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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này nhằm đánh giá hiệu năng của polymer hấp thụ nước (SAP) đến khả 

năng lưu giữ nước trong đất để chống hạn và sinh trưởng của cây Thông đỏ và Thông 

caribê giai đoạn vườn ươm . Các kết quả thu được cho thấy khi bổ sun g các hàm lượng 

SAP: 0; 0,2; 0,5; 0,7; 1,0% trên đối tượng Thông đỏ và 0; 0,1; 0,2; 0,5; 0,7% trên đối 

tượng Thông caribê thì thời gian sống của cây tỷ lệ thuận với hàm lượng SAP bổ sung. 

Trên thí nghiệm đánh giá ảnh hưởng của SAP đến sự sinh trưởng cho thấy hàm lượng 

SAP bổ sung thích hợp khi không tưới nước và tưới nước cho cây Thông đỏ 12 tháng 

tuổi là 0,5% với số chồi và chiều dài chồi đạt cao nhất (số chồi: 8,8 chồi và 19,1 chồi; 

chiều dài chồi: 3,99cm và 9,32cm); Đối với cây Thông caribê 6 tháng tuổi thì chiều dài 

chồi phát sinh đạt cao nhất (0,39cm và 3,01cm) ở hàm lượng 0,2% SAP. 

 

Keywords: Super 
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Evaluated possibility to drought-resistant and growth of Taxus wallichiana Zucc 

and Pinus caribaea Morelet in nursery phase additional super absorbent polymer 

manufactured by radiation technology 

This study aimed to evaluate possibility of the super absorbent polymer (SAP) to 

drought-resistant and growth of Taxus wallichiana Zucc and Pinus caribaea Morelet in 

nursery phase. The result indicated that with concentrations: 0, 0.2, 0.5, 0.7, 1.0% SAP 

for Taxus wallichiana Zucc and 0, 0.1, 0. 2, 0.5, 0.7% SAP for Pinus caribaea Morelet, 

the life period of trees is directly proportional to SAP added. The growth experiments, 

suitable concentration when non-irrigated and irrigated for 12-month-old Taxus 

wallichiana Zucc trees is 0.5% SAP with the highest shoot amounts and the shoot 

length (Shoot amounts: 8.8 and 19.1; shoot length: 3.99cm and 9.32cm); And 6-month-

old Pinus caribaea Morelet trees is 0.2% SAP with the highest length of new shoots 

(0.39cm and 3.01cm). 

 

 

http://tratu.soha.vn/dict/en_vn/Directly
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu đã làm 

nhiệt độ trái đất nóng lên, hiện tượng sa mạc 

hóa và bán sa mạc hóa có xu hướng tăng, 

nguồn nước tưới ngày càng cạn kiệt. Năng 

suất và hiệu quả các loại cây trồng nông - lâm 

nghiệp trên các vùng khô hạn ven biển miền 

Trung và Tây Nguyên vốn đã thấp do thiếu 

nước sẽ bị tác động bất lợi nhiều hơn. 

Ứng dụng polymer hấp thụ nước (SAP) trên 

các đối tượng cây trồng đã được triển khai ở 

nhiều nơi trên thế giới từ những năm 60 của 

thế kỷ XX . Nhiều kết quả nghiên cứu đã 

chứng minh hiệu quả năng suất cây trồng khi 

áp dụng giải pháp ổn định ẩm độ đất . 

Mazahery-Laghab và đồng tác giả (2003) đã 

thử nghiệm SAP trên cây Hướng dương và 

đã thu được năng suất hạt giống tăng hơn 

60% khi ổn định đủ nước ở giai đoạn ra hoa. 

Johnson và Leah (1990) đã đánh giá rằng 

các loại SAP khi được sử dụng hợp lý và 

trong tình huống lý tưởng sẽ lưu giữ ít nhất 

95% lượng nước cho thực vật hấp thụ. Các 

tác giả này đồng thời cũng đã thử nghiệm bổ 

sung SAP vào đất trồng Lúa mì , kết quả 

tăng năng suất và tỷ trọng hạt . Ngoài ra , 

Abd El -Rehim và đồng tác giả (2004) chứng 

minh rằng SAP còn có khả năng khôi phục, 

cải tạo đất trồng và lưu trữ nước cho cây 

sinh trưởng và phát triển. 

Thông đỏ (cây dược liệu) và Thông caribê 

(cây lấy gỗ) là 2 loại cây trồng có giá trị cao, 

đã và đang được trồng rộng rãi ở khu vực Tây 

Nguyên. Tuy nhiên, với đặc điểm khí hậu có 

mùa khô kéo dài và nguồn nước hạn hẹp nên 

việc triển khai trồng rừng ở vùng Tây Nguyên 

đã gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là giai đoạn 

gieo ươm cây con và trồng rừng, cây chết 

hoặc sinh trưởng kém. Do đó, việc ứng dụng 

SAP bổ sung vào đất canh tác nhằm mục đích 

tăng khả năng giữ nước, tăng độ ẩm đất, tiết 

kiệm nguồn nước tưới và phân bón. Với ưu 

điểm này của SAP nên việc mở rộng diện tích 

canh tác và tăng năng suất cây trồng là một 

hướng nghiên cứu mới trong tương lai của 

ngành lâm nghiệp. Đặc biệt, những thí nghiệm 

vườn ươm làm tiền đề là có ý nghĩa và cần 

thiết. 

II. VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP 

2.1. Vật liệu 

SAP được điều chế từ bột xơ dừa , phân bón 

và acid acrylic kiềm hóa KOH bằng kỹ thuật 

hóa ghép bức xạ tại Viện Nghiên cứu Hạt 

nhân Đà Lạt . Sản phẩm SAP có các đặc trưng 

kỹ thuật như sau : dạng bột mịn màu nâu , độ 

trương: 300 g/g, pH = 6, bổ sung 5% phân cá 

và thời gian tồn tại trong đất khoảng 9 đến 12 

tháng. 

Thí nghiệm trên 2 đối tượng cây lâm nghiệp 

được nhân giống từ vườn ươm của Viện Khoa 

học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây 

Nguyên: Cây Thông đỏ 12 tháng tuổi (chiều 

cao 40cm) và cây Thông caribê 6 tháng tuổi 

(chiều cao 10cm). 

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Chuẩn bị giá thể 

Đối với cây Thông đỏ: Sử dụng túi bầu có 

kích thước 10  20cm và hàm lượng SAP 

được phối trộn vào trong đất là 0; 0,2; 0,5; 

0,7; 1,0%. Đối với Thông caribê: Sử dụng túi 

bầu có kích thước 6x10cm và hàm lượng SAP 

được phối trộn vào trong đất là 0; 0,1; 0,2; 

0,5; 0,7%. 

Nghiệm thức đối chứng là nghiệm thức không 

bổ sung SAP. Tất cả các thí nghiệm đuợc đặt 

trong nhà kính để tránh hiện tượng mưa làm 

ảnh hưởng đến kết quả thu nhận. 
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Bố trí thí nghiệm và chỉ tiêu theo dõi 

Thí nghiệm: Ảnh hưởng của SAP đến thời 

gian héo rũ của cây Thông đỏ và Thông 

caribê. 

Chỉ tiêu theo dõi: ghi nhận ngày héo rũ (lá 

héo và bắt đầu chuyển sang màu vàng, sau 

khoảng 2 đến 3 ngày thì cây khô và chết) của 

cây sau 2 lần sử dụng. 

Tất cả các nghiệm thức của thí nghiệm này 

được tưới đẫm nước 1 lần sau khi trồng. Sau 

khi cây có dấu hiệu bắt đầu héo rũ thì ghi 

nhận ngày héo và tưới nước đẫm lần 2 để theo 

dõi ngày héo tiếp theo. 

Thí nghiệm: Ảnh hưởng của SAP đến sinh 

trưởng của cây Thông đỏ và Thông caribê. 

Chỉ tiêu theo dõi: 

- Thông đỏ: Số chồi và chiều dài chồi (cm). 

- Thông caribê: chiều dài đoạn chồi phát sinh 

(cm). 

Đối với thí nghiệm có tưới nước thì tưới sau 

mỗi 5 ngày, còn thí nghiệm không tưới nước 

thì chỉ tưới đẫm duy nhất 1 lần sau khi trồng. 

Số liệu được ghi nhận sau 40 ngày. 

Xử lý số liệu 

Các nghiệm thức thí nghiệm trong bài báo 

được sử dụng 30 cây và lặp lại 3 lần. Số liệu 

được phân tích để lấy giá trị trung bình và sai 

số chuẩn bằng One-Sample T Test (độ tin cậy 

95%) với phần mềm SPSS 16.0. 

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hƣởng của SAP đến thời gian héo 

rũ của cây Thông đỏ và Thông caribê 

Các kết quả trong thí nghiệm cho thấy khi bổ 

sung các hàm lượng SAP vào môi trường đất 

đã cải thiện rất nhiều thời gian sống của cây 

và tăng dần theo các hàm lượng bổ sung. Thí 

nghiệm đã chứng tỏ nếu tiếp tục tăng hàm 

lượng SAP vào đất thì khả năng sống của cây 

sẽ tăng lên tương ứng. Theo kết quả bảng 1, 

khi không bổ sung SAP thì Thông đỏ héo rũ 

sau 9 ngày nhưng khi bổ sung 1% SAP thì cây 

héo rũ sau 65 ngày; tương tự đối với Thông 

caribê cây héo rũ sau 12 ngày khi không bổ 

sung SAP, ngược lại khi bổ sung 0,7% thì cây 

sống sót được khoảng 62 ngày. 

Kết quả tái sử dụng sản phẩm SAP cũng cho 

kết quả tương tự nhưng giảm đi khoảng 10 - 

15% ngày sống. Điều này cho thấy sản phẩm 

có thể tiếp tục được sử dụng trong 1 thời gian 

dài, thích hợp để bón vào đất trồng cây lâm 

nghiệp, nông nghiệp,... Thí nghiệm này giúp 

chủ động được thời gian tưới nước cho cây, 

trên môi trường nào và ở hàm lượng SAP nào 

thì sau bao nhiêu ngày nên tưới nước. Tại các 

khu vực khô cằn và những vùng đất cát việc 

sử dụng SAP để tăng khả năng giữ nước 

dường như là một trong những yếu tố quan 

trọng để nâng cao chất lượng cây trồng. Các 

hạt SAP có thể thực hiện như hồ chứa nước 

thu nhỏ trong đất, nước sẽ được gỡ bỏ từ các 

hồ chứa thông qua sự khác biệt áp suất thẩm 

thấu. Có rất nhiều ví dụ về việc đánh giá các 

SAP trong lĩnh vực nông nghiệp. Kết quả của 

Abedi-Koupai và đồng tác giả (2006) đã đánh 

giá ảnh hưởng của SAP lên chỉ số tăng trưởng 

của cây Cupressus arizonica theo chế độ tưới 

tiêu giảm cũng cho kết quả tương tự. Mẫu có 

chứa 0,6% SAP cho thời gian tối đa đạt 22 

ngày so với các mẫu kiểm chứng là 12 ngày. 

Mousavinia và Atapou (2005) với những thí 

nghiệm đạt được như mật độ cỏ, cường độ 

màu sắc, tỷ lệ che phủ đã tăng lên và tỷ lệ héo 

rũ đã giảm khi sử dụng SAP. Vật liệu SAP 

cho thấy hiệu ứng tuyệt vời về giảm thiệt hại 

(lên đến 30%) trong quá trình sản xuất giống 

cây Ô liu (Mirhejazi, 2005). 
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Bảng 1. Thời gian héo rũ của cây Thông đỏ và Thông caribê 

Đối tuợng 
Hàm lượng SAP 

(%) 

Ngày héo rũ 

Lần 1 Lần 2 

Thông đỏ 

0 9,1±0,2 9,0±0,9 

0,2 45,4±1,2 39,9±0,4 

0,5 51,6±0,5 46,2±1,1 

0,7 59,9±0,8 53,4±0,7 

1,0 65,9±0,3 60,4±0,3 

Thông caribê 

0 12,1±1,0 11,5±0,7 

0,1 38,7±0,4 34,0±0,5 

0,2 44,8±0,6 40,3±1,6 

0,5 54,3±0,4 48,9±0,2 

0,7 62,8±1,1 57,0±1,0 

 

    

Biểu đồ 1. Thời gian héo rũ của Thông đỏ (a) và Thông caribê (b) sau 2 lần sử dụng SAP 

3.2. Ảnh hưởng của SAP đến sinh trưởng 

của cây Thông đỏ và Thông caribê 

Sự có mặt của nước trong đất là cần thiết cho 

các thảm thực vật. Nước đảm bảo cho cây 

trồng hấp thụ dễ dàng các chất dinh dưỡng và 

giúp cây trồng sinh trưởng tốt hơn. Các SAP 

giúp giảm thoát nước và đảm bảo cho sự phát 

triển cân bằng của cây trồng. Nhờ khả năng 

hút nước của các vật liệu SAP, khả năng ứng 

dụng trong lĩnh vực nông nghiệp ngày càng 

được mở rộng. Các SAP cũng hoạt động như 

một hệ thống phân phối và kiểm soát sự hấp 

thụ của một số yếu tố dinh dưỡng, cất giữ và 

giải phóng từ từ. Do đó, cây trồng vẫn có thể 

hấp thụ phân bón, kết quả cải thiện tăng 

trưởng cây trồng (Stem et al., 2003). 

Các kết quả của thí nghiệm sinh trưởng cho 

thấy khi không tưới nước và tưới nước thường 

xuyên thì có sự khác biệt ở các nồng độ bổ 

sung SAP và khác biệt rất lớn so với đối 

chứng. Trên cây Thông đỏ hàm lượng bổ sung 

phù hợp nhất là 0,5% và trên cây Thông 

caribê là 0,2%. 

(b) (a) 
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Bảng 2. Sinh trưởng của cây Thông đỏ và Thông caribê 

Đối tượng 
Hàm lượng SAP 

(%) 

Không tưới nước Tưới nước 

Số chồi Chiều dài chồi (cm) Số chồi Chiều dài chồi (cm) 

Thông đỏ 

0 0,0±0,0 0,00±0,00 1,8±0,3 0,66±0,14 

0,2 5,4±0,2 2,86±0,37 10,1±0,8 4,56±0,34 

0,5 8,8±0,4 3,99±0,17 19,1±1,2 9,32±0,51 

0,7 8,6±0,5 4,56±0,18 18,0±1,9 8,87±0,46 

1,0 6,8±0,4 4,13±0,25 17,6±0,9 8,50±0,66 

Thông caribê 

0  0,05±0,03  0,79±0,12 

0,1  0,23±0,07  2,06±0,14 

0,2  0,39±0,06  3,01±0,23 

0,5  0,60±0,06  3,00±0,18 

0,7  0,63±0,13  2,65±0,31 

 

Trong thí nghiệm không tưới nước thì ở các 

cây đối chứng hầu như số chồi và chiều dài 

chồi cây Thông đỏ và chiều dài chồi phát sinh 

cây Thông caribê đều không có sự tăng trưởng. 

Tuy nhiên, khi bổ sung 0,5% SAP đối với 

Thông đỏ thì số chồi và chiều dài chồi tăng 

đáng kể, tương ứng với số chồi là 8,8 chồi và 

chiều dài chồi là 3,99cm; bổ sung 0,2% SAP 

cho Thông caribê thì chiều dài chồi phát sinh 

0,39cm so với đối chứng là 0,05cm (bảng 2). 

Hình ảnh thu nhận được từ các thí nghiệm 

cũng cho thấy sự khác biệt giữa các nghiệm 

thức bổ sung SAP và nghiệm thức đối chứng 

trên cây Thông đỏ và Thông caribê (hình 1). 

Điều này cho thấy sản phẩm ngoài khả năng 

trương nước , còn có khả năng giải phóng 

chậm phân bón để cây hấp thụ . Các kết quả 

nghiên cứu của Kazanskii và Dubrovskii 

(1992), Liu và đồng tác giả (2007), Wu và 

đồng tác giả (2008) và Bouranis và đồng tác 

giả (1995) cũng cho kết quả tương tự. Tuy 

nhiên, khi bổ sung quá nhiều sẽ ảnh hưởng 

đến sinh trưởng của cây trồng. 

Tương tự, thí nghiệm tưới nước thì các chỉ 

tiêu sinh trưởng ở các lô thí nghiệm bổ sung 

cũng cao hơn so với đối chứng. Hàm lượng 

SAP bổ sung cho cây Thông đỏ là 0,5% với 

số chồi là 19,1 và chiều dài chồi là 9,32cm. 

Trên cây Thông caribê thì hàm lượng SAP bổ 

sung phù hợp là 0,2% với chiều dài chồi cao 

nhất là 3,01cm. 

  

Biểu đồ 2. Số chồi (a) và chiều dài chồi (b) Thông đỏ sau 40 ngày 

(a) (b) 
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 Biểu đồ 3. Chiều dài chồi Thông caribê sau 40 ngày 

IV. KẾT LUẬN 

Việc ứng dụng SAP cho cây vườn ươm là rất 

quan trọng, tạo tiền đề cho giai đoạn trồng 

rừng, đặc biệt là các vùng đất khô hạn và 

lượng nước canh tác hạn chế. Bên cạnh đó, 

sản phẩm SAP của Viện Nghiên cứu Hạt nhân 

Đà Lạt là một sản phẩm có bổ sung xơ dừa và 

phân bón, tăng độ mùn cho đất và phân bón 

cho cây trồng. 

Hàm lượng SAP thích hợp cho cây Thông 

đỏ 12 tháng tuổi ở cả 2 nghiệm thức (không 

tưới nước và tưới nước) là 0,5% với số chồi: 

8,8 chồi và 19,1 chồi; chiều dài chồi: 3,99cm 

và 9,32cm. 

Hàm lượng SAP thích hợp cho cây Thông 

caribê 6 tháng tuổi ở cả 2 nghiệm thức (không 

tưới nước và tưới nước) là 0,2% với chiều dài 

chồi phát sinh: 0,39cm và 3,01cm. 

Sản phẩm SAP có thể giữ nước trong một thời 

gian dài giúp cây chống hạn và có khả năng 

trương nước cho những lần kế tiếp, làm tăng 

hiệu quả sử dụng. 

   

   

Hình 1: Ảnh hưởng của SAP đến khả năng sinh trưởng  

của Thông đỏ (Taxus wallichiana Zucc) và Thông caribê (Pinus caribaea Morelet)  

giai đoạn vườn ươm. a, b. Thông đỏ (từ trái sang phải là các hàm lượng: 0; 0,2; 0,5; 0,7; 1,0% SAP); 

c, d. Thông caribê (c. Cây đối chứng; d. Cây bổ sung 0,2% SAP). 

a 

b 

c 

d 
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