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BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA BÓN VÔI 
VÀ BIOCHAR VỎ TRẤU ĐẾN TỔNG ASEN Ở CÂY ĐẬU NÀNH 

TRONG VÙNG ĐÊ BAO TẠI AN PHÚ - AN GIANG 
Nguyễn Văn Chương1, Nguyễn Trung Chính2

 

TÓM TẮT 

Trong nhiều nghiên cứu trước đây, việc sử dụng nước giếng khoan nhiễm Asen (As) làm cho đất, cây trồng bị 
nhiễm As nghiêm trọng. Nghiên cứu ảnh hưởng của vôi và biochar vỏ trấu đến tổng As trong cây đậu nành được 
tiến hành trong vụ Đông Xuân 2017 ở vùng đê bao tại An Phú, An Giang, bao gồm các nội dung: (i) Ảnh hưởng 
bón vôi, biochar vỏ trấu đến pH và EC trong đất; (ii) Ảnh hưởng bón vôi, biochar vỏ trấu lên sự hấp thu As trong 
cây đậu nành. Thí nghiệm tiến hành với 4 nghiệm thức và 4 lần lặp lại. Kết quả cho thấy, nghiệm thức bón vôi kết 
hợp biochar vỏ trấu làm tăng pH và EC trong đất; hàm lượng As trong rễ (0,836 mg.kg-1), thân lá (0,830 mg.kg-1), hạt 
(0,06 mg.kg-1) thấp hơn đối chứng lần lượt là 33,1%; 32,5%; 44,5%. Như vậy, việc bón vôi kết hợp biochar vỏ trấu làm 
giảm hàm lượng As và tăng năng suất ở cây đậu nành. 

Từ khóa: Cây đậu nành, biochar vỏ trấu, vôi, Asen (As) 
 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Kết quả khảo sát của Viện Vệ sinh - Y tế Công 
cộng TP. Hồ Chí Minh (2002 - 2005) cho thấy một số 
tỉnh thuộc ảnh hưởng của sông Mê Kông đã có dấu 
hiệu ô nhiễm As trong nước ngầm. Trong đó, tại một 
số huyện như An Phú, Phú Tân, Tân Châu thuộc tỉnh 
An Giang có hàm lượng As trong nước ngầm của 
một số giếng từ 830 ppb đến 1070 ppb. Đặc biệt, các 
xã thuộc huyện An Phú tỉnh An Giang có 97,30%  
số giếng điều tra bị ô nhiễm As với hàm lượng cao 
hơn 100 ppb (253 mẫu trên tổng số 260 mẫu khảo 
sát). Sử dụng lâu dài nước ô nhiễm As để tưới tiêu 
làm cho hàm lượng asen trong đất nông nghiệp tăng 
dần (Meharg et al., 2003). Do tình hình bao đê đất 
nông nghiệp tại huyện An Phú - An Giang đã hạn 
chế sử dụng nguồn nước sông, người nông dân bắt 
buộc phải sử dụng nước giếng khoan bị nhiễm As để 
tưới cho cây trồng, làm cho đất trồng có hàm lượng 
trung bình As là 7,89 mg.kg-1 (Nguyễn Văn Chương 
và Ngô Ngọc Hưng, 2011). Bằng cách này, As được 
cây hấp thu và tích lũy vào các hạt, chẳng hạn như 
gạo, lúa mì và cây ăn quả khi chúng được trồng trên 
đất bị ô nhiễm As (Roychowdhury et al., 2002). Sự 
hiện diện của As trong nước thủy lợi, trong đất ở 
mức cao có thể cản trở sự phát triển bình thường  
của cây trồng với các triệu chứng ngộ độc như giảm 
sinh khối (Barrachina, 1995), thiệt hại năng suất, ức 
chế sự nảy mầm, giảm chiều cao cây, năng suất quả 
và ngũ cốc thấp hơn, héo và hoại tử phiến lá (Frans 
et al., 1988), giảm diện tích lá và quang hợp (Knauer 
et al., 1999). Khi As vào cơ thể người theo đường ăn 
uống, hô hấp hoặc qua da sẽ ảnh hưởng đến thần 
kinh, tim mạch, hệ tiêu hoá, hô hấp, gây rối loạn 

máu và các vấn đề sinh sản (Scragg, 2006). Chính vì 
vậy, việc tìm ra các biện pháp bón phân nhằm giảm 
As trên cây đậu nành trồng tại An Phú - An Giang là 
cần thiết. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu 
ảnh hưởng của vôi và biochar vỏ trấu đến sự hút thu 
As lên cây đậu nành. 

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

- Đất trồng bố trí thí nghiệm tại xã Quốc Thái, 
huyện An Phú, tỉnh An Giang là đất phù sa ngọt 
trong đê bao, có thành phần cơ giới nhẹ, tơi xốp, 
thoát nước tốt, thích hợp với nhiều loại cây trồng 
như: ngô, đậu, rau màu. Cụ thể về đặc tính lý hóa 
như Bảng 1. 

Bảng 1. Đặc tính lý hóa của ruộng đất thí nghiệm 
(Quốc Thái, tháng 11/2017) 

 

TT Chỉ tiêu Đơn vị Giá trị 

1 pH H2O  7,36 

2 Cát % 2,8 

3 Thịt % 60,7 

4 Sét % 36,5 

5 N % 0,144 

6 C % 1,23 

7 C/N  8,54 

8 EC µS/cm 215 

9 P tổng số %P2O5 0,11 

10 P dễ tiêu mgP/kg 16,0 

11 As mg.kg-1 đất khô 32,4 

 
 

1 Khoa Nông nghiệp và Tài nguyên thiên nhiên - Trường Đại học An Giang 
2 Sinh viên cao học CH2KHCT - Trường Đại học An Giang 
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- Giống đậu nành sử dụng trong thí nghiệm là 
giống HL 203 được nhập nội vào Việt Nam năm 
1999 theo bộ giống ASET 99 của Thái Lan. Giống 
đã được công nhận chính thức theo Quyết định số 
359/QĐ-TT-CLT, ngày 20/9/2010 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và PTNT. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Bố trí thí nghiệm 

Nghiên cứu được bố trí thí nghiệm cho cây đậu 
nành theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên. Thí nghiệm 
được bố trí gồm 4 nghiệm thức với 4 lần lặp lại: 
Nghiệm thức 1 (NT1): đối chứng (không bón vôi 
và biochar vỏ trấu); Nghiệm thức 2 (NT2): bón vôi 
(liều lượng 03 tấn CaO/ha); Nghiệm thức 3 (NT3): 
bón biochar vỏ trấu (liều lượng 03 tấn/ha); Nghiệm 
thức 4 (NT4): bón vôi kết hợp biochar vỏ trấu (liều 
lượng 03 tấn/ha). Diện tích mỗi lần lặp lại của mỗi 
nghiệm thức là 18 m2 (4 m ˟  4,5 m). Trồng theo hàng 
đơn với khoảng cách cây với nhau là 20 cm (gieo 01 
cây/hốc), hàng cách nhau 1 m. 

2.2.2. Phân tích và xử lý số liệu 

- Đất: Kiểm tra pH H2O và EC trước khi thực 
hiện thí nghiệm và khi thu hoạch. Thu mẫu đất: Mẫu 
đất được thu ở độ sâu 0 - 20 cm. Trong mỗi mẫu thu 
05 điểm theo đường chéo góc, sau đó trộn chung lấy 
mẫu đại diện. Mẫu sau khi thu được chứa trong các 
túi nhựa được kí hiệu và vận chuyển về phòng thí 
nghiệm. Mẫu được phơi ở nhiệt độ phòng đến khi 
khô, sau đó được nghiền và qua rây có mắt lưới 0,5 
mm. Sau đó tiến hành đo pH H2O và EC (đất/nước 
tỉ lệ 1 : 2,5). 

- Đo chiều cao cây (đo từ gốc cho đến chóp lá cao 
nhất của cây) vào các giai đoạn 30, 45, 60 NSG. Thu 
sinh khối khi thu hoạch gồm: thân lá, trái và 1000 
hạt khô. 

- Phân tích hàm lượng As tổng số (tính theo hàm 
lượng chất khô - đơn vị tính là mg.kg-1) trong rễ, 
thân lá và hạt: Mẫu được sấy khô. Phân tích As bằng 
hỗn hợp H2SO4 + HClO4 + HNO3, sao đó As được 
hydride hóa và đo trên đầu ngọn lửa máy hấp thu 
nguyên tử. 

- Số liệu được xử lý bằng phần mềm Microsoft 
Excel và sử dụng phần mềm Statgraphics Centurion 
XV để thống kê sự khác biệt giữa các nghiệm thức. 

- Thang đánh giá tham khảo hàm lượng As trong 
đất và nông sản: Theo QCVN  03:2008/BTNMT  
của Bộ Tài nguyên và Môi trường về giới hạn hàm 
lượng As trong đất nông nghiệp là 12,0 mg.kg-1 đất 
khô. Theo QCVN 01-12:2009/BNNPTNT của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về giới hạn 
hàm lượng As tối đa trong nông sản là 2,0 mg.kg-1

 

chất khô. 

2.3. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 

Thí nghiệm được thực hiện trong vụ Đông 
Xuân năm 2017 tại xã Quốc Thái, huyện An Phú, 
tỉnh An Giang. 

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của bón vôi và biochar vỏ trấu đến 
pH và EC trong đất 

Kết quả từ Hình 1 cho thấy đất có bón phân sẽ 
tăng chỉ số EC, tăng nhiều nhất là nghiệm thức bón 
vôi kết hợp biochar vỏ trấu (287 µS/cm), tiếp theo 
là nghiệm thức bón biochar vỏ trấu (242 µS/cm) và 
nghiệm thức bón vôi (228 µS/cm); chỉ số EC của 
nghiệm thức đối chứng thấp nhất (188 µS/cm). 
Qua đây cho thấy bón vôi và biochar vỏ trấu vào 
đất sẽ làm tăng EC trong đất ở mức tương đối ổn 
định, việc này rất quan trọng cho việc tăng trưởng 
của cây trồng. 
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EC (µS/cm) 

 
1 Đất trước khi gieo trồng 

2 Đất đối chứng 

3 Đất bón vôi 

 
4 Đất bón Biochar vỏ trấu 

 
5 Đất bón vôi kết hợp Biochar 
vỏ trấu 

Hình 1. Biểu đồ giá trị EC trong đất trước thí nghiệm và ở các nghiệm thức 

Kết quả từ Hình 2 cho thấy nghiệm thức bón vôi 
kết hợp biochar vỏ trấu có độ pH cao nhất (7,53), 
kế đến là nghiệm thức bón biochar vỏ trấu (7,44), 
nghiệm thức bón vôi (7,41), nghiệm thức đối chứng 
là có độ pH thấp nhất (7,26). Nghiệm thức đối chứng 
có pH giảm so với trước thí nghiệm (từ 7,36 xuống 

7,26). Các nghiệm thức bón vôi, bón vỏ trấu, bón vôi 
kết hợp biochar vỏ trấu có độ pH đất đều tăng, tăng 
nhiều nhất là ở nghiệm thức bón vôi kết hợp biochar 
vỏ trấu (từ 7,36 lên 7,53). Qua đó cho thấy việc bón 
vôi và biochar vỏ trấu đã ảnh hưởng đến sự thay đổi 
pH trong đất. 
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Hình 2. Biểu đồ giá trị pH H2O trong đất trước thí nghiệm và ở các nghiệm thức 

3.2. Ảnh hưởng của bón vôi và biochar vỏ trấu lên 
sự hấp thu As trên cây đậu nành tại xã Quốc Thái, 
huyện An Phú, tỉnh An Giang 

3.2.1. Ảnh hưởng của chế độ bón vôi và biochar vỏ 
trấu đến hàm lượng As trong các bộ phận của cây 

Hàm  lượng As trong rễ, thân lá và hạt đều có   
sự khác biệt ý nghĩa thống kê ở mức 5%, dao động 
từ 0,06 mg.kg-1 - 1,25 mg.kg-1 chưa vượt  ngưỡng 
cho phép là 2,0 mg.kg-1 của QCVN 01-12:2009/ 
BNNPTNT, tuy nhiên nếu sử dụng hạt (0,06 mg.kg-1

 

- 0,11 mg.kg-1) làm thực phẩm lâu dài thì As sẽ tích tụ 
ngày càng nhiều, gây hại cho cơ thể (Scragg, 2006). 
Hàm lượng As trung bình trong rễ dao động từ 0,836 
mg.kg-1 - 1,25 mg.kg-1, cao nhất ở nghiệm thức đối 
chứng trung bình đạt 1,25 mg.kg-1, thấp nhất đối với 
nghiệm thức bón vôi kết hợp biochar vỏ trấu 0,836 
mg.kg-1, còn ở nghiệm thức bón vôi đo được hàm 
lượng trung bình là 1,07 mg.kg-1 và ở nghiệm thức 
bón biochar vỏ trấu được 1,12 mg.kg-1. Hàm lượng 
As trong thân lá dao động từ 0,83 mg.kg-1 - 1,23 
mg.kg-1, cao nhất ở nghiệm thức đối chứng trung 
bình đạt 1,23 mg.kg-1, thấp nhất đối với nghiệm thức 
bón vôi kết hợp biochar vỏ trấu 0,83 mg.kg-1, còn ở 
nghiệm thức bón vôi đo được hàm lượng trung bình 
là 0,98 mg.kg-1 và ở nghiệm thức bón biochar vỏ trấu 
được 1,02 mg.kg-1. Khi so sánh ở nghiệm thức đối 
chứng về rễ và thân lá thì hàm lượng As trong rễ, 
thân lá đều cao hơn các nghiệm thức còn lại. Trái lại 
ở nghiệm thức bón vôi kết hợp biochar vỏ trấu thì có 
hiệu quả vượt trội vừa giúp rễ cố định As tốt vừa hạn 
chế được As di chuyển lên thân lá; từ đó có thể thấy 
hàm lượng As trong hạt của nghiệm thức bón vôi 
kết hợp biochar vỏ trấu thấp nhất trong các nghiệm 
thức thí nghiệm. Hàm lượng As trung bình trong hạt 
dao động từ 0,06 mg.kg-1 - 0,11 mg.kg-1, cao nhất ở 
nghiệm thức đối chứng trung bình đạt 0,11 mg.kg-1

 

và thấp nhất ở nghiệm thức bón vôi kết hợp biochar 
vỏ trấu trung bình đạt 0,06 mg.kg-1. Như vậy, hàm 
lượng As trong rễ, thân lá và hạt ở nghiệm thức bón 

vôi kết hợp biochar vỏ trấu thấp nhất. Từ đó có thể 
thấy bón vôi kết hợp biochar vỏ trấu giúp cây hạn 
chế hấp thu tối đa As. 

Bảng 2. Ảnh hưởng của chế độ bón vôi và biochar 
vỏ trấu lên hàm lượng As trong các bộ phận của cây 

 

 
Nghiệm thức 

Hàm lượng As trong các 
bộ phận(mg.kg-1 chất khô) 

Rễ Thân lá Hạt 

Đối chứng 1,25a
 1,23a

 0,11a
 

Bón vôi 1,07c
 0,98c

 0,09c
 

Bón biochar vỏ trấu 1,12b
 1,02b

 0,10b
 

Bón vôi kết hợp 
biochar vỏ trấu 

0,836d
 0,83d

 0,06d
 

F * * * 

CV (%) 16,2 16,3 24,0 

Ghi chú: Trong cùng một cột, những số có chữ theo sau 
khác nhau thì có khác biệt ý nghĩa thống kê ở mức 5% (*). 

3.2.2. Ảnh hưởng của chế độ bón vôi và biochar vỏ 
trấu lên chiều cao và số nhánh cấp 1 qua các giai 
đoạn sinh trưởng và phát triển 

Bảng 3. Ảnh hưởng của chế độ 
bón vôi và biochar vỏ trấu lên chiều cao cây 
qua các giai đoạn sinh trưởng và phát triển 

 

Nghiệm thức 
Chiều cao (cm) 

30 NSG 45 NSG 60 NSG 

Đối chứng 33,0d
 55,9d

 60,4d
 

Bón vôi 37,0b
 62,7b

 66,0b
 

Bón biochar vỏ trấu 35,3c
 61,6c

 64,9c
 

Bón vôi kết hợp 
biochar vỏ trấu 

40,0a
 63,4a

 67,2a
 

F * * * 

CV (%) 8,11 5,61 4,59 

Ghi chú: Trong cùng một cột, những số có chữ theo sau 
khác nhau thì có khác biệt ý nghĩa thống kê ở mức 5% (*); 
NSG: ngày sau gieo. 
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Chiều cao cây được ghi nhận ở 3 giai đoạn là 30 
NSG, 45 NSG và 60 NSG được trình bày trong Bảng 
3, đều có khác biệt ý nghĩa thống kê ở mức 5%. Giai 
đoạn 30 NSG chiều cao cây trung bình dao động từ 
33,0 cm - 40,0 cm, cao nhất ở nghiệm thức bón vôi 
kết hợp biochar vỏ trấu trung bình đạt 40,0 cm và 
thấp nhất ở nghiệm thức đối chứng trung bình đạt 
33,0 cm. Giai đoạn 45 NSG chiều cao cây trung bình 
dao động từ 55,9 cm - 63,4 cm, cao nhất ở nghiệm 
thức bón vôi kết hợp biochar vỏ trấu trung bình đạt 
63,4 cm và thấp nhất ở nghiệm thức đối chứng trung 
bình đạt 55,9 cm. Giai đoạn 60 NSG chiều cao cây 
trung bình dao động từ 60,4 cm - 67,2 cm, cao nhất 
ở nghiệm thức bón vôi kết hợp biochar vỏ trấu trung 
bình đạt 67,2 cm và thấp nhất ở nghiệm thức đối 
chứng trung bình đạt 60,4 cm. Sự khác biệt là do bón 
vôi và biochar vỏ trấu vào trong đất với lượng lớn sẽ 
làm cho pH trong đất gia tăng, mà pH có ảnh hưởng 
đến sự hấp thu và vận chuyển các chất trong cây vì 
thế ảnh hưởng đến chiều cao cây qua các giai đoạn 
sinh trưởng và phát triển. 

Bảng 4. Ảnh hưởng của chế độ bón vôi 
và biochar vỏ trấu lên số nhánh cấp 1 

qua các giai đoạn sinh trưởng và phát triển 
 

Nghiệm thức 
Số nhánh cấp 1 

30 NSG 45 NSG 

Đối chứng 7,80b
 11,5d

 

Bón vôi 8,90a
 12,8a

 

Bón biochar vỏ trấu 8,00b
 12,0c

 

Bón vôi kết hợp 
biochar vỏ trấu 

9,00a
 13,0a

 

F * * 

CV (%) 7,28 5,67 

Ghi chú: Trong cùng một cột, những số có chữ theo sau 
khác nhau thì có khác biệt ý nghĩa thống kê ở mức 5% (*); 
NSG: ngày sau gieo. 

Số nhánh cấp 1 cũng được ghi nhận và phân 
tích, kết quả được trình bày ở Bảng 4, số nhánh cấp 
1 ở giai đoạn 30 NSG, 45 NSG đều có sự khác biệt 
ý nghĩa thống kê ở mức 5%. Giai đoạn 30 NSG số 
nhánh cấp 1 trung bình dao động từ 7,80 nhánh - 
9,00 nhánh, cao nhất ở nghiệm thức bón vôi kết hợp 
biochar vỏ trấu trung bình đạt 9,00 nhánh và thấp 
nhất ở nghiệm thức đối chứng trung bình đạt 7,80 
nhánh. Giai đoạn 45 NSG số nhánh cấp 1 trung bình 
dao động từ 11,5 nhánh - 13,0 nhánh, cao nhất ở 
nghiệm thức bón vôi kết hợp biochar vỏ trấu trung 
bình đạt 13,0 nhánh và thấp nhất ở nghiệm thức đối 
chứng trung bình đạt 11,5 nhánh. Qua đó cho thấy 
các nghiệm thức có bón vôi, biochar vỏ trấu có số 
nhánh cấp 1 cao hơn ở nghiệm thức đối chứng, cao 

nhất ở nghiệm thức bón vôi kết hợp biochar vỏ trấu. 
Từ đó việc bón vôi kết hợp biochar vỏ trấu giúp cây 
đạt số nhánh cấp 1 tối đa để cây ra hoa nhằm giúp 
tăng sản lượng cây trồng cho nông dân. 

3.2.3. Ảnh hưởng của chế độ bón vôi và biochar vỏ 
trấu đến thành phần năng suất của cây trồng 

Thành phần năng suất được thể hiện qua Bảng 5, 
từ kết quả trên ta thấy được sinh khối trái, sinh khối 
thân lá và trọng lượng 1000 hạt đều có khác biệt ý 
nghĩa thống kê ở mức 5%. Về sinh khối trái trung 
bình dao động từ 3,82 kg - 4,55 kg, cao nhất là ở 
nghiệm thức bón vôi kết hợp vỏ trấu là 4,55 kg, thấp 
nhất ở nghiệm thức đối chứng là 3,82 kg. Sinh khối 
thân lá trung bình dao động từ 4,75 kg - 6,55 kg, cao 
nhất là ở nghiệm thức bón vôi kết hợp vỏ trấu là 6,55 
kg, thấp nhất ở nghiệm thức đối chứng là 4,75 kg. 
Trọng lượng 1000 hạt trung bình dao động từ 0,135 
kg - 0,145 kg, cao nhất là ở nghiệm thức bón vôi kết 
hợp vỏ trấu là 0,145 kg, thấp nhất ở nghiệm thức đối 
chứng và bón biochar vỏ trấu là 0,135 kg. Qua đó 
cho thấy bón vôi kết hợp biochar vỏ trấu đã làm tăng 
năng suất của cây trồng. 

Bảng 5. Ảnh hưởng của chế độ bón vôi và biochar 
vỏ trấu đến thành phần năng suất của cây trồng 

 

 
Nghiệm thức 

Thành phần năng suất (kg) 

Sinh 
khối 
trái 

Sinh 
khối 
thân lá 

Trọng 
lượng 
1000 hạt 

Đối chứng 3,82d
 4,75d

 0,135c
 

Bón vôi 4,46b
 6,36b

 0,140b
 

Bón biochar vỏ trấu 4,08c
 5,85c

 0,135c
 

Bón vôi kết hợp 
biochar vỏ trấu 

4,55a
 6,55a

 0,145a
 

F * * * 

CV (%) 8,03 13,7 3,45 

Ghi chú: Trong cùng một cột, những số có chữ theo sau 
khác nhau thì có khác biệt ý nghĩa thống kê ở mức 5% (*). 

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

4.1. Kết luận 

- Việc bón vôi và biochar vỏ trấu đã làm tăng độ 
pH H2O và EC trong đất. 

- Hàm lượng As trong rễ, thân lá và hạt của đậu 
nành trồng không bón vôi và biochar vỏ trấu luôn 
cao hơn các nghiệm thức có bón vôi và biochar 
vỏ trấu. 

- Đối với nghiệm thức bón vôi kết hợp với 
biochar vỏ trấu cho thấy hiệu quả cao nhất, mức độ 
giảm sự hấp thu As từ môi trường đất vào trong rễ, 
thân lá và hạt là thấp nhất, kế đến là nghiệm thức 
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bón vôi, bón biochar vỏ trấu vẫn cho kết quả có hàm 
lượng As trong rễ, thân lá và hạt thấp hơn đối chứng 
lần lượt là 10,4% đến 33,1%, 17,1% đến 32,5%, 9,1% 
đến 44,5%. 

- Kết quả các chỉ tiêu nông học như chiều cao, số 
nhánh cấp 1 và các thành phần về năng suất cho thấy 
trồng đậu nành có bón vôi kết hợp biochar vỏ trấu 
cho kết quả tốt nhất, tiếp theo là bón vôi, biochar vỏ 
trấu và thấp nhất là trồng không bón thêm vôi và 
biochar vỏ trấu. 

- Nghiên cứu cho thấy bón vôi kết hợp với biochar 
vỏ trấu ở mức độ 3 tấn/ha cho kết quả cao nhất cả 
về khả năng giảm As vào cây và tăng năng năng suất 
cây trồng. 

4.2. Đề nghị 

Cần theo dõi thường xuyên về As trong đất và 
động thái As trong nước giếng khoan để có cảnh 
báo phù hợp cho người dân và qui hoạch sản xuất 
của vùng. 
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Abstract 

Effects of lime and rice husk ash on total arsenic content in soybean 
grown inside the dyke at An Phu district, An Giang province 

Nguyen Van Chuong, Nguyen Trung Chinh 

In many previous studies have reported that the use of well water contaminated with arsenic caused serious 
contamination of soil and crops. The study of the effects of lime and rice husk ash on total arsenic content in soybean 
was carried out in winter-spring 2017 inside the dyke at An Phu district, An Giang province, consisted of following 
experiments: (i) Effects of lime, rice husk ash to pH, EC in soil. (ii) Effects of lime, rice husk ash on Arsenic uptake of 
soybean. The experiment was carried out with 4 treatments and 4 replications. The results showed that the treatment 
with lime and rice husk ash combination increased pH and EC in soil; the arsenic content in roots (0.836 mg.kg-1), 
in stems and leaves (0,830 mg.kg-1) and in seeds (0.06 mg.kg-1) was lower that that of the control by 33.1%; 32.5%; 
44.5%, respectively. The application lime combined with rice husk ash reduces the absorption of arsenic and increase 
the yield of soybean. 

Keywords: Soybean, rice husk ash, lime, Arsenic (As) 
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