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TÓM TẮT 

Đất phèn (acid sulphate soil) với đặc điểm tích lũy lưu huỳnh cao trong phẫu diện cùng với giàu khoáng sắt, nhôm và 

pH thấp nên được xem là loại đất có nhiều yếu tố hạn chế trong canh tác lúa, đặc biệt là ngộ độc sắt ở vụ hè thu. 

Khảo sát và điều tra ngộ độc sắt đối với lúa trên đất phèn ĐBSCL được thực hiện trong vụ hè thu năm 2017 và năm 

2018 tại các tỉnh Tiền Giang và Long An. Giống lúa khảo sát IR 50404, điều kiện canh tác theo thực tế của nông dân. 

Ở vụ hè thu năm 2017, tiến hành khảo sát 100 điểm đất phèn trồng lúa, quan sát hiện tượng bronzing trên lá lúa và 

thu thập năng suất lúa cuối vụ của nông dân. Ở vụ hè thu năm 2018, khảo sát 20 điểm đất phèn có mức độ biểu hiện 

ngộ độc sắt khác nhau trong 100 điểm của năm 2017. Tại 20 điểm này, tiến hành theo dõi hiện tượng bronzing ở lá, 

phân tích hàm lượng Fets trong lá ở giai đoạn 40 ngày sau sạ và thu thập năng suất cuối vụ. Kết quả cho thấy, ngộ 

độc sắt khá phổ biến trên đất phèn ở vụ hè thu, đặc biệt là vùng đất trũng, thoát thủy kém, có lịch sử trồng lúa ngắn 

và đất giàu chất hữu cơ. Ngộ độc sắt có mối tương quan rất chặt với cấp độ bronzing trên lá và năng suất lúa, ở cấp 

độ 1 đến 3 hàm lượng Fets trong lá dao động từ 100 đến dưới 300 mg/kg và năng suất lúa không bị giảm, thậm chí 

năng suất lúa cao nhất khi hàm lượng Fets trong lá ở ngưỡng 200 đến dưới 300 mg/kg. Ở cấp độ bronzing trên 3 hàm 

lượng Fets trong lá vượt ngưỡng 300 mg/kg gây ngộ độc cho lúa và làm giảm năng suất lúa.  

Từ khoá: Đất phèn, Đồng bằng Sông Cửu Long, hè thu, ngộ độc sắt. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Đất phèn (acid sulphate soil) với đặc điểm tích lũy lưu huỳnh cao trong phẫu diện cùng 

với giàu khoáng sắt, nhôm và pH thấp nên được xem là loại đất có nhiều yếu tố hạn chế trong 

canh tác lúa, trong đó có ngộ độc sắt (Dent, 1986; Moormann và Breemen, 1978). Đặc biệt, ở vụ 

hè thu lượng bức xạ mặt trời lớn, nắng gay gắt, lượng bốc hơi nước lớn, mực nước ngầm hạ thấp, 

làm cho đất bị nứt nẻ, oxy dễ dàng xâm nhập vào các khe hở đất, thúc đẩy quá trình oxy hóa vật 

liệu sinh phèn pyrite (FeS2) và sản sinh ra Fe
2+

 vượt ngưỡng gây ngộ độc cho cây lúa 

(Ponnamperuma, 1972). Triệu chứng điển hình của ngộ độc sắt trên cây lúa là lá có màu vàng 

đồng (bronzing), bắt đầu với những đốm nhỏ màu nâu xuất hiện ở các lá non và từ chóp lá 

(Dobermann và Fairhurst, 2000; Mitra et al., 2009). Một vài giống lúa lá biến thành màu vàng, 

màu tím hoặc màu cam, còn một số giống khác thì lá cuộn tròn lại, một số lá phía dưới chuyển 

dần thành màu nâu và chết khô (Bergmann, 1992; Fairhurst và Witt, 2002). Ngộ độc sắt làm giảm 

quá trình oxy hóa ở vùng rễ, toàn bộ bề mặt rễ lúa bị phủ màu nâu sẫm đến màu đen và nhiều rễ 

chết (Becker và Asch, 2005). Cây lúa bị ngộ độc sắt thường gây thiệt hại đến năng suất (trung 
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bình từ 13 - 30%), trong nhiều trường hợp năng suất lúa giảm 100% (Becker và Asch, 2005; 

Sahrawat, 2004; Chérif et al., 2009).  

Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) với diện tích đất phèn 1,6 triệu ha chiếm khoảng 

40% diện tích đất phèn cả nước, chủ yếu được sử dụng trong canh tác lúa. Trong khi đó, tình 

trạng ngộ độc sắt vẫn là một thách thức lớn trong sản lúa trên đất phèn, do vậy việc khảo sát, điều 

tra thực trạng ngộ độc sắt nhằm đánh giá tổng thể về tình trạng ngộ độc sắt và giúp ích trong việc 

nghiên cứu và đưa ra các giải pháp giảm thiểu ngộ độc sắt, góp phần năng cao năng suất lúa trồng 

trên đất phèn ở ĐBSCL là điều cần thiết.  

 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1.  Thời gian nghiên cứu và cách thức tiến hành 

Công tác điều tra, đánh giá thực trạng ngộ độc sắt đối với cây lúa trồng trên đất phèn ở 

ĐBSCL được thực hiện trong 2 vụ hè thu năm 2017 và 2018. 

Vụ hè thu năm 2017: dựa trên bản đồ đất và bản đồ hiện trạng sử dụng đất của ĐBSCL 

kết hợp với ý kiến của chuyên gia (Phân Viện Quy hoạch Thiết kế Nông nghiệp Miền Nam), tiến 

hành điều tra, khảo sát tại 100 địa điểm đất phèn trồng lúa giống IR 50404 thuộc các huyện Cai 

Lậy và Tân Phước, tỉnh Tiền Giang và huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An. Tại các địa điểm được 

chọn, tiến hành theo dõi triệu chứng bronzing trên lá lúa theo hệ thống tiêu chuẩn đánh giá ngộ 

độc sắt của Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế (IRRI, 2013) và phỏng vấn nông dân các điều kiện 

canh tác và năng suất bằng phiếu điều tra in sẵn.  

 Vụ hè thu năm 2018: trên cơ sở kết quả điều tra 100 địa điểm ở vụ hè thu năm 2017, chọn 

20 địa điểm có mức độ biểu hiện ngộ độc sắt khác nhau để tiếp tục theo dõi tình trạng độc sắt 

trong vụ hè thu năm 2018. Tại 20 địa điểm này, theo dõi triệu chứng bronzing trên lá, thu thập 

mẫu lá lúa ở giai đoạn 40 ngày sau sạ để phân tích hàm lượng Fe tổng số và thu thập năng suất 

cuối vụ.  

2.2.  Phƣơng pháp thu thập và phân tích số liệu 

Thang đánh giá độ độc sắt theo tiêu chuẩn của Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế (IRRI, 2013) được 

trình bày ở bảng 1. 

Bảng 1. Tiêu chuẩn đánh giá ngộ độc sắt 

Cấp độ độc 

(bronzing) 
Triệu chứng 

0 

1 

 

3 

5 

7 

9 

Sinh trưởng và đẻ nhánh bình thường 

Sinh trưởng và đẻ nhánh bình thường, xuất hiện những đốm nâu đỏ hoặc vàng 

cam ở đầu lá già 

Sinh trưởng và đẻ nhánh bình thường, lá già có màu đỏ nâu, tím, hay vàng cam 

Sinh trưởng và đẻ nhánh chậm lại, nhiều lá bị đổi màu 

Sinh trưởng và đẻ nhánh ngưng hẳn, hầu hết các lá đều bị đổi màu hoặc chết 

Tất cả cây chết khô 
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Fe tổng số (Fets - mg/kg): mẫu lá lúa được vô cơ hóa bằng hỗn hợp axit HNO3 và HClO4 

đậm đặc, trình tự các bước thực hiện theo Ryan et al. (2013); xác định Fets bằng máy quang phổ 

hấp thu nguyên tử (AAS). 

Năng suất (tấn/ha): đối với vụ hè thu năm 2017 năng suất lúa được thu thập thông qua 

phỏng vấn nông dân; đối với vụ hè thu năm 2018 năng suất lúa được thu thập trên diện tích 2.000 

m
2
/địa điểm.  

2.3. Phƣơng pháp xử lý số liệu 

Số liệu được xử lý và vẽ đồ thị bằng phền mềm Excel 2010. 

 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN  

3.1.  Thực trạng ngộ độc sắt thông qua triệu chứng bronzing vụ hè thu năm 2017 

Kết quả khảo sát, điều tra thực trạng ngộ độc sắt đối với lúa trên đất phèn ĐBSCL ở vụ hè 

thu năm 2017 cho thấy, ngộ độc sắt khá phổ biến đối với lúa vụ hè thu. Quan sát trên đồng ruộng 

cho thấy, các ruộng lúa bị ngộ độc sắt thể hiện rất rõ qua triệu chứng bronzing ở lá lúa, cây lúa bị 

ngộ độc sắt có biểu hiện: lá có màu nâu tím, màu vàng cam, chết khô một phần hoặc toàn bộ lá. 

Tiến hành kiểm tra rễ lúa, cho thấy cây lúa bị ngộ độc sắt rễ có màu nâu xám hoặc nâu đen, ít rễ 

và rễ không phát triển. Ở những ruộng lúa bị ngộ độc sắt, dễ dàng phát hiện những vệt đất màu 

đỏ hoặc màu nâu của Fe2O3 bám trên bề mặt đất canh tác, hoặc các lớp váng sắt của Fe(OH)3 nổi 

trên mặt nước.  

 Kết quả theo dõi triệu chứng bronzing trên lá và điều tra năng suất thực thu tại 100 điểm 

trồng lúa trên đất phèn vụ hè thu năm 2017 được trình bày tại Bảng 2 cho thấy, có 79/100 số 

điểm biểu hiện ngộ độc sắt ở các mức khác nhau; trong đó 3/100 số điểm có biểu hiện ngộ độc 

sắt ở cấp 7 và cho năng suất lúa tươi trung bình đạt 3,15 tấn/ha; có 17/100 hộ điều tra xuất hiện 

triệu chứng ngộ độc cấp 5 và cho năng suất lúa tươi trung bình đạt 5,16 tấn/ha; có 44/100 điểm 

có biểu hiện bronzing cấp độ 3 và cho năng suất 6,12 tấn/ha; có 15/100 điểm có biểu hiện cấp độ 

1 và cho năng suất 7,04 tấn/ha và có 21/100 điểm điều tra không ghi nhận được triệu chứng 

bronzing ở lá lúa và cho năng suất trung bình 7,61 tấn/ha.  

Bảng 2. Cấp độ bronzing đối với cây lúa canh tác trên đất phèn vụ hè thu năm 2017 

Cấp bronzing 

(Cấp) 

Số điểm xuất hiện 

(điểm) 

Tỷ lệ 

(%) 

Năng suất lúa tươi 

trung bình (tấn/ha) 

0 21/100 21 7,61 

1 15/100 15 7,04 

3 44/100 44 6,12 

5 17/100 17 5,16 

7 03/100 3 3,15 

 Kết quả điều tra cho thấy, hiện tượng bronzing từ cấp độ 0 đến cấp độ 3 chủ yếu phân bố 

ở các điểm trồng lúa có lịch sử khai thác đất để trồng lúa trên 20 năm, nằm ở vùng cao, khả năng 

thoát thủy tốt, gần các sông lớn, chất lượng nước tốt, mức độ phèn giảm, một số điểm gần như 

không xuất hiện triệu chứng bronzing và canh tác lúa trên các điểm này cho năng suất trung bình 
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trên 6,0 tấn/ha. Trên thực tế sản xuất, đất phèn khai thác lâu năm, phèn được thủy phân từ từ và 

cho ra các oxy-hydroxit sắt III (FeOOH) không gây ngộ độc cho lúa (Dent, 1986), do vậy trên 

các chân đất này độc sắt không phải là vấn đề trở ngại trong sản xuất lúa. 
 

Kết quả điều tra cũng cho thấy, hiện tượng bronzing từ cấp độ 5 đến cấp độ 7 chủ yếu 

phân bố tại các điểm trồng lúa có lịch sử khai thác đất để trồng lúa dưới 20 năm, chủ yếu tập 

trung ở khu vực trũng của vùng Đồng Tháp Mười, việc thoát thủy kém, phụ thuộc nhiều vào máy 

bơm nước, tình trạng phèn còn nặng, độc sắt còn rất cao, canh tác lúa cho năng suất trung bình 

5,0 tấn/ha, có những điểm năng suất trung bình 3,0 tấn. Điều này cho thấy độc sắt xuất hiện và có 

nguy cơ trên vùng đất trũng, đất phèn mới canh tác. Các chân đất vùng trũng mới khai thác 

thường có chất lượng nước ngọt kém, nguồn nước để rửa phèn chứa rất nhiều phèn sắt từ vùng 

cao đổ xuống, thời gian khai thác ngắn, lượng phèn được rửa trôi ít, kèm theo đó ở vùng đất trũng 

mới khai thác thường giàu hàm lượng chất hữu cơ tươi, làm thúc đẩy quá trình khử sắt trong đất, 

từ đó làm gia tăng nồng độ Fe
2+

 trong dung dịch vượt ngưỡng gây ngộ độc cho lúa (Chesworth, 

2004; Cesco et al., 2000).  

 

3.2.  Mối quan hệ giữa hiện tƣợng bronzing với hàm lƣợng Fets trong lá và năng suất lúa vụ 

hè thu năm 2018 

 Kết quả quan sát hiện tượng bronzing và phân tích mẫu lá ở giai đoạn 40 ngày sau sạ của 

20 điểm đất phèn trồng lúa được trình bày tại Hình 1 cho thấy, ngộ độc sắt xuất hiện trên cả 20 

điểm quan sát với các cấp độ khác nhau, có 5/20 điểm biểu hiện ngộ độc sắt ở cấp độ 1, có 11/20 

điểm ở cấp độ 3, ở các cấp độ này mặc dù cây lúa xuất hiện các triệu chứng bronzing trên lá, 

nhưng vẫn sinh trưởng và đẻ nhánh bình thường, có 4/20 điểm biểu hiện ngộ độc sắt ở cấp độ 5, 

đây là cấp có ảnh hưởng lớn đến sự sinh trưởng của cây lúa, quá trình đẻ nhánh giảm, cây có biểu 

hiện sinh trưởng chậm hoặc ngừng hẳn (IRRI, 2013).  

Phân tích hàm lượng Fets trong lá cũng cho thấy có 4/20 điểm khảo sát có hàm lượng Fets 

trong lá ở ngưỡng trên 100 mg/kg đến dưới 300 mg/kg, có 10/20 điểm khảo sát có hàm lượng Fets 

trong lá đạt ngưỡng 300 mg/kg và có 6/20 điểm có hàm lượng Fets trong lá trên 400 mg/kg. Nếu 

lấy Fe tổng số trong lá 300 mg/kg là ngưỡng gây ngộ độc cho lúa (Dobermann và Fairhurst, 

2000; Sahrawat, 2004; Ottow et al., 1993), thì có 10/20 điểm (chiếm 50% điểm khảo sát) có thể 

gây ngộ độc cho lúa và có 6/10 điểm có nguy cơ gây ngộ độc cao trên lúa (chiếm 30% điểm khảo 

sát). Thực tế tại 20 điểm khảo sát cho thấy, ngoại trừ điểm số 11 và điểm số 17 có hàm lượng Fets 

trong lá trên 400 mg/kg mà bronzing vẫn ở cấp độ 3 thì các điểm số 1, số 4, số 12, số 14 đều biểu 

hiện ngộ độc sắt ở cấp 5 với hàm lượng Fets trong lá trên 400 mg/kg. Giả thuyết đặt ra rằng, ngộ 

độc sắt liên quan đến vấn đề dinh dưỡng của cây lúa, nếu trong tình trạng dinh dưỡng tốt, đặc biệt 

được cung cấp đủ các chất dinh dưỡng P, K, Ca, Mg, Zn sẽ làm tăng khả năng kháng ngộ độc Fe 

cho lúa (Sahrawat, 2004; Ottow et al., 1983), do vậy có thể các điểm số 11 và số 17 cây lúa được 

cấp đầy đủ dinh dưỡng nên dù hàm lượng Fets trong lá tích luỹ ở ngưỡng gây ngộ độc cho lúa 

nhưng vẫn không biểu hiện ngộ độc sắt ra bên ngoài.  
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Hình 1: Hiện tượng bronzing và Fe tổng số trong lá lúa ở vụ hè thu năm 2018 

 

Mối quan hệ giữa hiện tượng bronzing trong lá và năng suất lúa thể hiện tại Hình 2 cho thấy, 

bronzing ở cấp độ 1 đến cấp độ 3 năng suất vẫn duy trì khá cao (trên 6 tấn/ha) và năng suất lúa có 

xu hướng giảm khi bronzing trên cấp độ 3. Điều này cho thấy rằng, độc sắt ở cấp độ 1 và  cấp 3 

không đe doạ đến việc thiệt hại năng suất. Khi cây lúa biểu hiện bronzing trên cấp độ 3 thì hàm 

lượng Fets tích luỹ trong lá vượt quá ngưỡng nhu cầu dinh dưỡng Fe của cây lúa và gây ngộ độc, 

từ đó làm giảm năng suất lúa cuối vụ.  

 

 

Hình 2: Hiện tượng bronzing và năng suất lúa ở vụ hè thu năm 2018 
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3.3.  Mối quan hệ giữa hàm lƣợng Fets trong lá và năng suất lúa vụ hè thu năm 2018 

Kết quả phân tích tương quan tuyến tính giữa hàm lượng Fets trong lá và năng suất lúa ở 

Hình 3 cho thấy, năng suất lúa thay đổi theo đường cong parabol. Năng suất lúa đạt thấp khi hàm 

lượng sắt trong lá ở mức 100 mg/kg, năng suất có xu hướng tăng và đạt cao nhất khi hàm lượng 

Fets trong lá ở khoảng 200 đến dưới 300 mg/kg và năng suất giảm mạnh khi Fets trong lá trên 300 

mg/kg. Điều này cho thấy rằng, không phải cứ có sắt trong lá là gây ngộ độc cho lúa, mà sắt còn 

là một trong những nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu trong quá trình sinh trưởng của cây, khi nồng 

độ Fets ở trong ngưỡng dinh dưỡng sẽ giúp cây lúa sinh trưởng tốt và năng suất lúa sẽ cao. Nhiều 

nghiên cứu đã cho thấy vai trò thiết yếu của Fe đối với cây trồng như: Fe cần thiết cho việc 

chuyển đổi Mg-protoporphyrin thành protochlorophyllide cần thiết cho sinh tổng hợp chất diệp 

lục (Gyanendra, 2015); Fe là thành phần cấu tạo của các protein Fe-S, tham gia mạnh mẽ vào quá 

trình quang hợp, quá trình tổng hợp NADPH (Barker và Pilbeam, 2007; Havlin et al., 2007). 

Ngoài ra, Fe còn tham gia cấu tạo tế bào, khoảng 75% Fe trong tế bào liên quan đến phát triển 

của lục lạp và 90% Fe trong lá có liên quan đến lipoprotein của màng tế bào và ty thể (Havlin et 

al., 2007).  

Ngược lại, năng suất lúa có xu hướng giảm khi hàm lượng Fets trong lá trên 300 mg/kg, vì 

đây là nồng độ gây ngộ độc cho lúa và đã được kết luận ở các tác giả như đã đề cập ở trên. Cây 

lúa bị ngộ độc sắt, lá lúa sẽ tăng cường sản sinh ra các gốc oxy hóa gây độc, làm phá vỡ cấu trúc 

của tế bào, gây rối loạn quá trình trao đổi chất trong cây, làm cho cây chậm sinh trưởng và giảm 

năng suất (Sahrawat, 2004; Becker và Asch, 2005; Ottow et al., 1993). 

 

Hình 3: Tương quan giữa hàm lượng Fets trong lá với năng suất lúa vụ hè thu 2018 
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Ngộ độc sắt có mối tương quan rất chặt với hiện tượng bronzing trên lá lúa, cấp độ 

bronzing từ 1 đến 3 hàm lượng Fets trong lá có xu hướng dao động dưới 300 mg/kg; bronzing 

cấp độ 5, hàm lượng Fets trong lá dao động trên 300 mg/kg. Bronzing ở cấp độ 1 và 3, dù có biểu 

hiện ngộ độc Fe trên lá nhưng chưa ảnh hưởng đến năng suất lúa và năng suất lúa có xu hướng 

giảm khi bronzing ở trên cấp độ 3. 

Hàm lượng Fets trong lá ở ngưỡng dinh dưỡng 200 đến dưới 300 mg/kg là ngưỡng dinh 

dưỡng thiết yếu cho cây lúa sinh trưởng tốt và đạt năng suất cao nhất. Năng suất lúa chỉ giảm 

xuống khi hàm lượng Fets tích luỹ trong lá ở ngưỡng > 300 mg/kg, vượt quá nhu cầu dinh dưỡng 

của cây lúa.  
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CURRENT SITUATION OF IRON TOXICITY ON RICE GROWN ON 

ACID SULFATE SOIL IN SUMMER-AUTUMN SEASON IN 

MEKONG RIVER DELTA 

 
Truong Minh Ngoc, Vo Dinh Quang, Nguyen Quang Chon 

 

Summary 

Acid sulphate soil with high sulfur accumulation characteristics through the soil profile, rich in iron, aluminum 

mineral and low pH should be considered as a soil with many constraints in rice cultivation, especially iron toxicity 

in the summer-autumn season. In this study, the investigation and survey of iron toxicity on rice grown on acid 

sulfate soils in the Mekong River Delta was conducted in summer-autumn season (2017 and 2018) in Tien Giang and 

Long An province. The survey was focused on the IR 50404 variety and local farmer’s cultivated practices. For the 

summer-autumn season in 2017, one hundred farmer’s rice fields were surveyed and observed bronzing symptoms 

on rice leaves and rice yield. For the summer-autumn season in 2018, continually surveyed 20 sites showed different 

levels of iron toxicity in 100 sites that were conducted in 2017. At these 20 sites, we observed bronzing symptom on 

rice leaves, analyzed total Fe content in leaves at the stage of 40 days after sowing and collected rice yield at the end 

of the crop. The results showed that iron toxicity was quite common on acid sulfate soils in summer-autumn season, 

especially in low-muddy lands, poor drainage with a short history of rice cultivation and rich in organic matter. Iron 

toxicity was strongly correlated with leaf bronzing and rice yield; at bronzing levels from 1 to 3 the total Fe content 

in leaves ranged from 100 to less than 300 mg kg
-1

 and rice yield was not decreased, but the highest rice yield was 

observed at total Fe content in leaves ranging from 200 to less than 300 mg kg
-1

, rice yield was highest as the total Fe 

content in the leaves ranges from 200 to less than 300 mg kg
-1

. At the bronzing level above 3, total Fe content in rice 

leaves exceeded 300 mg kg
-1

, which causes Fe toxicity on rice and reduces rice yield. 

Keywords: Acid sulfate soil, iron toxicity, Mekong River Delta, Summer-Autumn. 

 


