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BÀI 1 TRANG 24 SGK SINH HỌC 11. VÌ SAO CẦN PHẢI BÓN PHÂN 

VỚI LIỀU LƯỢNG HỢP LÍ TÙY THUỘC VÀO ĐẤT, LOẠI PHÂN BÓN, 

GIỐNG VÀ LOẠI CÂY TRỒNG ? 

Đề bài 

Vì sao cần phải bón phân với liều lượng hợp lí tùy thuộc vào đất, loại phân bón, giống 

và loại cây trồng ? 

Lời giải chi tiết 

Phân bón là nguồn dinh dưỡng cần thiết đối với cây trồng. Tuy nhiên cần phải bón 

phân hợp lí tùy thuộc vào đất, loại phân bón, giống và loài cây trồng vì: 

     - Trong đất cũng đã chứa đựng một phần các chất dinh dưỡng cần thiết cho cây 

trồng. Khi bón lượng phân quá lớn, cây dùng không hết sẽ trở thành lượng dư thừa 

trong đất. Chúng làm thay đổi tính chất của đất theo hướng bất lợi, giết chết các vi 

sinh vật có lợi, thấm vào nguồn nước ngầm hoặc bị rửa trôi xuống các ao, hồ, sông, 

suối gây ô nhiễm nguồn nước. 

     - Mỗi loại phân bón cần được sử dụng cho đúng loại cây trồng với hàm lượng, thời 

gian và thời điểm phù hợp để đạt hiệu quả cao nhất. Lượng phân bón tồn dư trong cơ 

thể thực vật sẽ dễ dẫn đến tác dụng không mong muốn và có thể gây ngộ độc cho sinh 

vật sử dụng. 

     - Mỗi giống cây trồng cũng cần lượng phân bón khác nhau, thời điểm bón phân 

phải phù hợp với quá trình sinh trưởng và phát triển của cây, phù hợp với điều kiện 

thời tiết,… để cây có thể hấp thụ tốt nhất và sử dụng hiệu quả 

     - Bón phân hợp lí giúp giảm chi phí sản xuất và tăng chất lượng sản phẩm, đảm 

bảo hiệu quả kinh tế, giảm nguy cơ ô nhiễm môi trường. 
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