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GIỚI THIỆU

* Học thuyết mùn, khoáng

* Các phƣơng pháp nghiên cứu:

Phƣơng pháp phân tích tro: nhƣ phân tích đất, lá, mủ (cao su)

Phƣơng pháp dinh dƣỡng:

- Trồng cây trong chậu: Ƣu, nhƣợc

- Thí nghiệm đồng ruộng

- Nuôi cấy mô (invitro): Motte và Robins khởi xƣớng (1912)\

White và Gautherat (1939) lần đầu tiên thành công



Các nguyên tố khoáng tác động tƣơng hỗ, phụ trợ, 

đối kháng và giới hạn lẫn nhau.

- Tƣơng hỗ phụ trợ nhƣ “Không lân không vôi thì thôi trồng đậu”

- Đối kháng: khử lẫn nhau của cation đối với thực vật

Ca > < K, Na, Mg

Mn> < Fe trong việc tạo lập enzym

Giới hạn lẫn nhau



1. Kh¸i niÖm chung

• Nhãm ®a lîng (major nutrients, primary 

nutrients) gåm N, P, K, ®©y lµ c¸c chÊt dinh 

dìng thiÕt yÕu vµ c©y trång hót nhiÒu nhÊt

• Nhãm trung lîng (secondary nutrients) gåm 

S, Ca, Mg, c©y trång hót víi lîng trung b×nh.

• Nhãm vi lîng (micro nutrients) gåm Zn, Fe, 

Cu, Mn, Mo, B, Cl c©y trång hót víi lîng Ýt.



2. Vai trß sinh lý cña Phosphor

• §Êt rÊt tèt cã hµm lîng ≥ 0,20 % P2O5

• §Êt tèt 0,10 - 0,20 %

• §Êt xÊu ≤ 0,06%

• D¹ng ion c©y hÊp thô ®îc: HPO4
2- hoÆc 

H2PO4 
-



1) Phosphor - trong thµnh phÇn cña axit nucleic 

2) Phosphor cã trong phosphorlipit - lµ thµnh phÇn cÊu 
t¹o cña membran. 

3) Phosphor tham gia vµo ph¶n øng trao ®æi chÊt - chÊt 
ho¹t ho¸ cung cÊp n¨ng lîng (AMP, ADP, ATP). 

4) Phosphor - trong nhiÒu coenzym: NAD, NADP

5) HÇu hÕt c¸c chÊt glucid khi chuyÓn ho¸ ®Òu ë d¹ng 
liªn kÕt víi nhãm phosphat (liªn kÕt ester). 

6) Phosphor t¨ng kh¶ n¨ng gi÷ níc cho tÕ bµo vµ ¶nh 
hëng ®Õn qu¸ tr×nh biÕn ®æi vµ vËn chuyÓn Gluxit. 

7) Phosphor lµm t¨ng tÝnh chèng chÞu cña c©y

8) Ph©n l©n gióp c©y sinh trëng m¹nh hÖ rÔ

9) Phosphor rÊt cÇn cho c¸c vi sinh vËt trong ®Êt ho¹t 
®éng, ®Æc biÖt c¸c vi sinh vËt h÷u Ých vµ cè ®Þnh ®¹m 



§éng th¸i hót phosphor

• c©y hót phosphor m¹nh nhÊt ë giai ®o¹n c©y 

non vµ giai ®o¹n sinh trëng m¹nh, tríc lóc ra 

hoa. 

• NhiÒu t¸c gi¶ ®· chøng minh tríc khi ra hoa 

c©y ®· hót 75 - 84% lîng phosphor cÇn thiÕt

• Phosphor di chuyÓn tõ l¸ giµ vÒ l¸ non 



BiÓu hiÖn khi c©y thiÕu phosphor 

• Lóc ®Çu l¸ cã mµu xanh lôc ®Ëm, sau chuyÓn sang 
mµu vµng.

• B¾t ®Çu tõ mÐp l¸, tõ c¸c l¸ giµ vµ l¸ trëng thµnh. 

• NÕu thiÕu Ýt c©y sinh trëng kÐm, chËm lín, Ýt ph©n 
cµnh, Ýt ®Î nh¸nh, hÖ rÔ sinh trëng kÐm; 

• NÕu thiÕu nhiÒu l¸ cã mµu öng ®á, huyÕt dô, sím 
rông. 

• ThiÕu l©n c©y dÔ rông hoa, rông qu¶. 

• §èi víi c¸c c©y hä ®Ëu, thiÕu l©n nèt sÇn Ýt hoÆc Ýt nèt 
sÇn h÷u hiÖu.



• Deficiency 

Phosphorus



Field of Wet Rice deficiency P



3. Vai trß sinh lý cña Kali

• Kali cã kh¶ n¨ng lµm t¨ng tÝnh thÈm thÊu cña dÞch tÕ 
bµo nªn lµm t¨ng tÝnh chÞu rÐt, chÞu nãng cña thùc vËt.

• Kali                biÕn ®æi vµ vËn chuyÓn s¶n phÈm quang 
hîp                 s¶n phÈm ®êng, bét 

• Kali              ®Õn sù tæng hîp protein

• T¨ng cêng qu¸ tr×nh tæng hîp c¸c s¾c tè quang hîp

• Kali                        kh¶ n¨ng ®Î nh¸nh, h×nh thµnh cµnh 
thø cÊp, h×nh thµnh b«ng (lóa, kª, lóa m×...), chÊt lîng 
qu¶, h¹t.

• Kali lµm t¨ng tÝnh chÞu h¹n, chÞu rÐt vµ chÞu bÖnh cña 
c©y.

• C©y ®ñ kali cã thÓ h¹n chÕ kh¶ n¨ng rông hoa, qu¶; mµu 
s¾c cña hoa rùc rì h¬n.



BiÓu hiÖn cña c©y khi thiÕu kali 

• m« c¬ yÕu nªn dÔ g·y ®æ, 

• l¸ ng¾n, b¶n l¸ hÑp, 

• l¸ xuÊt hiÖn nh÷ng chÊm ®á sau ®ã kh« ch¸y, 

chãp l¸ thêng kh«, khi kh« mµu ®en.

• Khi thiÕu kali cã thÓ tÝch tô amoniac trong 

c©y, g©y ®Çu ®éc c©y 



K Deficiency



Deficiency K (Potassium)



Tác động của Kali đến hình thái rễ
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4. Vai trß sinh lý cña Magiª

• Tham gia vµo thµnh phÇn cña ph©n tö diÖp lôc 

• ThiÕu Mg sÏ biÓu hiÖn ngay ë l¸, râ nhÊt lµ l¸ trëng 
thµnh, kh¶ n¨ng quang hîp gi¶m.

• T¨ng ho¹t tÝnh cña nhiÒu enzim, ¶nh hëng ®Õn qu¸ 
tr×nh tæng hîp protein. 

• T¨ng kh¶ n¨ng ®ång ho¸ N, P, K, thóc ®Èy qu¸ tr×nh 
tæng hîp c¸c hormon sinh trëng vµ mét sè vitamin

• Mg kÕt hîp víi chÊt pectin cÊu t¹o nªn v¸ch tÕ bµo.

• Trªn nÒn chÊt chua, bãn ph©n Mg thêng ph¸t huy 
hiÖu qu¶ tèt.





5. Vai trß chung cña c¸c ng.tè vi lîng

• Hµm lîng Ýt nhng t¸c dông lín, kh«ng thÓ 

thay thÕ ®îc

• Khi kÕt hîp víi c¸c chÊt h÷u c¬, ho¹t tÝnh 

cña nguyªn tè vi lîng t¨ng lªn 

• T¨ng cêng tæng hîp c¸c vitamine vµ 

phytohormon

• T¨ng cêng kh¶ n¨ng chèng chÞu cña c©y víi 

®iÒu kiÖn bÊt lîi cña m«i trêng

• T¹o ®iÒu kiÖn sö dông c¸c ph©n kho¸ng kh¸c 

cã hiÖu qu¶. 





•





4. Nitơ

Nguån nit¬ trong tù nhiªn



C¸ch cè ®Þnh ®¹m ë rÔ c©y hä ®Ëu



4.3. Sù cè ®Þnh nit¬ ph©n tö

• Vi khuÈn sèng tù do trong ®Êt: 

Azotobacter (h¶o khÝ) vµ 

Clostridium (yÕm khÝ).    

Nhãm nµy cè ®Þnh ®îc 

kho¶ng 10 - 20 Kg N/ha/n¨m

• T¶o lam sèng tù do hoÆc céng 

sinh nh Anabaena, Closthric, 

Nostoc... ®Æc biÖt lµ t¶o lam 

sèng céng sinh víi bÌo hoa d©u 

(Anabeana azollae)

• Vi khuÈn sèng céng sinh víi rÔ 

c©y hä ®Ëu (Rhizobium).       

Cè ®Þnh ®îc 80-100 kg 

N/ha/n¨m.



4.4. Sù ®ång ho¸ nit¬ cña thùc vËt

• NO3 NO2 HNO NH2OH NH4

Nitrat nitrit hyponitrit hydroxylamin   amon

Qu¸ tr×nh nµy cÇn mét sè nguyªn tè lµm xóc t¸c nh Mo, Cu, 

Fe, Mg, Mn vµ n¨ng lîng do qu¸ tr×nh h« hÊp cung cÊp.



§ång ho¸ amon (NH4)

• KÕt hîp víi ceto-acid t¹o thµnh c¸c axit amin

CH3 - CH2 - CO- COOH + NH4 CH3 - CH2 - CH-
NH2- COOH + H2O

• HOOC-CH =CH-COOH + NH4 HOOC-CH2 –
CH-NH2-COOH

• Ph©n urea (NH2)2CO lµ d¹ng ph©n ®¹m kh¸ phæ 
biÕn hiÖn nay. Khi bãn urea vµo ®Êt, chóng sÏ kÕt 
hîp víi CO2 d¹ng tan trong níc (H2CO3) ®Ó t¹o 
thµnh amon

• (NH2)2CO + CO2 + H2O           2 NH4CO3 2 NH4+  
+ 2 CO3



Sù hót kho¸ng cña thùc vËt



Chất khoáng tồn tại trong đất



Vai trò hệ rễ

trong sự hút khoáng

• Tạo ra H2CO3 H+ + HCO3
- trao đổi với 

ion khoáng trong đất

• Tiết ra acid hữu cơ, enzym chuyển hóa một số 

chất khó tan           dễ tan

* Cộng sinh với vi khuẩn và vi nấm tăng quá 

trình chuyển hóa chất khoáng



Một số kiểu cộng sinh



Sù hót kho¸ng cña rÔ c©y

• Giai ®o¹n I: c¸c ion kho¸ng ®îc hÊp thô lªn bÒ mÆt 
cña nguyªn sinh chÊt cña rÔ (chñ yÕu bÒ mÆt l«ng 
hót), giai ®o¹n nµy cßn gäi lµ giai ®o¹n hÊp phô trao 
®æi. HÖ rÔ dïng H+ vµ HCO3- do h« hÊp cña rÔ t¹o ra 
®Ó trao ®æi víi c¸c ion trong ®Êt 

• Giai ®o¹n II: c¸c chÊt kho¸ng x©m nhËp vµo bÒ mÆt 
nguyªn sinh chÊt x©m nhËp vµo trung chÊt, néi chÊt, 
vµ kh«ng bµo 

• Giai ®o¹n III: c¸c ion kho¸ng kÕt hîp víi chÊt h÷u 
c¬ trong tÕ bµo nhu m« rÔ ®Ó t¹o thµnh hîp chÊt h÷u 
c¬ (c¬ kim - h÷u c¬ ho¸) ®Ó ®i vµo m¹ch dÉn 



¶nh hëng cña ®iÒu kiÖn ngo¹i c¶nh ®Õn

sù hót kho¸ng cña rÔ c©y

• ¶nh hưëng cña nhiÖt ®é
Nhiệt độ thích hợp

Nhiệt độ quá thấp

Nhiệt độ quá cao

• ¶nh hëng cña pH m«i trêng

• ¶nh hëng cña hµm lưîng oxi trong ®Êt

• ¶nh hëng cña nång ®é chÊt tan trong ®Êt

• ¶nh hëng cña ¸nh s¸ng





Sù dinh dìng kho¸ng rÔ ngoµi

• ChÊt kho¸ng ®i vµo trong l¸ qua khe lç khÝ (khÝ 
khæng) vµ khuyÕch t¸n qua líp cutin vµ biÓu b× l¸. V×
vËy sù x©m nhËp chÊt kho¸ng vµo l¸ ë mÆt díi l¸ 
nhanh h¬n vµ nhiÒu h¬n mÆt trªn 

• Tèc ®é hÊp thô dinh dìng qua l¸ phô thuéc vµo 
thµnh phÇn muèi, nång ®é cña dung dÞch, ®é pH cña 
dung dÞch vµ tuæi l¸. 

• Tuy nhiªn cã nhîc ®iÓm lµ chØ sö dông ®îc víi 
d¹ng ph©n tan trong níc, phô thuéc nhiÒu vµo ®iÒu 
kiÖn thêi tiÕt, chØ sö dông víi lîng nhá vµ ®ßi hái kÜ 
thuËt sö dông phï hîp 



C¬ së bãn ph©n hîp lý

• Loại cây trồng

• Giai đoạn sinh trưởng

• Thời tiết

• Loại đất

• Cân đối giữa các nguyên tố khoáng


