa các công thức thí nghiệm
(α = 0,05). Một nghiên cứu của Chakma và cộng tác
viên (2014) về ảnh hưởng của liều lượng NPK (bón
qua đất) đến chất lượng quả thanh long ở Bangladesh
cho thấy khi giảm lượng phân bón xuống dưới 50%
lượng khuyến cáo thì độ Brix bắt đầu tăng có ý nghĩa
so với bón đủ hoặc cao hơn khuyến cáo. Trong
nghiên cứu này lượng phân bón giảm nhiều nhất là
30% và có thể vì vậy mà chưa quan sát thấy sự khác
biệt nào có ý nghĩa về độ Brix.
Hàm lượng axit hữu cơ trong quả có chiều hướng
tăng khi sử dụng phân bón NPK hòa tan (α = 0,05),
giảm lượng phân bón và tăng số lần bón không ảnh
hưởng đến hàm lượng axit trong quả khi thu hoạch.
Hàm lượng Vitamin C trong quả ở các công thức
bón phân NPK hòa tan cao hơn so với các công thức
bón phân qua đất (α = 0,05). Không có sự khác biệt
về hàm lượng axit và vitamin C trong quả thanh
long giữa công thức sử dụng phân bón trong nước
và phân bón nhập khẩu.
Bảng 3. Ảnh hưởng của phân bón
đến chất lượng thanh long
Công
thức

Độ brix
(%)

Đường
tổng số
(%)

Axit
hữu cơ
(%)

Vitamin C
(mg/100 g)

CT 2.1

12,4

8,17 ab

0,166 d

6,88 ab

CT 2.2

12,7

8,86 ab

0,201 bc

5,36 c

CT 2.3

13,0

9,24 a

0,188 c

7,56 a

CT 2.4

12,6

8,76 ab

0,214 ab

7,84 a

CT 2.5

12,4

7,89 b

0,188 c

7,14 ab

CT 2.6

12,3

8,66 ab

0,226 a

6,25 bc

CT 2.7

12,5

8,58 ab

0,201 bc

7,99 a

CT 2.8

12,2

8,45 ab

0,193 c

6,25 bc

CV (%)

4,0

2,7

4,4

1,1

Ghi chú: Mẫu lấy lúc thu hoạch; trong cùng một cột
các số liệu có chứa một trong các ký tự (a, b, c, d) giống
nhau thì không khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 5%.
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Bón phân qua nước tưới làm tăng hiệu quả sử
dụng phân bón, cây hút được nhiều dưỡng chất hơn
và lượng tích lũy trong quả tăng. Mặc dù không có
sai khác về mặt thống kê nhưng các công thức bón
phân NPK hòa tan qua nước tưới hầu hết đều cho
hàm lượng các chất trong quả cao hơn so với công
thức sử dụng NPK thông dụng bón qua đất. Kết quả
này cũng nhất quán với nghiên cứu của Kachwaya
and Chandel (2015) trên cây dâu tây ở Ấn Độ.
3.3. So sánh chi phí bón phân giữa các công thức
thí nghiệm
Khi sử dụng phân bón hòa tan qua nước tưới sẽ
có biến động một số chi phí bón phân như sau: Chi
phí phân bón, chi phí công bón phân và chi phí điện
dùng để bón phân. Các loại chi phí này được tính
toán và trình bày trong Bảng 4. So sánh sự biến động
chi phí bón phân giữa các công thức có thể cho biết
hiệu quả của các biện pháp bón phân khác nhau.
Bảng 4. So sánh chi phí bón phân (triệu đồng/ha)
giữa các công thức thí nghiệm
Công
thức

Chi
Tổng Tăng
Chi Chi
NS
phí
chi phí chi so
phí
phí
(tấn/
phân
bón
với
công điện
ha)
bón
phân CT2.1

CT 2.1 10,09 2,00

0,00

12,09

-

8,90

CT 2.2 17,04 2,00

0,00

19,04

6,95

10,82

CT 2.3 17,04 0,40

0,14

17,58

5,49

11,31

CT 2.4 14,48 0,40

0,14

15,02

2,93

10,81

CT 2.5 12,78 0,40

0,14

13,32

1,23

8,31

CT 2.6 14,48 0,45

0,16

15,09

3,00

11,12

CT 2.7 14,48 0,52

0,19

15,19

3,10

9,99

CT 2.8 23,83 0,40

0,14

24,37

12,28 10,31

Sử dụng phân bón NPK hòa tan qua nước tưới
tiết kiệm được 75 - 80% chi phí công bón phân so
với sử dụng qua đất nhưng tăng thêm chi phí điện
năng bón phân và đặc biệt chi phí phân bón cao hơn
rất nhiều. Vì vậy, tổng chi phí bón phân của các công
thức sử dụng phân bón NPK hòa tan cao hơn CT2.1
từ 1,23 đến 12,28 triệu đồng, tùy thuộc vào liều lượng
bón, số lần bón và nguồn gốc phân bón. Liều lượng
phân bón càng cao và/hoặc số lần bón càng nhiều thì
chi phí bón phân càng tăng. Giá phân bón NPK hòa
tan nhập khẩu từ Israel rất cao nên chi phí bón phân
(CT2.8) cũng rất cao, gấp 2,4 lần so với sử dụng phân
bón NPK thông dụng (CT2.1).
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Tuy nhiên, với cùng một liều lượng bón và số lần
bón như nhau, sử dụng phân bón NPK hòa tan qua
nước tưới cho năng suất cao hơn nên không những
bù đắp được chi phí bón phân tăng thêm mà còn có
lãi. Ví dụ: sử dụng phân bón NPK hòa tan nhập khẩu
từ Israel (CT2.8) cho năng suất 10,31 tấn/ha, với giá
bán thanh long 15.000 đồng/kg (thời điểm tháng 1
năm 2018), sau khi trừ chi phí bón phân vẫn cho thu
nhập cao hơn gần 9 triệu đồng/ha so với CT2.1. Thu
nhập tăng thêm khi sử dụng phân bón NPK hòa tan
sản xuất trong nước (CT2.3) là hơn 30 triệu đồng/ha.
Thậm chí khi giảm lượng phân bón 15% (CT2.4) vẫn
cho thu nhập tăng thêm hơn 25 triệu đồng/ha so với
sử dụng phân bón thông dụng bón qua đất (CT2.1).
IV. KẾT LUẬN
- Sử dụng phân bón NPK hòa tan hàm lượng cao
bón qua hệ thống tưới nước tiết kiệm không ảnh
hưởng nhiều đến chất lượng thanh long nhưng cho
số quả trên trụ cao hơn và do đó cho năng suất cao
hơn hẳn so với sử dụng phân NPK thông dụng bón
qua đất (tăng hơn 27%). Khi giảm lượng phân bón
đi 15%, năng suất vẫn tăng 12 - 24%, tùy thuộc vào
số lần bón. Tuy nhiên, do giá phân bón NPK hòa tan
cao nên chi phí bón phân cao hơn nhiều (trừ chi phí
công bón phân), nhưng nhờ năng suất tăng mạnh
nên vẫn bù đắp được chi phí và cải thiện rõ rệt hiệu
quả sản xuất.
- Bón cùng một lượng và cùng cách bón, sử dụng
phân NPK hòa tan do Viện Thổ nhưỡng Nông hóa
sản xuất thử cho năng suất và chất lượng thanh long
tương đương sử dụng phân NPK hòa tan nhập khẩu
từ Israel.
Hiệu quả bước đầu của phân bón NPK hòa tan
bón qua nước tưới là rất khả quan. Tuy nhiên, cần có
những nghiên cứu dài hơi hơn trên nhiều đối tượng
cây trồng khác để khẳng định thêm.
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Effect of water soluble NPK fertilizers on yield and quality
of dragon fruit in Binh Thuan province
Nguyen Quang Hai, Nguyen Duy Phuong,
Nguyen Thi Thu Hoai, Vu Dình Hoan

Abstract
An experiment was laid out in randomized block design with eight treatments and three replications. CT2.1 and
CT2.2 used 100% recommended dose of normal non-soluble NPK and soluble NPK fertilizers, applied 10 times
directly into the soil; CT2.3, CT2.4 and CT2.5 used soluble NPK fertilizers with amount of 100%, 85% and 70%
recommended dose, respectively, applied 10 times via drip irrigation system; CT2.6 and CT2.7 used soluble NPK
fertilizers with amount of 85% recommended dose, applied 12 and 14 times via drip irrigation system; CT2.8 used
100% recommended dose of soluble NPK fertilizer imported from Israel, applied 10 times via drip irrigation system.
The results indicated that application of 100% recommended dose of soluble NPK fertilizers via drip irrigation
system improved the dragon fruit yield by more than 27% in comparison with non-soluble NPK fertilizers applied
directly into the soil. When reducing the fertilizer applied amount by 15%, the harvested yield increased by 12 - 24%.
Among treatments, not any significant difference was found in Brix degree, total sugar and vitamin C content. Using
the same fertilizer dose and applying method, soluble NPK fertilizers created by the Soil and Fertilizer Research
Institute (SFRI) gave similar yield and quality of dragon fruit as that imported from Israel. The fertilizing cost via
drip irrigation system was much higher than that of direct application into the soil due to the high price of water
soluble NPK fertilizers. However, owing to remarkable higher yield of the former, its producing benefit increased
and distinctly higher than the latter.
Keywords: Soluble NPK fertilizer, drip irrigation, dragon fruit, Binh Thuan
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