Đất Xám là gì?
Written By SagantPhan
Nhớ lại...ngày xưa tại trường Khoa Học...lớp Địa Chất Đại Cương không ai qua mặt nổi thầy T. Kim
Thạch...thầy giãng rất dễ hiễu nhưng khi thi thì rất khó . Còn Thầy Thái-công-Tụng dạy lớp Thổ Nhưỡnghọc Đại Cương thì giãng rất khó...nhưng thi thì rất dễ...
Bây giờ vào đề...Đất là gì ?
Đặc tính chung của đất.
Trong đất có 4 phần chính : vật liệu vô cơ , vật liệu hữu cơ , nước và không khí. Một cách tổng quát, nước
và không khí chiếm khoãng 25 % mổi thứ . Phần còn lại là thể cứng gồm 45 % chất vô cơ và 5 % chất
hữu cơ. Thánh phần nói trên là trung bình nhưng càng xuống sâu thì ít có chất hữu cơ và ít không khí hơn
lớp mặt đất , trái lại phần vô cơ và nước thì nhiều hơn.
Phần Vô cơ trong đất: Trong dất có nhiều mãnh đá vụn và nhiều loại tinh khoáng , do sự hũy hoại cũa các
loại đá mà sinh ra. Trong các thành phần thô của đất có nhiều thạch anh ( SiO2 ) rất khó bị hủy diệt còn
các thành phần khác thì có nhiều chất sét tức là silicát alumin hàm nước ( ta có thể gọi là ngậm nước cũng
được )
Phần Hữu Cơ trong đất: Chất hữu cơ là do tích tụ cũa các thãi động vật và thực vật lâu ngày bị mục nát và
bị các vi cơ thể biến đổi tuần tự thành chất khoáng + chất mùn (kể cã những thãi thực vật như rể và thân
mục )..
Nước trong đất: Nứoc có thể bị giữ rất chặt xung quanh các phần tử của đất hoặc dứoi dạng dung dịch.
Dung dịch chứa nhiều muối khoáng hòa tan rất cần cho sự sinh trửong của cây cối . Khi ầm độ trong đất
vừa đủ để cây cối sinh trưởng thì cây cối có thể hấp thụ đựơc nước dể dàng, dần dà nước sẽ giảm từ từ
trong đất cho đến một lúc nào đó nước còn rtấ ít trong đất , cây cối sẽ héo : phân lượng nước trong lúc
cây bị héo gọi là “điểm héo“.
Tóm lại : Phần đất cứng........phần dung dịch........phần cây cối....+ nồng độ các chất muối trong dung dịch
nước...
Không khí trong đất: Không khí trong đất khác với không khí trong khí quyển , không khí trong đất có
ẩm độ lớn hơn trong khí quyển. Nồng độ CO2 thường cao hơn và nồng độ O2 thấp hơn nồng độ trong khí
quyển . Ví dụ : nồng độ CO2 trong khí quyển chí chiếm 0.03 % còn trong đất thì nhiều hàng trăm lần
hơn.
Phần đất ta có thể tóm sơ sơ như sau : 1.- đất úng thủy 2.- đất muối 3.- đất có vôi...
Đất Hữu cơ: là những đất có một thủy cấp gần mặt đất hầu như quanh năm , có nhiều lá và thân cây chưa
mục hẳn . Tầng trên có từ 20 – 90 % chất hữu cơ màu đen.
Ví đất hữu cơ rất dể cháy nên muốn đốt các thân cây bị ngã trước khi trồng trọt ta phải đtố khi đất còn ẩm
đễ lửa khỏi cháy lan rộng ra vì đất nầy rất dể cháy..Đất loại nầy nên trồng : khóm , rau cải , đồng cỏ chăn
nuôi bò hay bắp mía...phải bón thêm phân P và phân K , khi khởi sự canh tác thì không cần bón phân
N...Tại ViệtNam dắt hữu cơ chiếm rộng từ vùng U Minh ở Kiên Giang và An Xuyên . Còn Đà Lạt đất
hữu cơ ở tại các trũng thấp dưới chân đồi .Còn tại Phan Rang có danh từ gọi là : “ đất cà –giang “ để chỉ
các đất nhiều kiềm này.
Ở Ấn Độ cao nguyên Deccan có nhiều loại đất “regur “. Ở Việt Nam ta có thể gặp tại thung lũng Phú Bổn
. Ở Hawaii người ta gọi đất dét đen nhiều Mg , trồng tốt nhất là mía và khóm...
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Bây giờ mới nói sơ sơ về ĐẤT XÁM Ở VIỆT NAM :
1.- Đất Xám nầy được tạo nên những phù sa cổ, sinh xếp thành bực thềm của các sông ngòi ( như đất
Xám Biên Hòa ) hay có thể phát triển trên những tụ thổ triền đồi hoặc do các đá acid nhiều cát sinh ra (
hoa cương , phiến thạch , sa thạch , tràng thạch ...). Phần đất Xám Biên Hòa ta có thể nhảy bỏ đoạn nói về
thành phần hóa học .
Ở Miền Nam Việt Nam các đất xám chiếm rất nhiều diện tích ở miền Đông Nam Phần ( Bình Dương ,
Tây Ninh , Bình Long , BÌnh Tuy , Biên Hòa ).
Còn ở miền cao nguyên đất xám có nhiều ở phía Tây bắc Ban Mê Thuột và lan mải chiếmn các bực thềm
phù sa cổ sinh của hệ thống sông ngòi của vùng này.
Đất Vàng Đỏ: ta có thể nói phớt chút thôi: nó đựợc phát sinh từ nhiều loại đá acid khác nhau , từ đá granit
( Đà Lạt, Bạch Mã ) đến đá phiến thạch hay sa thạch (Huế)....Đất Vàng đỏ ta gặp vùng Đà Lạt, vùng giữa
Quãng Trị và Thừa Thiên, vùng lăng tẩm nhà vua ở Thừa Thiên , vùng ven sông La Ngà ( giữa Túc
Trưng và Định Quán) , vùng giữa Cheo Reo và An Khê...
Đất Nâu Đỏ: Có nhiều như cao nguyên Pleiku , BanmêThuột , Quảng Đức , Lâm Đồng đều bao phủ bởi
đất đỏ. Còn ở miền Đông Nam Phần có đất đỏ ở các tỉnh Phước Long, Bình Long, Long Khánh, Phước
Tuy và một ít ở Bình Tuy (Vỏ Đắt). Ở miền duyên hãi Viện Nm có rãi rác đất đỏ: Quảng Trị (Vùng Giao
Linh và Cùa), ở Quảng Ngải (đường ra biển) , ở Tuy Hòa (Tuy Bình)...Trên đất đỏ nhiều vùng trồng cao
su và cà phê ( Ban Mê Thuột ). Ở vùng duyên hãi (Phước Tuy, Quảng Ngải , Quảng Trị) trống nhiều hoa
màu (sắn , tiêu , khoai lang , lúa rẩy ...)
Đất Đỏ Bụi: Chiếm nhiều tại cao nguyên Pleilu. Ở đây lượng nước mưa từ 2000 – 3000 mm và có mùa
nắng hạn rất dài. Vì không có độ dính nhiều nên khi khô có bụi đỏ bay mù trời ...nhưng nếu biết tứoi
nước đều thì rất tốt cho việc trồng hoa màu như đồn điền trà Catecka ...hương vị trà nơi đầy khác nhiều
hưong vị trà Blao Đà Lạt.
Phần nay chúng ta nhảy bõ Đất Phù Sa...nơi nầy có ruộng cao (có nhiều chất sắt , màu nâu), còn ruộng
thấp thì chất đất sét màu xám xanh (chỉ có Fe ++ khác với Fe +++ ). Nên ca dao có nói câu nầy “Ra đi
cha mẹ dặn dò ...Ruộng thấp thì cấy...ruộng Gò thì gieo “
Kỳ sau sẽ nói về lợi hại cũa đất Xám và lợi hại cũa đất Đỏ...ngày xưa khu vực Chợ Củ Saigon có con
sông nhõ chãy ngang qua , rồi người ta lấp mất đất tạo nên khu vực mà ta thấy như ngày nay , nhưng chất
đất tại vùng Chợ Cũ khác xa với chất đất tại đường Trần hưng Đạo...nhưng tại sao khu vực gần Hai Bà
Trưng kéo lên gần Phú Nhuận thì khi phu lục lộ làm đường họ đào ra khá nhiều ngôi mộ cũ xưa...tại sao
vậy? Chất đất đó màu gì? Và trỡ lại kinh đô Huế...tại sao vua Gia Long thường khen ngợi đất cũa tổ tiên
mình có màu vàng như ngũ sắc...và Nguyễn Văn Thành có nói đất của giòng họ mình màu gì ? Điều này
làm phật ý Vua Gia Long rất nhiều...gây di hại cho ngày sau...là sự bức tữ Nguyễn Văn Thành và trãm
con cưng cũa Nguyễn Văn Thành .
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