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TÓM TẮT 
Nghiên cứu được tiến hành trong vụ xuân 2009 tại xã Nga Tân - Nga Sơn - Thanh Hoá, nhằm xác 

định lượng đạm dưới dạng viên nén bón thích hợp nhất cho giống cói cổ khoang bông trắng. Nghiên 
cứu gồm có 5 công thức: 1 đối chứng không bón đạm và 4 công thức khác được bón với lượng: 0, 
60, 90, 120 và 150 kg N/ha với nền phân chung là 60 kg K2O và 60 kg P2O5/ha, trên nền đất thịt trung 
bình với pH là 8,0; đạm tổng số là 0,09%; độ mặn là 1,5 - 2‰. Các chỉ tiêu sinh trưởng, năng suất, chất 
lượng cói đã được theo dõi. Kết quả thí nghiệm cho thấy, mức bón 90 N cho năng suất cao khác biệt 
có ý nghĩa thống kê ở mức P<0,01 so với công thức bón khác và không bón, đồng thời thể hiện chất 
lượng tốt hơn. Do vậy có thể kết luận: lượng đạm viên nén bón thích hợp cho cói tại Nga Tân để cho 
năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao là 90 kg N/ha. Nhưng muốn có năng suất cao nhất, cần 
lượng bón 96 kg N/ha. 

Từ khoá: Cói, đạm, Nga Sơn, phân viên nén.  

SUMMARY 
The experiment was conducted in spring crops 2009 at Nga Son, Thanh Hoa to determine   

nitrogen application dose in pressed granular form most suitable for matgrass, Cyperus 
malaccensis Lam., cv. Co khoang Bong trang. The experiment included one control and four 
treatments corresponding to five applied nitrogen levels: 0, 60, 90, 120, and 150 Kg N/ha. Total dose 
of K2O (60 kg/ha), P2O5 (60 kg/ha) in pressed granular form was applied at early growth stage for all 
treatments. The soil at experimental area was characterized as medium alluvial soil with a pH of 8.0, 
the nitrogen content about 0.09% and salinity 1.5 - 2‰. The experimental results showed that at 90N 
level, yield and quality of sedge material were significantly higher (P<0.01) than the control and 
other doses. It was concluded that the suitable nitrogen level in pressed granular form to obtain 
high yield, quality of sedge and economic efficiency was 90 kg N/ha. However, if we want to have 
the highest yield of sedge, applied nitrogen dose of 96 kgN/ha is recommended.   

Key words: Nga Son, nitrogen, pressed granule fertilizer, sedge, statistical significance.  

1. §ÆT VÊN §Ò 

X· Nga T©n, huyÖn Nga S¬n, tØnh Thanh 
Ho¸ lμ n¬i trång cãi cã truyÒn thèng tõ l©u 
®êi. C©y cãi gãp phÇn to lín vμo c«ng cuéc xo¸ 
®ãi gi¶m nghÌo cho ng−êi d©n ®Þa ph−¬ng, 
mçi n¨m s¶n phÈm cãi ®· mang l¹i hμng chôc 
tû ®ång cho n«ng d©n vïng Nga S¬n (NguyÔn 

TÊt C¶nh, 2006). Do qu¸ tr×nh th©m canh l©u 
ngμy, cïng l−îng ®¹m bãn qu¸ nhiÒu vμ chñ 
yÕu bãn ph©n v·i trªn bÒ mÆt truyÒn thèng 
®· dÉn ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt thÊp, ®Æc biÖt 
lμ g©y « nhiÔm m«i tr−êng vïng trång cãi. KÕt 
qu¶ nμy lμ do ph−¬ng ph¸p bãn ph©n v·i 
truyÒn thèng cã hiÖu suÊt sö dông kh«ng cao. 
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Theo nhiÒu kÕt qu¶ nghiªn cøu cho thÊy, hiÖu 
suÊt sö dông ph©n ®¹m chØ ®¹t 0,3 - 0,4 
(Achim Dobermann, 2000; People vμ cs., 
1995). Nguyªn nh©n cña thùc tr¹ng nμy lμ do 
mét l−îng lín ®¹m bÞ mÊt ®i theo nhiÒu con 
®−êng, bay h¬i d−íi d¹ng NH3, N2 vμ ®Æc biÖt 
lμ bÞ thÊm s©u, röa tr«i d−íi d¹ng NO3

- ®· 
tÝch tô l¹i ë c¸c con m−¬ng g©y « nhiÔm m«i 
tr−êng ®Êt vμ n−íc ë vïng trång cãi (NguyÔn 
V¨n Hïng vμ NguyÔn TÊt C¶nh, 2009). Kü 
thuËt bãn ph©n viªn nÐn ra ®êi cã nhiÒu kh¶ 
n¨ng kh¾c phôc ®−îc nh÷ng h¹n chÕ nãi trªn 
cña biÖn ph¸p bãn ph©n v·i truyÒn thèng 
trong th©m canh cãi. VÊn ®Ò cÇn nghiªn cøu 
lμ liÒu l−îng bãn ®¹m viªn nÐn thÝch hîp cho 
tõng gièng cãi. 

Môc ®Ých cña nghiªn cøu nμy lμ x¸c ®Þnh 
møc bãn ®¹m d−íi d¹ng viªn nÐn phï hîp 
cho gièng cãi cæ khoang tr¾ng trång t¹i Nga 
T©n - Nga S¬n - Thanh Ho¸. 

2. PH¦¥NG PH¸P NGHI£N CøU 
VËt liÖu nghiªn cøu: 

- Gièng cãi cæ khoang b«ng tr¾ng ®−îc 
lÊy trªn ruéng cãi 2 n¨m tuæi t¹i Nga T©n - 
Nga S¬n - Thanh Ho¸. 

- Ph©n ®¹m urª 46% N ®−îc nÐn d−íi 
d¹ng viªn. 

- Ph©n supe l©n ®¬n 17% P2O5 

- Ph©n kali clorua 50%.  

§Æc ®iÓm ®Êt ®ai khu thÝ nghiÖm: 

§Êt thÝ nghiÖm cã thμnh phÇn c¬ giíi 
thÞt trung b×nh ®Õn nÆng, pH 8,02, hμm 
l−îng ®¹m tæng sè 0,09%, ®é mÆn 1,5 - 2‰. 

Thêi gian tiÕn hμnh nghiªn cøu: 

Tõ 19/2/2009 ®Õn 20/6/2009. 

ThÝ nghiÖm ®−îc tiÕn hμnh víi 5 c«ng 
thøc bãn ph©n ®¹m d−íi d¹ng viªn nÐn theo 
5 l−îng kh¸c nhau trong thiÕt kÕ kiÓu khèi 
ngÉu nhiªn ®Çy ®ñ (RCB)  víi 3 lÇn nh¾c l¹i 
(Gomez, 1984). 

CT I:     0 N + 60P205 + 60K20 

CT II:   60 N + 60P205 + 60K20 

CT III:  90 N + 60P205 + 60K20 

CT IV:  120 N + 60P205 + 60K20 

CT V:   150 N + 60P205 + 60K20 

C¸c chØ tiªu theo dâi gåm: sè mÇm, sè 
tiªm h÷u hiÖu, sè tiªm v« hiÖu, tæng sè tiªm, 
chiÒu cao cña c©y cao nhÊt, chiÒu cao c©y, 
n¨ng suÊt, chÊt l−îng, t×nh h×nh s©u bÖnh.  

C¸c chØ tiªu thÝ nghiÖm ®−îc theo dâi 
theo ph−¬ng ph¸p 4 ®iÓm, mçi ®iÓm lμ mét « 
®Þnh vÞ cã kÝch th−íc 0,4 x 0,5 m, ®Æt c¸ch bê 
0,5 m. Trong mçi « ®Þnh vÞ, ®Þnh 3 c©y ®Ó 
theo dâi ®éng th¸i t¨ng tr−ëng chiÒu cao c©y. 
C¸c chØ tiªu thÝ nghiÖm ®−îc theo dâi ®Þnh 
kú 20 ngμy/lÇn. 

C¸c chØ tiªu theo dâi ®−îc tÝnh to¸n theo 
c¸c ®Æc tr−ng thèng kª ®¬n gi¶n (trung b×nh) 
trªn phÇn mÒm Excel 2003, ph©n tÝch ph−¬ng 
sai kÕt qu¶ thÝ nghiÖm trªn phÇn mÒm 
IRRISTAT theo Ph¹m TiÕn Dòng (2003).  X¸c 
®Þnh mèi quan hÖ gi÷a l−îng ®¹m bãn víi 
n¨ng suÊt cãi ®Ó x¸c ®Þnh l−îng bãn cho n¨ng 
suÊt tèi ®a b»ng c¸ch x¸c ®Þnh biÕn ®éc lËp 
sao cho biÕn phô thuéc y cùc ®¹i.       

3. KÕT QU¶ NGHI£N CøU 

3.1. ¶nh h−ëng cña l−îng ®¹m bãn d−íi 
       d¹ng viªn nÐn ®Õn c¸c chØ tiªu sinh 
       tr−ëng cña cãi 

Sinh tr−ëng lμ sù thÓ hiÖn râ nhÊt qu¸ 
tr×nh lín lªn cña cãi, th«ng qua viÖc so s¸nh 
c¸c chØ tiªu sinh tr−ëng cña chóng qua c¸c 
c«ng thøc ®−îc bãn l−îng ®¹m kh¸c nhau 
cho phÐp biÕt ®−îc l−îng ®¹m nμo cã ¶nh 
h−ëng tèt ®Õn qu¸ tr×nh sinh tr−ëng cña cãi. 

KÕt qu¶ nμy cho phÐp lμm c¬ së x©y 
dùng c¸c biÖn ph¸p kü thuËt phï hîp trong 
s¶n xuÊt cãi t¹i n¬i nghiªn cøu còng nh− cho 
c¸c n¬i cã ®iÒu kiÖn t−¬ng tù. 
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KÕt qu¶ b¶ng 1 cho thÊy, ¶nh h−ëng cña 
l−îng ®¹m bãn kh¸c nhau ®Õn chiÒu cao cña 
c©y cãi qua c¸c thêi kú theo dâi. HÇu hÕt t¹i 
c¸c thêi kú theo dâi, khi cãi ®−îc bãn ®¹m, 
®Òu cho chiÒu cao c©y cao h¬n h¼n so víi 
chiÒu cao c©y cãi ë c«ng thøc ®èi chøng 
(kh«ng ®−îc bãn ®¹m) mét c¸ch cã ý nghÜa 

t¹i ®é tin cËy 95%. ë ba l−îng bãn sau (90 N: 
120 N: 150 N), cãi cã chiÒu cao kh¸c biÖt lín 
h¬n cã ý nghÜa so víi ë l−îng bãn 60 N, 
nh−ng gi÷a chóng l¹i kh«ng cã sù kh¸c biÖt 
cã ý nghÜa (cïng ®−îc biÓu thÞ bëi ch÷ a trªn 
mò). VËy nÕu c¨n cø chiÒu cao c©y ®Ó so 
s¸nh, cã thÓ nãi chØ cÇn bãn cho cãi tíi møc 
90 N (ph©n viªn nÐn) lμ ®ñ cho cãi sinh 
tr−ëng tèt. 

Khi quan s¸t ®−êng kÝnh gèc cãi gi÷a c¸c 
c«ng thøc thÝ nghiÖm ®−îc bãn ®¹m kh¸c 
nhau, kÕt qu¶ ë b¶ng 2 cho thÊy: ba giai 
®o¹n theo dâi ®Çu, ¶nh h−ëng cña l−îng ®¹m 
bãn kh¸c nhau ®Õn ®−êng kÝnh gèc cãi kh«ng 
biÓu hiÖn râ sù kh¸c biÖt. Nh−ng sang giai 
®o¹n gÇn cuèi (ngμy theo dâi 30/5) vμ khi thu 
ho¹ch, cã bãn ®¹m lμm cho ®−êng kÝnh gèc 
cãi lín h¬n h¼n so víi kh«ng bãn. Sù kh¸c 
biÖt vÒ ®−êng kÝnh gèc gi÷a c¸c møc bãn 
kh¸c nhau theo c«ng thøc III, IV, V lμ kh«ng 
cã ý nghÜa thèng kª. Do vËy chØ cÇn bãn ®Õn 
møc 3 (l−îng bãn 90 N/ha) lμ ®ñ. KÕt luËn 
nμy thÓ hiÖn t−¬ng tù cho kÕt qu¶ nghiªn 
cøu víi ®−êng kÝnh ngän nh− sè liÖu ghi ë 
b¶ng 3. 

B¶ng 1. ¶nh h−ëng cña l−îng ®¹m viªn nÐn ®Õn chiÒu cao c©y cña cãi (cm) 

Đợt theo dõi 
Công thức 

30/3 19/4 9/5 30/5 11/6 (thu hoạch) 
I 10,7 c 47,5 b 67,2 d 121,7 c 125,7 c 
II 16,0 ab 62,8 a 101,0 c 163,3 b 170,7 b 
III 14,3 b 63,2 a 112,3 a 170,2 a 178,7 a 
IV 17,3 a 64,3 a 110,7 ab 171,5 a 179,7 a 
V 17,3 a 66,8 a 108,2 b 172,7 a 179,2 a 

CV% 7,8 3,9 1,6 1,0 1,5 
LSD 5% 2,2 4,4 3,0 3,0 4,8 
Prob. <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

* Các trung bình công thức được đánh giá bởi các chữ cái (trên mũ) giống nhau thì được coi là khác nhau không 
            ý nghĩa thống kê ở mức tin cậy 95%, ngược lại các công thức được đánh giá bởi các chữ cái khác nhau là khác 
            nhau có ý nghĩa thống kê ở độ tin cậy 95%. 

B¶ng 2. ¶nh h−ëng cña l−îng ®¹m viªn nÐn ®Õn ®−êng kÝnh gèc cña c©y cãi (mm) 

Đợt theo dõi 
Công thức 

30/3 19/4 9/5 30/5 11/6 (thu hoạch) 
I 3,9 c 4,1 a 3,9 b 3,9 b 3,8 c 
II 4,0 bc 4,2 a 4,2 ab 4,1 a 4,0 bc 
III 4,2 a 4,3 a 4,1 ab 4,2 a 4,1 a 
IV 4,0 bc 4,2 a 4,3 a 4,1 a 4,2 a 
V 4,1 ab 4,2 a 4,2 ab 4,1 a 4,2 a 

CV% 1,7 4,5 3,4 1,9 2,2 
LSD 5% 0,1 0,3 0,3 0,1 0,2 
Prob. 0,02 0,78 0,09 <0,01 <0,01 

* Các trung bình công thức được đánh giá bởi các chữ cái (trên mũ) giống nhau thì được coi là khác nhau không 
            ý nghĩa thống kê ở mức tin cậy 95%, ngược lại các công thức được đánh giá bởi các chữ cái khác nhau là khác 
           nhau có ý nghĩa thống kê ở độ tin cậy 95%. 
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B¶ng 3. ¶nh h−ëng cña l−îng ®¹m viªn nÐn ®Õn ®−êng kÝnh ngän cña c©y cãi (mm) 

Đợt theo dõi 
Công thức 

30/3 19/4 9/5 30/5 11/6 (thu hoạch) 

I 1,6 b 1,7 a 1,7 a 1,7 a 1,6 b 

II 1,9 a 2,0 a 1,9 a 1,9 a 1,8 ab 

III 1,9 a 2,0 a 2,0 a 1,9 a 1,8 ab 

IV 1,9 a 1,9 a 1,8 a 1,8 a 1,9 a 

V 1,8 ab 1,9 a 1,9 a 1,9 a 2,0 a 

CV% 6,6 8,8 7,5 5,5 4,7 

LSD 5% 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 

Prob. 0,08 0,4 0,1 0,06 <0,01 

* Các trung bình công thức được đánh giá bởi các chữ cái (trên mũ) giống nhau thì được coi là khác nhau không 
            ý nghĩa thống kê ở mức tin cậy 95%, ngược lại các công thức được đánh giá bởi các chữ cái khác nhau là khác 
           nhau có ý nghĩa thống kê ở độ tin cậy 95%. 

Nh− vËy, viÖc bãn ®¹m cho cãi cã ¶nh 
h−ëng tÝch cùc ®Õn kh¶ n¨ng sinh tr−ëng 
cña c©y cãi. C¸c chØ tiªu sinh tr−ëng t¨ng 
cïng víi viÖc t¨ng møc ®¹m bãn. KÕt qu¶ 
nμy ®−îc gi¶i thÝch lμ do khi t¨ng l−îng ®¹m 
bãn, dÉn tíi t¨ng hμm l−îng ®¹m kho¸ng mμ 
c©y cã thÓ hÊp thu ®−îc trong ®Êt ë vïng rÔ 
c©y (Zheng vμ cs., 2007), trong khi ®ã ®¹m 
cã vai trß quan träng trong c©y, tham  gia 
vμo thμnh phÇn cña protein, acid nucleic vμ 
hîp chÊt cao n¨ng ATP, ®©y lμ c¸c vËt chÊt 
cã ¶nh h−ëng lín ®Õn sù sinh tr−ëng cña 
c©y.  

KÕt qu¶ nghiªn cøu nμy phï hîp víi víi 
nhiÒu nghiªn cøu vÒ vai trß cña ®¹m ®èi víi 
c©y (Mandal vμ cs., 1992; Rupp vμ Hubner, 
1995). 

3.2. ¶nh h−ëng cña ®¹m viªn nÐn ®Õn sù 
      ph¸t triÓn, t×nh h×nh s©u bÖnh vμ 
      n¨ng suÊt cãi 

• Sè mÇm 

Theo dâi sè mÇm xuÊt hiÖn cña cãi qua 
c¸c c«ng thøc bãn ph©n kh¸c nhau (B¶ng 4) 
cho thÊy, sù xuÊt hiÖn sè mÇm chØ biÓu hiÖn 
sai kh¸c cã ý nghÜa râ quy luËt vμo hai giai 
®o¹n theo dâi cuèi cïng, khi bãn ph©n ë møc 

III, IV, V cho sè mÇm nhiÒu h¬n so víi møc 
bãn thÊp h¬n vμ kh«ng bãn, nh−ng l−îng 
bãn phï hîp vμ cho hiÖu qu¶ cao lμ l−îng 
bãn theo c«ng thøc IV (120 N/ha). 

• Sè tiªm vμ tiªm h÷u hiÖu 

Xem xÐt ®Õn sè tiªm h÷u hiÖu vμ tæng sè 
tiªm xuÊt hiÖn qua c¸c c«ng thøc bãn ph©n 
kh¸c nhau, cã quy luËt chung gi÷a hai chØ 
tiªu theo dâi nμy vμ còng t−¬ng tù nh− khi 
ph©n tÝch cho sè mÇm cã nghÜa lμ chØ nªn 
bãn ®¹m ë møc IV lμ cho kÕt qu¶ tèt h¬n.  

KÕt qu¶ nghiªn cøu cho thÊy, bãn ®¹m 
lμm t¨ng kh¶ n¨ng ®Î nh¸nh vμ h×nh thμnh 
nh¸nh h÷u hiÖu cña c©y cãi. §©y lμ c¬ së ®Ó 
cho n¨ng suÊt thu ®−îc cao vÒ sau. KÕt qu¶ 
nμy ®−îc gi¶i thÝch lμ do khi bãn ®¹m, dÉn 
®Õn l−îng ®¹m c©y cãi hót ®−îc t¨ng, do hμm 
l−îng dÔ tiªu trong ®Êt t¨ng. Trong khi ®ã, 
®¹m cã vai trß trong qu¸ tr×nh ph©n chia tÕ 
bμo cña c©y, tõ ®ã ¶nh h−ëng ®Õn kh¶ n¨ng 
ra mÇm vμ h×nh thμnh mÇm cãi.  

KÕt qu¶ nghiªn cøu nμy lμ phï hîp víi 
nh÷ng kÕt luËn cña Raiphut vμ cs. (1988), 
Yoshida vμ cs. (1972), khi l−îng ®¹m ®−îc 
hÊp thu bëi c©y trång t¨ng, dÉn tíi t¨ng sè 
nh¸nh ®Î trªn mét ®¬n vÞ diÖn tÝch. 
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B¶ng 5. ¶nh h−ëng cña l−îng ®¹m viªn nÐn ®Õn sù xuÊt hiÖn tiªm h÷u hiÖu cña cãi 
(tiªm/0,2 m2) 

Đợt theo dõi 
Công thức 

30/3 19/4 9/5 30/5 11/6 (thu hoạch) 
I 58,3 c 40,7 c 36,7 c 32,3 c 29,0 c 
II 68,0 c 79,3 b 91,0 b 93,0 b 89,0 b 
III 114,0 b 120,0 a 132,0 a 133,3 a 128,0 a 
IV 114,7 b 122,7 a 133,3 a 132,0 a 127,3 a 
V 130,3 a 119,7 a 132,3 a 131,3 a 127,0 a 

CV% 6,4 4,4 2,6 1,9 1,2 
LSD 5% 11,6 7,9 5,2 3,8 2,3 
Prob. <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

* Các trung bình công thức được đánh giá bởi các chữ cái (trên mũ) giống nhau thì được coi là khác nhau không 
            ý nghĩa thống kê ở mức tin cậy 95%, ngược lại các công thức được đánh giá bởi các chữ cái khác nhau là khác  
           nhau có ý nghĩa thống kê ở độ tin cậy 95%. 

B¶ng 6. ¶nh h−ëng cña l−îng ®¹m viªn nÐn ®Õn sù xuÊt hiÖn sè tiªm tæng sè cña cãi 
(tiªm/0,2 m2) 

Đợt theo dõi 
Công thức 

30/3 19/4 9/5 30/5 11/6 (thu hoạch) 
I 117,7 c 95,3 c 96,7 c 92,0 cd 90,7 d 
II 124,7 c 130,3 b 147,7 b 153,0 c 150,7 c 
III 171,0 b 170,3 a 186,3 a 193,0 b 191,3 b 
IV 174,3 b 176,3 a 194,0 a 199,7 ab 198,7 ab 
V 188,0 a 176,3 a 193,0 a 200,3 a 199,7 a 

CV% 4,6 2,8 3,0 2,3 2,5 
LSD 5% 13,5 8,0 9,3 7,2 7,8 
Prob. <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

* Các trung bình công thức được đánh giá bởi các chữ cái (trên mũ) giống nhau thì được coi là khác nhau không 
            ý nghĩa thống kê ở mức tin cậy 95%, ngược lại các công thức được đánh giá bởi các chữ cái khác nhau là khác 
            nhau có ý nghĩa thống kê ở độ tin cậy 95%. 

• MËt ®é s©u ®ôc th©n 
S©u bÖnh còng lμ mèi ®e do¹ lμm gi¶m 

n¨ng suÊt, phÈm chÊt cãi t¹i c¸c vïng trång. 
Nh÷ng n¨m gÇn ®©y ë vïng trång cãi Ninh 
B×nh ®· xuÊt hiÖn, ph¸t triÓn m¹nh vμ g©y 
h¹i trªn diÖn réng hai lo¹i: s©u ®ôc th©n vμ 
bÖnh ®èm th©n lμm ¶nh h−ëng lín ®Õn n¨ng 
suÊt, chÊt l−îng cãi (NguyÔn V¨n Viªn vμ 
Hoμng Ngäc S¬n, 2009). Trong nghiªn cøu 
nμy, sù xuÊt hiÖn s©u trªn cãi vμo ba giai 
®o¹n theo dâi ®Çu kh«ng cã quy luËt râ, 
nh−ng ë hai giai ®o¹n theo dâi cuèi cïng th× 
quy luËt xuÊt hiÖn s©u rÊt râ theo l−îng ®¹m 

bãn (B¶ng 7): khi bãn ®¹m cμng nhiÒu, sè s©u 
xuÊt hiÖn cμng cao, cao h¬n râ so víi kh«ng 
bãn vμ bãn Ýt, ®Æc biÖt ë møc bãn IV (120 
N/ha) vμ møc bãn V (150 N/ha). KÕt qu¶ nμy 
®−îc gi¶i thÝch lμ do khi bãn ®¹m víi liÒu 
l−îng ®¹m cao, c©y cãi trë nªn mÒm yÕu (do 
thμnh tÕ bμo máng), nhiÒu nhu m« vμ n−íc. 
§iÒu nμy thuËn lîi cho qu¸ tr×nh ®ôc, tÊn 
c«ng vμo th©n c©y cña s©u vμ ®©y lμ nguån 
thøc ¨n rÊt phï hîp cho s©u ph¸t triÓn nªn 
®· t¹o ®iÒu kiÖn cho s©u ®ôc th©n ph¸t triÓn 
g©y h¹i. KÕt qu¶ nghiªn cøu nμy phï hîp víi 
c¸c kÕt luËn cña Rubia vμ cs. (1996). 
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• Kh¶ n¨ng chèng ®æ 
Theo dâi kh¶ n¨ng chèng ®æ cña cãi 

(B¶ng 8) cho thÊy, khi cãi nhá, tû lÖ ®æ thÊp 
h¬n nhiÒu so víi khi cãi lín dÇn, gÇn thu 
ho¹ch vμ nhÊt lμ giai ®o¹n thu ho¹ch, cãi bÞ 
®æ rÊt nhiÒu nh−ng chØ tËp trung vμo nh÷ng 
c«ng thøc cã bãn ®¹m. Ngay ë c«ng thøc II 
bãn Ýt còng ®æ tíi 65%, cßn c¸c c«ng thøc ®−îc 
bãn nhiÒu h¬n bÞ ®æ tíi 100% lμm gi¶m chÊt 
l−îng cãi, vËy kh«ng nªn bãn ®¹m qu¸ nhiÒu. 

• N¨ng suÊt 
Ph©n tÝch n¨ng suÊt cãi c¸c lo¹i (B¶ng 9) 

cho thÊy, tû lÖ cãi lo¹i 1 cao nhÊt thuéc c«ng 
thøc III (90 N/ha), tû lÖ cãi lo¹i 2 thÓ hiÖn 
kh«ng kh¸c biÖt râ gi÷a c¸c møc bãn ph©n 

kh¸c nhau. Nh−ng cãi lo¹i 3 vμ tæng n¨ng 
suÊt chñ yÕu thuéc vÒ c«ng thøc III vμ IV. 
C¨n cø sè liÖu cô thÓ, nªn chän møc bãn III 
(90 N/ha) sÏ cho hiÖu qu¶ cao nhÊt (H×nh 1).   

§Ó x¸c ®Þnh l−îng ph©n nÐn cho n¨ng 
suÊt cao nhÊt, trªn c¬ së x¸c ®Þnh quan hÖ 
gi÷a l−îng ph©n vμ n¨ng suÊt cãi, ph−¬ng 
tr×nh bËc hai ®−îc x¸c ®Þnh nh− ë h×nh 2. 

C¨n cø vμo ®å thÞ cïng ph−¬ng tr×nh x©y 
dùng ®−îc, ®©y lμ ph−¬ng tr×nh cã ý nghÜa 
cao trong m« pháng thèng kª v× hÖ sè x¸c 
®Þnh cã gi¸ trÞ rÊt cao (0,988). Tõ ®©y x¸c 
®Þnh ®−îc l−îng ph©n ®¹m nÐn phï hîp cho 
n¨ng suÊt cao nhÊt lμ 96 kg N/ha, t−¬ng 
®−¬ng møc n¨ng suÊt dù ®o¸n lμ 11,45 kg/«.

B¶ng 7. ¶nh h−ëng cña l−îng ®¹m viªn nÐn ®Õn sù xuÊt hiÖn s©u cña cãi (con/m2) 

Đợt theo dõi 
Công thức 

30/3 19/4 9/5 30/5 11/6 (thu hoạch) 

I 1,0 c 1,7 b 4,3 c 4,7 c 5,7 d 

II 1,7 bc 2,0 ab 7,0 b 5,7 bc 6,0 cd 

III 2,3 ab 2,0 ab 7,0 b 6,3 bc 7,0 bc 

IV 2,0 bc 3,3 a 7,3 ab 7,0 ab 8,0 ab 

V 3,3 a 3,0 ab 8,7 a 8,3 a 8,3 a 

CV% 31,9 28,5 11,6 12,9 8,7 

LSD5% 1,2 1,3 1,5 1,6 1,1 

Prob. 0,02 0,06 <0,01 <0,01 <0,01 

* Các trung bình công thức được đánh giá bởi các chữ cái (trên mũ) giống nhau thì được coi là khác nhau không 
           ý nghĩa thống kê ở mức tin cậy 95%, ngược lại các công thức được đánh giá bởi các chữ cái khác nhau là khác  
           nhau có ý nghĩa thống kê ở độ tin cậy 95%. 

B¶ng 8. ¶nh h−ëng cña l−îng ®¹m viªn nÐn ®Õn kh¶ n¨ng chèng ®æ cña cãi 

Đợt theo dõi 
Công thức 

30/3 15/5 11/6 

I Cói đứng Cói đứng Cói đứng 

II Cói đứng Cói đổ 55% Cói đổ 65% 

III Cói đứng Cói đổ 100% Cói đổ 100% 

IV Cói đổ 50% Cói đổ 100% Cói đổ 100% 

V Cói đổ 70% Cói đổ 100% Cói đổ 100% 
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B¶ng 9. N¨ng suÊt cãi trung b×nh c¸c lo¹i* (kg/9 m2) trªn ruéng qua c«ng thøc bãn 
®¹m viªn nÐn kh¸c nhau t¹i x· Nga T©n   

Công thức Loại 1 Loại 2 Loại 3 Tổng số 

I (0)1,0 e (0)1,0 c (14,7)3,9 b (34,5)5,9 c 
II (4,2)2,3 c (20,5)4,6 a (13,9)3,9 b (114,9)10,8 b 
III (9,3)3,2 a (16,7)4,2 b (19,1)4,5 a (140,9)11,9 a 
IV (7,1)2,8 b (18,6)4,4 ab (18,6)4,4 a (135,7)11,7 a 
V (2,3)1,8 d (17,8)4,3 ab (19,8)4,6 a (113,9)10,7 b 

CV% 4,8 3,9 5,0 3,1 
LSD 5% 0,2 0,3 0,4 0,6 
Prob. <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

* Các trung bình công thức được đánh giá bởi các chữ cái (trên mũ) giống nhau thì được coi là khác nhau không  
            ý nghĩa thống kê ở mức tin cậy 95%, ngược lại các công thức được đánh giá bởi các chữ cái khác nhau là khác 
            nhau có ý nghĩa thống kê ở độ tin cậy 95%. 

* Số trong ngoặc đơn là số liệu ban đầu và số bên cạnh là giá trị sau khi chuyển sang căn của số liệu ban đầu+1 
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4. KÕT LUËN Vμ §Ò NGHÞ 

4.1. KÕt luËn 

Qua kÕt qu¶ nghiªn cøu l−îng bãn ®¹m 
viªn nÐn cho cãi t¹i Nga T©n, rót ra mét sè 
kÕt luËn c¬ b¶n: 

- L−îng ®¹m bãn kh¸c nhau ¶nh h−ëng 
kh¸c nhau ®Õn sinh tr−ëng cña cãi qua c¸c 
thêi kú theo dâi. L−îng ®¹m bãn d−íi d¹ng 
viªn nÐn 90 N/ha, trªn nÒn 60 P2O5 + 60 
K2O/ha cã ¶nh h−ëng tèt nhÊt cã ý nghÜa ®Õn 
c¸c chØ tiªu sinh tr−ëng nh− chiÒu cao c©y, 
®−êng kÝnh gèc, ngän, sè tiªm vμ tiªm h÷u 
hiÖu so víi c¸c møc bãn kh¸c vμ ®èi chøng.  

- Bãn ®¹m ¶nh h−ëng cã ý nghÜa ®Õn 
n¨ng suÊt, chÊt l−îng vμ kh¶ n¨ng chèng 
chÞu s©u bÖnh cña cãi. Møc bãn ®¹m d−íi 
d¹ng viªn nÐn 90 N/ha, trªn nÒn 60 P2O5 + 
60 K2O/ha cho n¨ng suÊt, chÊt l−îng cao h¬n 
so víi c¸c møc bãn kh¸c vμ ®èi chøng.  

- Tæng hîp ®¸nh gi¸ qua tÊt c¶ c¸c chØ tiªu 
theo dâi cho thÊy, t¹i Nga T©n nªn bãn ®¹m 
viªn nÐn cho cãi ë møc 90 N/ha lμ tèt nhÊt. 

- Theo ph−¬ng tr×nh t−¬ng quan gi÷a 
n¨ng suÊt vμ l−îng ®¹m bãn d−íi d¹ng viªn 
nÐn, trªn nÒn 60 P2O5 + 60 K2O, møc bãn 96 
kg N lμ møc tèi ®a vÒ kü thuËt. Bãn ®¹m víi 
møc cao h¬n, n¨ng suÊt cãi sÏ gi¶m.  

4.2. §Ò nghÞ 

Nªn tiÕp tôc nh¾c l¹i thÝ nghiÖm vμ 
®ång thêi më réng dÇn kÕt qu¶ nghiªn cøu 
nμy vμo s¶n xuÊt cãi, gãp phÇn n©ng cao thu 
nhËp trªn ®¬n vÞ diÖn tÝch cho n«ng d©n 
vïng trång cãi. 
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