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TÓM TẮT
Thí nghiệm đồng ruộng được tiến hành với 5 mức bón kali (0, 30 60, 90 và
120 kg K2O/ha) trên nền 8 tấn phân chuồng + 100 kg N + 60 kg P2O5 cho 2
giống lúa chịu mặn: OM8104 và MNR3. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu
chia ô (split plot -ô lớn, ô nhỏ), trong đó giống được bố trí trong ô lớn và phân
kali được bố trí trong ô nhỏ với 3 lần nhắc lại trong vụ đông xuân 2012-2013
và hè thu 2013 trên đất mặn tại xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng
Nam. Mục tiêu nghiên cứu là đánh giá diễn biến độ mặn của đất và nước
trong ruộng lúa và tính chất hóa học của đất tại các liều lượng phân kali khác
nhau. Kết quả nghiên cứu cho thấy độ mặn của đất và nước không có sự biến
động trong vụ đông xuân, nhưng có sự biến động lớn trong vụ hè thu tại các
liều lượng phân kali cũng như ở các giai đoạn sinh trưởng, phát triển. Trong
vụ hè thu độ mặn đất đạt cao nhất (8,9 dS/m) ở mức bón 30 kg K2O/ha vào
giai đoạn 75 ngày sau cấy (sau trổ 10 ngày) và độ mặn nước cũng đạt cao
nhất (9,0 dS/m) tại mức bón 30 kg K2O/ha nhưng vào giai đoạn 60 ngày sau
cấy (bắt đầu trổ). Liều lượng phân kali 30 - 60 kg K2O/ha cải thiện tốt một số
tính chất hóa học đất mặn như: cải thiện độ chua, tăng OM, CEC; đạm, lân,
kali tổng số, cation K+ và Ca2+ và giảm hàm lượng ion gây mặn Cl- và SO42-.
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