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Rễ - cơ quan hấp thu dinh dưỡng chính 

1. Hình thái của rễ 

- Tùy từng loại môi trường mà rễ có những hình 

thái phù hợp để thích nghi. 

 

- Một số kiểu rễ:  

     +rễ cọc  

     +rễ chùm 

  

I. 



2. Miền hút và sự hút của rễ 

 



2. Miền hút và sự hút của rễ 

 



 
2. Miền hút và sự hút của rễ 

 



Cơ chế hấp thu chất dinh dưỡng của rễ 

1. Hấp thụ ion khoáng từ đất vào tế bào lông hút. 

 

 - Nước là dung môi hòa tan nhiều muối khoáng. Rễ cây chỉ hút muối 

khoáng hòa tan trong nước.  

 - Trong môi trường nước, muối khoáng phân li thành các ion. Sự hấp 

thụ các ion khoáng luôn gắn với quá trình hấp thụ nước. 

-  Các ion khoáng xâm nhập vào tế bào rễ cây theo 2 cơ chế: 

              + Cơ chế thụ động 

              + Cơ chế chủ động 

II. 



1. Hấp thụ ion khoáng từ đất vào tế bào lông hút. 

 

+ Cơ chế thụ động: một số ion khoáng đi từ nơi có nồng độ 

cao (trong đất) sang nơi có nồng độ thấp (tế bào lông hút) 

một cách thụ động. 

 

+ Cơ chế chủ động:  

   - Một số ion khoáng mà cây có nhu cầu cao (vd: ion kali) 

di chuyển ngược chiều gradient nồng độ, đi vào rễ.  

- Đòi hỏi phải tiêu tốn năng lượng. 

 



2. Dòng nước và ion khoáng đi từ đất vào mạch gỗ 

của rễ 

- Vận chuyển vào mạch gỗ của rễ theo 2 con đường:  

          + Con đường gian bào  

          + Con đường tế bào chất. 

 



2. Dòng nước và ion khoáng đi từ đất vào mạch gỗ của 

rễ 

 Con đường gian bào 
Con đường  

tế bào chất 

Đường 

đi 

 

Từ lông hút -> Khoảng gian bào 

 -> đến đai Caspari thì chuyển 

sang con đường tế bào chất 

 -> mạch gỗ. 

 

Từ lông hút  

-> Tế bào chất của tế bào  

-> đến mạch gỗ. 

Đặc 

điểm 

 

Nhanh, không được chọn lọc 

 
Chậm, được chọn lọc 



III. Hấp thu chất dinh dưỡng qua lá 

Ngoài khả năng hấp thu chất dinh dưỡng qua đường 

rễ, cây trồng còn có thể hấp thu chất dinh dưỡng qua 

đường lá: 

 - Qua lỗ khí khổng 

 - Qua lớp Cutin 

Hiệu suất sử dụng chất dinh dưỡng qua lá đạt tới 95%. 



IV. Vận chuyển dinh dưỡng trong cây  
 

Trong cây có hai dòng vận chuyển : 

 *Dòng mạch gỗ (dòng đi lên): vận chuyển nước và ion 

khoáng từ đất vào mạch gỗ của rễ, vận chuyển ngược chiều 

trọng lực và có lực cản thấp. 
 

 *Dòng mạch rây (dòng đi xuống): vận chuyển các chất hữu 

cơ và các ion khoáng di động như K+, Mg2+,… Vận chuyển 

xuôi theo chiều trọng lực và có lực cản.  

 

 



-  Vận chuyển trong dòng mạch gỗ: Do sự phối hợp của 3 

lực: 

* Lực đẩy (áp suất rễ) tạo áp lực sinh ra do hoạt động trao 

đổi chất ở rễ đẩy nước lên cao 

* Lực hút do thoát hơi nước ở lá.  

* Lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và với thành 

mạch gỗ tạo thành 1 chuỗi liên tục các phân tử nước kéo 

theo nhau đi lên. 

 

- Vận chuyển trong dòng mạch rây là sự chênh lệch áp 

suất thẩm thấu giữa cơ quan nguồn có áp suất thẩm thấu 

cao và cơ quan chứa (rễ, củ, quả ) có áp suất thẩm thấu 

thấp. 

 





Trên lúa: 

-  Tuân thủ 4 nguyên tắc "đúng" (đúng lúc – đúng loại – 

đúng liều lượng – đúng phương pháp) 

- Tránh bón lúc nắng nóng, sau khi mưa hay sáng sớm khi 

còn sương, nên bón vào buổi chiều mát. 

-  Lưu ý canh mực nước trong ruộng khoảng 5-10 cm, nếu 

sâu quá cần tháo bớt, nông quá bơm thêm để tránh chỗ 

đất gò không đủ nước làm tan phân. 

- Theo dõi dự báo thời tiết trong mùa mưa.  

V. Cách giảm thất thoát phân bón  



Trên cây ăn trái: 

- Không bón chung phân vô cơ với phân hữu cơ.   

- Không vét bùn sình để bồi lên phân. Nếu muốn sử dụng 

bùn để đắp lên phân bón giảm thất thoát, nên phơi khô 

trước và chỉ đắp một lớp mỏng. 

- Bón phân viên NPK sẽ mang lại hiệu quả cao hơn, giảm 

tỷ lệ thất thoát so với phân đơn.  

- Việc bón phân vô cơ cũng cần chống lại sự rửa trôi bằng 

cách xới xáo nhẹ vườn trước lúc bón. 

- Với những cây chuyên canh cây có giá trị kinh tế cao 

nên sử dụng bạt phủ che mưa gốc và tán cây. 

 

Cách giảm thất thoát phân bón  



VI. Sử dụng phân bón lá 

1. Lợi ích: 

- Hiệu chỉnh và ngăn ngừa  hiện tượng thiếu dinh dưỡng 

- Bổ sung cho phương pháp bón phân qua rễ 

- Tăng cường điều hòa sinh trưởng,  

- Tăng khả năng hấp thụ dưỡng chất kích thích đâm chồi, 

đẻ nhánh, ra hoa, đậu trái, giảm hiện tượng rụng trái 

non,... 

- Có thể pha chế phẩm với thuốc trừ sâu bệnh 

- Ít ảnh hưởng đến môi trường và đất trồng 

- Chi phí thấp hơn 

 

 



2. Những lưu ý khi sử dụng phân bón lá  

 

- Nồng độ chất phun phải cao hơn nồng độ có sẵn trong lá.  

- Phun đúng thời điểm 

- Phải cung cấp đủ nước qua rễ phân bón lá mới có tác 

dụng  

- Tránh phun trước và sau khi mưa 

- Các loại phân bón lá khác nhau có tác dụng với các loại 

cây khác nhau ở các giai đoạn khác nhau 

- Không phun lên hoa đang nở 

- Bề mặt lá phải nguyên vẹn khi sử dụng phân bón lá 





 


