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PHÂN BÓN & PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG 

GS Bùi Chí Bửu 
Ngày 10-11-2020  

Thực tiễn đã chứng minh, nông nghiệp dù ngày càng chiếm tỷ trọng nhỏ trong GDP của mỗi 

quốc gia, nhưng tầm quan trọng không hề suy giảm. Việt Nam đang nỗ lực hướng đến việc xây 

dựng một nền nông nghiệp sản xuất an toàn, ứng dụng công nghệ mới theo xu hướng nông 

nghiệp 4.0. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng phân bón của ngành trồng trọt (khoảng 11 triệu tấn một 

năm), Chính Phủ đã cấp phép lưu hành đối với hàng chục nghìn loại phân bón.  

 

Hiệp Hội Phân bón Quốc tế (IFS: International Fertiliser Society) được thành lập vào năm 1947, 

nhằm tạo ra diễn đàn chung cung cấp thông tin cần thiết cho các thành viên về lĩnh vực kinh 

doanh phân bón trên toàn cầu; thông qua tạp chí “World Fertilizer”. 

 

Tổng quan về phân bón trên thế giới (J. Thomsen 

Lund, 22-12-1948) đã ghi dấu mốc lịch sử đầu 

tiên về vai trò của phân bón trong chiến lược xóa 

đói giảm nghèo; được FAO trích dẫn nhiều nhất 

cho đến nay. 

 

Tháng 2 năm 2019, người ta dự đoán rằng 10 

nước dẫn đầu khả năng sản xuất thêm phân bón là Ấn Độ, Nga, Iran, Nigeria, Hoa Kỳ, Trung 

Quốc, Ai Cập, Saudi Arabia, Australia, Uzbekistan (xếp theo thứ tự từ lớn đến nhỏ) sẽ đạt sản 

lượng tăng thêm 18% phân ammonia vào năm 2030. Như vậy khả năng ammonia trên toàn cầu 

sẽ hoàn toàn đáp ứng nhu cầu N vào năm 2030, tăng từ 253,34 triệu tấn / năm (2019) lên 289,83 

triệu tấn / năm (2030), khẳng định mức tăng trưởng chung là 23%. Ấn Độ đóng góp 18% số 

lượng tăng thêm vào năm 2030 (theo GlobalData). Có nghĩa là: năm 2030, Ấn Độ sẽ đóng góp 

9,25 triệu tấn / năm. 

GlobalData khẳng định Nga sẽ là nước đứng hạng thứ hai với khả năng bổ sung 7,77 triệu tấn / 

năm (2030). Chủ yếu là nhà máy sản xuất ammonia mang tên Oteko Krasnodar, với công suất 

2,50 triệu tấn / năm 2030. 

Iran sẽ là nước đứng hạng ba với khả năng 7,70 triệu tấn / năm 2030. Chủ yếu là nhà máy sản 

xuất ammonia mang tên FALAT RCF GSFC JV Chabahar, với công suất 1,05 triệu tấn / năm 

2030. 

 

Sự kiện “CRU Sulphur + Sulphuric Acid 2020” 

(ngày 9 đến 11 tháng 11 năm 2020, tại Hà Lan) 

nhấn mạnh rằng:  do ảnh hưởng của đại dịch 

COVID-19, Hội nghị phân bón quốc tế CRU 

thông báo rằng Sulphur + Sulphuric Acid 2020 

sẽ là một sự kiện hoàn toàn ảo, diễn ra trực tuyến  

thông qua webinar. Đây là sự kiện mang tính 

chất kỹ thuật số kép 'digital twin' diễn ra trong 2 

ngày: từ 9 đến 11 tháng 11 năm 2020; một triển lảm phân bón ảo, với những chuyên viên kỹ 

thuật và nhiều giải pháp mang tính chất cơ bản; kết hợp với video, audio và đối thoại bằng văn 
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viết (chat), thông qua các nhóm chuyên viên tương tác lẫn nhau theo lịch trình seminar được 

thông báo trực tuyến. 

Hơn 35 năm qua, CRU Sulphur + Sulphuric Acid đã và đang là sự kiện hàng đầu về phân bón 

có lưu huỳnh. Năm nay, CRU Events tự hào để tiếp tục phát triển phân lưu huỳnh trên toàn thế 

giới thông qua seminar để giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và thực hiện kinh doanh. 

Joseph và ctv. (2019) đã tổng quan phân lân trên tạp chí Journal of 

Environmental Quality [48(5): 1127-1560] như sau: Sự phát triển phân 

lân dạng đậm đặc (highly concentrated phosphorus), như triple 

superphosphate của Tennessee Valley Authority đánh dấu bước khởi 

đầu một cuộc cách mạng trong quản lý dinh dưỡng cây trồng. Từ đó, 

nhà khoa học sẽ giúp cho bà con nông dân đạt được hiệu quả lớn hơn 

trong quản lý đại dưỡng chất “P” – số phận nguyên tố P và quá trình 

vận chuyển từ đất vào cây trồng thông qua nhiều điều kiện ngoại cảnh 

khác nhau. Người ta đã thất bại trong việc sản xuất ra phân lân thế hệ 

mới, cũng như những giải pháp kỹ thuật bón phân hiệu quả. Trong 

những điều kiện nhất định, tiến bộ kỹ thuật như vậy đã được nghiên 

cứu và hoàn thiện từng bước một. Ví dụ, phân bón phosphate dạng lỏng thay thế dạng hạt khô 

đáp ứng tốt cho một vài biểu loại đất kiềm (highly calcareous soils). Nó làm giảm đáng kể sự kết 

tủa với calcium của phosphate. Phân bón kết hợp với chất hữu cơ làm tăng ngoại hấp gốc 

hydroxide màng kép. Phân bón kết hợp với phân tử nano, tuy chưa đạt hiệu quả kinh tế trong 

tăng năng suất cây trồng nhưng triển vọng về chi phí quản lý môi trường trong tương lai gần. 

Nguồn nguyên liệu mới cho phân lân rất cần nếu giá cả vừa phải cho sản xuất, vận chuyển và 

cung cấp lân trong đất đáp ứng kịp thời nhu cầu cần dinh dưỡng lân của cây trồng.  

 

Phosphorus được tìm ra từ 1669 do Hennig Brandt ở Hamburg, Đức. Thập niên 1830s, John 

Bennet Lawes, chủ trang trại ở Rothamsted, Anh Quốc, thực hiện thí nghiệm đầu tiên trong 

phòng thí nghiệm và ngoài đồng ruộng phân lân. Lawes rời Đại học Oxford vào năm 1834, để 

quản lý trang trại, đặc biệt trồng cây cải turnip (Brassica rapa L.) và đồng cỏ chăn nuôi gia súc. 

Lawes thí nghiệm đồng thời ammonium và ammonium phosphate, tromng đó dạng phosphate có 

khả năng hòa tan trong nước, làm tăng năng suất cây cải đáng kể (Brassica oleracea L.) và cải 

turnip. 

 

Lân dễ tiêu trong đất và khả năng hấp thu lân của cây trồng là vấn đề vô cùng phức tạp. Vấn đề 

này được thế giới đặt ra nghiêm túc vào đầu năm 2000, với cái gọi là sự đói lân của cây trồng do 

sắt, nhôm cố định chúng trong những điều kiện cụ thể, đặc biệt là đất canh tác ở Việt Nam. 

 

Vai trò của phosphorus (P) trong độ phì đất được nghiên cứu tại Rothamsted, Anh Quốc (thí 

nghiệm dài hạn 110 năm: 1902-2012) đã cung cấp cho người ta những kiến thức vô cùng cần 

thiết. Tồn lưu của phân lân từ những vụ trước và phân chuồng bón thêm là giải pháp tối ưu để 

bảo quản nguyên tố P trong đất hiệu quả nhất. Đây là tương quan chặt giữa năng suất cây trồng 

(lúa mì) và lân dễ tiêu (phân tích theo Olsen). Trong đất, hiệu quả sử dụng P cao khi lân được 

bón vào và sự hấp thu lân của cây trồng bằng nhau. Người ta mô phỏng rằng P vô cơ trong đất 

theo bốn nguồn như sau: (1) mức độ biến thiện rộng lớn, (2) khả năng hấp thu của rễ, (3) kỹ 

thuật phân tích đất có tách chiết hết nguồn vật liệu hay không?, (4) sự trả lại nguyên tố P cho đất. 

Do đó người ta khuyến cáo phân tích theo Olsen P và xem xét kỹ “P removal/input ratios. 
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Javie và ctv. (2019) mô phỏng phân lân của tương lai là "2D Phosphorus Allotropes"”(đồng 

nguyên tố nhưng khác về hình thể, theo không gian hai chiều). 

Trên thế giới hiện có hơn 40 nước đang thực hiện cái gọi là “bioeconomics” (kính tế dựa trên 

cân bằng sinh học), trên giải pháp nền là xử lý tính chất không cân đối lân dễ tiêu trong dinh 

dưỡng đất. Sự hiện hữu của hệ thống sản xuất năng lượng sinh học, làm khoảng cách ngày càng 

rộng hơn về sự mất cân đối P và góp phần cho cái gọi là “linear P economy”  (kinh tế dựa vào 

P theo mô phỏng tuyến tính), làm chất lượng nước kém đi, làm cho nông nghiệp lệ thuộc ngày 

càng nhiều  vào phân P mà nguồn phosphate rock suy kiệt trên toàn thế giới, cần được bảo tồn 

lâu dài.  

 

 
Hình 1: Mô phỏng sự đóng góp của P trong hệ thống bioeconomy: Thứ nhất: P là yếu tố dinh dưỡng chủ yếu trong 

tạo ra sinh khối cây trồng; Thứ hai: sự đóng góp trong tương lai của vật liệu mới two‐dimensional (2D) P allotropes 

đối với giải pháp về năng lượng và sinh y học của hệ thống bioeconomy. Giải pháp bao gồm hiệu quả sử dụng phân 

P thông qua cải tiến kỹ thuật bón; kỹ thuật bổ sung mới, ví dụ tái phục hồi P và tái chế P cũng như sáng tạo ra chuỗi 

giá trị mới trong sản xuất ra bio-products; tái thiết lại quản lý đất trồng. 

 

Nguồn vật liệu được đề xuất ở đây là khai thác vật liệu bán dẫn độc nhất (unique semiconductor) 

và vật liệu “opto‐electrical” của những đồng nguyên tố P theo không gian hai chiều  [two‐

dimensional (2D) P allotropes (phosporus 2D đen và phosphorus 2D xanh dương)].  
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Nguồn vật liệu P mới này có tính chất thách thức trong cách tân  từng bước một nguồn năng 

lượng tái tạo và nguồn năng lượng dự trữ bao gồm cả quang tổng hợp nhân tạo. 
 

CHITOSAN FERTILIZERS và NANOCHITOSAN NPK 

 

Chitosan hoạt động như loại phân bón nhiều khả năng mới, do hàm lượng nitrogen khả dụng của 

nó. (https://chitosanlab.com/en/biopesticide/ CHITOSANLAB) 

 

Fatima Boukhlifi và ctv. (2018): tiến hành đánh giá chitosan để tạo ra loại hình phân bón bio-

fertilizers giàu dinh dưỡng, đặc biệt là nitrogen và phosphorus. Phân tích chitosan tập trung các 

thông số về pH, lượng chất khô, chất hữu cơ, nitrogen, phosphorus và potassium cũng như chỉ số 

IR và XRD. Mẫu phân tích được xử lý và theo dõi suốt 15 ngày. Giá trị pH, nhiệt độ và độ dẫn 

điện được theo dõi mỗi ngày. Theo số liệu phân tích phụ phẩm chitosan từ tôm được nghiền vụn 

(nitrogen, phosphorus và potassium), nhu cầu dinh dưỡng của loài cây trồng (lúa mì, giống 

Arrehane, 90-90-50 U/ha) đã được xác định. Bón phân bio-fertilizer này trên khoai tây cũng được 

tiến hành song song, để bổ sung kết quả. Ghi chép số liệu về tăng trưởng và tình trạng khoáng dinh 

dưỡng trong đất trồng lúa mì thông qua kết quả phân tích lý hóa học. Phân bio-fertilizer rất giàu 

nitrogen (4.98%) và phosphorus (1.42%); được khoáng hóa rất nhanh; cho phép lúa mì hấp thu 

nhanh chómng dưỡng chất và đạt năng suất cao hơn đối chứng đáng kể. 

Chitin được phân tích theo chuẩn quốc tế "International Standards for AFNOR, the NF U44- 051 

standard được chấp nhận vào năm 2006"” 

 

Heba et al. (2016) tiến hành đánh giá phân nano-chitosan NPK cho lúa mì trồng trên đất cát. 

Nanofertilizers đã và đang trở thành phương pháp tiếp cận mới của thế giới hiện nay. Theo đó, 

người ta tiến hành nghiên cứu sự phóng thích từ những chitosan nanoparticles mang nitrogen, 

phosphorus và potassium (NPK) phục vụ cây lúa mì thông qua phun trên lá.  

Chiotsan-NPK nanoparticles rất dễ áp dụng khi phun trên lá, đi vào khí khổng thông qua cách thức 

hấp thu bằng khí (gas uptake), tránh tương tác trực tiếp như khi bón phân trong đất. Sự hấp thu 

dinhd ưỡng và sự chuyển vị những nanoparticles này được theo dõi bằng kính hiển vi điện tử. 

Những nano particles được hấp thu và được vận chuyển thông qua mô li be. Bón phân này cho cây 

lúa mì trồng trên đất cát bằng  nano chitosan-NPK làm tăng đáng kể chỉ số thu hoạch (harvest 

index), chỉ số trồng (crop index) và chỉ số biến động (mobilization index) của những biến số liên 

quan đến năng suất lúa mì, so với nghiệm thức đối chứng không bón phân và bón phân NPK thông 

dụng. Chu trình sinh học phân nano ngắn hơn rất nhiều so với bón phân thông thường 23.5% (130 

ngày so với 170 ngày tính từ ngày gieo). Phản ứng của cây lúa mì đối với nanofertilizers thay đổi 

theo loài cây trồng, theo thời gian tăng trưởng và theo bản chất tự nhiên của nguồn cung cấp nano. 
 
Harvest index = NS hạt / NS rơm rạ (Beadle, 1993). Crop index = Năng suất hạt / (NS hạt + NS rơm rạ) (Beadle, 

1993). Mobilization index = Crop index / NS rơm rạ (Ray & Choudhuri, 1980). 

 

Elshamy và ctv. (2019) tiến hành đánh giá phân nano-chitosan NPK cho khoai tây: Phân NPK 

nano được cải tiến không ngừng nhằm mục đích phóng thích chất dinh dưỡng hiệu quả nhất có 

thể được để cải tiến năng suất cây trồng mà tác động đến môi trường thấp nhất những bất lợi của 

phân NPK thông dụng. Ảnh hưởng bón phân qua lá của chitosan (CS) nanoparticles mang 

nitrogen, phosphorus và potassium (NPK) đối với tăng trưởng và năng suất của cây khoai tây 

trồng trên đất thịt pha cát đã được phân tích có hệ thống. Nó được phun trên mặt lá khoai tây 

nhằm tránh tương tác trực tiếp  hệ thống sinh vật trong đất. Sự hấp thu dinh dưỡng và sự chuyển 

https://chitosanlab.com/en/biopesticide/
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vị những nanoparticles trong thân cây khoai tây được theo dõi bằng kính hiển vi điện tử. Những 

nanoparticles được hấp thu và vận chuyển trong mô libe. Phun trên lá Nano CS-NPK với liều 

lượng: Nano 10, 50 và 100%; làm tăng đáng kể tốc độ tăng trưởng và năng suất khoai tây, các 

sắc tố liên quan đến quang hợp, chất hóa học trong củ khoai tây khi thu hoạch, và đại dưỡng chất 

trong củ và lá khoai tây so sánh với nghiệm thức đối chứng. Nghiệm thức đạt hiệu quả cao nhất 

là bón 10% Nano CS-NPK.  
Article 27 vol. 35(1): 2019; pp 424-441 DOI: 10.21608/JSRS.2019.58522 

 

Zeyed và ctv. (2017) tiến hành đánh giá phân nano-chitosan NPK cho đậu cô ve (Phaseolus 

vulgaris) được trồng trên đất bị nhiễm mặn. 
Article 3, Volume 8, Issue 5, May 2017, Page 577-585; DOI: 10.21608/JPP.2017.40468 

 

Stress mặn làm năng suất cây trồng giảm nghiêm trọng. Trong trường hợp này, người ta đề nghị 

phân bón dạng Nano particles là nguồn vật liệu tiên phong trong phát triển nông nghiệp theo 

hướng bền vững bởi vì chúng có những tính chất sinh lý và sinh hóa rất độc đáo. Zeyed và ctv. 

(2017) tiến hành nghiên cứu ảnh hưởng của chitosan nanoparticles đối với sự nẩy mầm của cây 

non dưới điều kiện cho xử lý stress mặn cây đậu cô ve (Phaseolus vulgaris L). Ảnh hưởng của 

nano chitosan kết hợp với nồng độ mặn được xử lý (100mM NaCl) trên giai đoạn nẩy mầm và 

giai đoạn cây non được xem xét thận trọng. Nhiều nghiệm thức xử lý mặn mặn khác nhau (50 

mM, 100 mM và 150 mM NaCl) được áp dụng. Số liệu thí nghiệm cho thấy chỉ số chống chịu 

mặn STI (salt tolerance index) ở giai đoạn nẩy mầm cũng như giai đoạn cây non phản ánh khá 

rõ. Ảnh hưởng rất tệ xuất hiện trong nghiệm thức xử lý 150 mM NaCl; sau đó là nồng độ100 

mM NaCl. Nghiệm thức xử lý cây đậu ở nồng độ mặn 100 mM kết hợp với liều lượng nano 

chitosan (0.1%, 0.2% và 0.3%) xác định rằng: nano chitosan của 3 liều lượng này đều làm tăng 

cường có ý nghĩa sức nẩy mầm của hạt đậu và làm tăng chiều dài của trục mang lá mầm đáng kể 

khi bị stress mặn. Nghiệm thức xử lý tốt nhất ở giai đoạn nẩy mầm là nano chitosan 0.3 %. Các 

biến số về tăng trưởng như chiều cao cây, diện tích lá, khối lượng sinh khối tươi và khô của thân 

và rễ đề có sự gia tăng đánh kể. Sự gia tăng có ý nghĩa của M.S.I và Chl.a, cũng như men 

catalase, proline, RWC, Chl.b ,  caroteniods và những enzymes có tính chất anti oxidant đều có 

hiệu quả tích cực ở liều lượng nano chitosan 0.1%. 

 

Sen và ctv. (2020) tiến hành đánh giá phân nano-chitosan NPK cho đậu xanh (Vigna radiata) 

được trồng trên đất bị nhiễm mặn. 
Int J Biol Macromol. 2020 Feb 15;145:108-123.  doi: 10.1016/j.ijbiomac.2019.12.170. 

 

Nano particles mở ra một hướng đi mới, rộng thênh thang cho khoa học cây trồng, vì bản chất 

lý hóa học độc đáo của chúng. Chitosan được người ta ưa chuộng bởi vì tính chất mồi ở trạng 

thái nano (priming agent in nano-form), làm cho nó có khả năng phân giải, mang tính chất sinh 

học (biodegradability) và không độc hại. Nano-chitosan được định tính bởi nghiên cứu 

Dynamic Light Scattering, sắc ký khối phổ hồng ngoại Fourier và kính hiển vi điện tử có khả 

năng quét ảnh. Theo nghiên cứu hình thái học, sinh lý học và sinh hóa học được nhấn mạnh bởi 

stress phi sinh học như oxidative stress markers ví dụ: proline, malondialdehyde (MDA), 

hydrogen peroxide (H2O2) có trong cây đậu xanh non, được xử lý mặn ở độ dẫn điện 0, 4 và 8 

dS/m sau kết quả SMP (Solid Matrix Priming) - sử dụng những elicitors như nano-chitosan, 

chitosan và nước (đối chứng). Hoạt tính của những hệ men khác nhau mang tính chất 

antioxidant, ví dụ như superoxide dismutase, catalase và stress do ô xi hóa (oxidative stress 

markers); thông thường là proline, H2O2 và MDA đã ggia tăng đáng kể so với nghiệm thức đối 

https://dx.doi.org/10.21608/jsrs.2019.58522
https://jpp.journals.ekb.eg/issue_6048_6402_.html
https://dx.doi.org/10.21608/jpp.2017.40468
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chứng là xử lý bằng nước, tương ứng với gradient của mặn. Tuy nhiên, SMP có xử lý nano-

chitosan cho thấy sự cải tiến đáng kể  trong việc làm giảm đi H2O2 và hàm lượng MDA so với 

nghiệm thức đối chứng; ngần ấy làm cho cây đậu xanh tăng trưởng tốt hơn, hàm lượng diệp lục 

tăng có ý nghĩa và cơ chế biến dưỡng tốt hơn. kết quả khẳng định rằng SMP có xử lý chitosan 

thông thường và nanochitosan sẽ có thể khắc phục sự tổn hại bởi stress mặn gây ra cho cây đậu 

nanh non, theo sau là kích hoạt mạnh mẽ cơ chế tự vệ của cây, giúp cây chống chịu stress mặn có 

hiệu quả. 
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