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TÓM TẮT 
Sơn Động là vùng núi của tỉnh Bắc Giang. Năng suất cây trồng thấp do hạn hán, canh tác chủ 

yếu nhờ nước trời. Việc nghiên cứu các biện pháp về giống và che phủ nhằm tăng năng suất lạc cho 
vùng khô hạn là cần thiết. Thí nghiệm tiến hành (i) tuyển chọn giống lạc chịu hạn phù hợp cho vùng 
Lệ Viễn - Sơn Động - Bắc Giang: LDP (đ/c), L08, L23 và L14; (ii) nghiên cứu ảnh hưởng các vật liệu 
che phủ đến sinh trưởng, phát triển của giống lạc L14: nilon tự hủy; nilon thường; rơm rạ và không 
che phủ. Kết quả nghiên cứu cho thấy, giống lạc L14 có khả năng thích ứng và phát triển tốt nhất 
trong điều kiện canh tác nhờ nước trời tại huyện Sơn Động. Giống L14 có thời gian sinh trưởng ngắn 
(114 ngày), năng suất khá (42,1 tạ/ha) và chịu hạn, phù hợp và có khả năng trồng thay thế cây lúa 
xuân trong cơ cấu lạc xuân - lúa mùa - vụ đông. Các vật liệu che phủ có tác dụng làm tăng các yếu tố 
cấu thành năng suất như tổng số quả/cây, tỉ lệ quả chắc/cây, năng suất thực thu. 

Từ khóa: Giống lạc, Sơn Động - Bắc Giang, vật liệu che phủ, vùng khô hạn.  

SUMMARY 
Son Dong is a mountainous region of Bac Giang province. Crop yield is often low because of  

drought. Researches on the selection of suitable peanut variety and mulching materials are essential. 
The experiments were conducted to: (i) select suitable peanut variety for drought region of Le Vien 
Son Dong Bac Giang with 4 peanut varieties: LĐP (control), L8; L12 and L14 introducted from China, 
(ii) examine the effects of mulching materials (self - destruction polyetylen; polyetylen; raw straw and 
no cover  as control) on the growth and development of L14 variety.  The results showed that the L14 
is a suitable variety for rainfed region of Le Vien, Son Dong - Bac Giang. Mulching was positive for 
germination, plant growth,  total effective fruits per plant and yied components.  

Key words: Mulching materials, peanut varieties, rainfed region, Son Dong - Bac Giang. 

1. ®Æt vÊn ®Ò 

C©y l¹c (Archis hypogae L.) hay cßn gäi 
lμ c©y “®Ëu phéng”, cã nguån gèc tõ Nam Mü 
(Lª Song Dù vμ cs., 1979; Ng« ThÕ D©n vμ cs., 
2000). L¹c lμ c©y c«ng nghiÖp ng¾n ngμy cã 
gi¸ trÞ kinh tÕ cao, gióp c¶i t¹o ®Êt do kh¶ 
n¨ng cè ®Þnh ®¹m nhê nèt sÇn ë rÔ, cã vai trß 

tÝch cùc trong hÖ thèng lu©n canh, xen canh 
c©y trång theo h−íng n«ng nghiÖp bÒn v÷ng. 
Nh÷ng tiÕn bé khoa häc kü thuËt ®−îc ¸p 
dông trong viÖc sö dông c¸c vËt liÖu che phñ 
cho l¹c nh−: nilon tù huû, nilon th−êng, hay 
tËn dông r¬m r¹... gióp gi÷ Èm cho ®Êt, t¨ng 
tû lÖ n¶y mÇm, gióp c©y l¹c sinh tr−ëng, 
ph¸t triÓn tèt ngay tõ giai ®o¹n ®Çu, ®¹t 
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n¨ng suÊt cao khi thu ho¹ch, ®Æc biÖt gãp 
phÇn më réng diÖn tÝch trång l¹c t¹i nh÷ng 
vïng ®Êt kh« h¹n, canh t¸c chñ yÕu ph¶i 
phô thuéc vμo n−íc trêi (NguyÔn ThÞ Chinh 
vμ cs., 2001; NguyÔn ThÞ Chinh, 2005). 

S¬n §éng lμ mét huyÖn nghÌo thuéc 
tØnh B¾c Giang, cã thêi tiÕt diÔn biÕn kh¸ 
phøc t¹p, vô xu©n n¾ng h¹n kÐo dμi (l−îng 
m−a th¸ng 1 ®Õn th¸ng 4 chØ ®¹t 0 - 40 mm), 
vô mïa m−a lín ®Çu vô (500 mm/th¸ng), 
cuèi vô l¹i gÆp h¹n (th¸ng 9 ®Õn th¸ng 12 
l−¬ng m−a ®¹t 0 - 50 mm/th¸ng) (Trung t©m 
khÝ t−îng thñy v¨n tØnh B¾c Giang) cho nªn 
kh«ng chñ ®éng ®−îc nguån n−íc t−íi (n«ng 
nghiÖp chñ yÕu lμ phô thuéc vμo n−íc trêi). 
MÆt kh¸c, ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi cña 
huyÖn còng rÊt khã kh¨n nªn viÖc ®Çu t− 
vμo s¶n xuÊt bÞ h¹n chÕ. V× vËy, diÖn tÝch 
trång l¹c ch−a ®−îc më réng, n¨ng suÊt vμ 
s¶n l−îng l¹c còng rÊt thÊp. TÝnh ®Õn n¨m 
2006, diÖn tÝch ®Êt trång l¹c cña huyÖn lμ 
260,0 ha, n¨ng suÊt b×nh qu©n 8,1 t¹/ha. C©y 
l¹c ch−a ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cho vïng 
®Êt nμy. V× vËy thùc hiÖn ®Ò tμi nghiªn cøu 
vËt liÖu che phñ thÝch hîp ®èi víi c©y l¹c vμ 
tuyÓn chän gièng l¹c phï hîp t¹i huyÖn S¬n 
§éng tØnh B¾c Giang thùc sù cã gi¸ trÞ kinh 
tÕ vμ ý nghÜa thùc tiÔn cao. 

2. VËT LIÖU Vμ PH¦¥NG PH¸P 
      NGHI£N CøU 

Gièng thÝ nghiÖm lμ c¸c gièng l¹c L08, 
L12 vμ L14 do Trung t©m Nghiªn cøu thùc 
nghiÖm ®Ëu ®ç chän läc tõ tËp ®oμn nhËp néi 
n¨m 1996, ®−îc c«ng nhËn gièng quèc gia 
n¨m 2002 vμ gièng ®Þa ph−¬ng lμ l¹c ®á B¾c 
Giang (L§P) lμm ®èi chøng. 

ThÝ nghiÖm 1: TuyÓn chän gièng l¹c 
thÝch hîp cho vïng kh« h¹n t¹i x· LÖ ViÔn, 
huyÖn  S¬n §éng (B¾c Giang)  

C«ng thøc 1:  Gièng l¹c L08 

C«ng thøc 2:  Gièng l¹c L12 

C«ng thøc 3:  Gièng l¹c L14 

C«ng thøc 4: Gièng l¹c ®á B¾c Giang - 
                               L§P (®èi chøng). 

ThÝ nghiÖm 2: Nghiªn cøu vËt liÖu che 
phñ thÝch hîp cho vïng kh« h¹n t¹i x· LÖ 
ViÔn, huyÖn S¬n §éng (B¾c Giang)  

C«ng thøc 1: Nilon tù huû 
C«ng thøc 2: Nilon th−êng 

C«ng thøc 3: R¬m r¹ 

C«ng thøc 4: Kh«ng che phñ (®èi chøng). 
ThÝ nghiÖm ®−îc tiÕn hμnh trong vô 

xu©n 2008, t¹i x· LÖ ViÔn, huyÖn S¬n §éng 
(B¾c Giang). 

C¸c thÝ nghiÖm ®−îc bè trÝ theo khèi 
ngÉu nhiªn hoμn chØnh (RCB) víi 3 lÇn nh¾c 
l¹i. DiÖn tÝch « thÝ nghiÖm 10 m2. C¸c thÝ 
nghiÖm bè trÝ trªn ®Êt trång mμu, ®Þa h×nh 
ruéng bËc thang t¹i th«n Tunim, x· LÖ ViÔn, 
S¬n §éng (B¾c Giang).  

C¸c chØ tiªu vμ ph−¬ng ph¸p theo dâi: 

ChØ tiªu sinh tr−ëng: Tû lÖ mäc mÇm; 
chiÒu cao c©y; chiÒu dμi cμnh cÊp 1. ChØ tiªu 
sinh lý ë thêi kú qu¶ ch¾c. C¸c yÕu tè cÊu 
thμnh n¨ng suÊt: Sè qu¶/c©y; tû lÖ qu¶ ch¾c; 
khèi l−îng 100 qu¶, khèi l−îng 100 h¹t; tû lÖ 
nh©n; n¨ng suÊt c¸ thÓ vμ n¨ng suÊt lý 
thuyÕt. Møc ®é nhiÔm c¸c lo¹i s©u bÖnh h¹i. 

Ph−¬ng ph¸p lÊy mÉu vμ thu thËp sè 
liÖu theo tiªu chuÈn TCN 340-2006 DUS l¹c 
cña Trung t©m Kh¶o nghiÖm gièng Quèc gia 
(Bé N«ng nghiÖp vμ PTNT, 2006). 

Sè liÖu ®−îc xö lý thèng kª sinh häc theo 
ch−¬ng tr×nh Excel vμ IRRISTAT 5.0. 

3. KÕT QU¶ NGHI£N CøU Vμ TH¶O 
     LUËN 

3.1. KÕt qu¶ kh¶o nghiÖm mét sè gièng l¹c 
        chÞu h¹n 

Vô xu©n 2008, mét sè gièng l¹c chÞu h¹n 
cho vïng kh« h¹n canh t¸c nhê n−íc trêi 
®−îc kh¶o nghiÖm t¹i S¬n §éng. KÕt qu¶ 
kh¶o nghiÖm cña c¸c gièng l¹c ®−îc tr×nh 
bμy t¹i c¸c b¶ng 1, 2, 3. 
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B¶ng 1. Tû lÖ mäc mÇm, chiÒu cao c©y, sè cμnh vμ thêi gian sinh tr−ëng 
cña c¸c gièng l¹c thÝ nghiÖm  

TT Tên giống Tỷ lệ mọc mầm 
(%) 

Chiều cao cây 
(cm) Số cành/cây 

Thời gian từ gieo 
đến ra hoa 

(ngày) 

Thời gian sinh trưởng
(ngày) 

1 LĐP (đ/c) 85,3 24,6 6,6 49 135 

2 L08 90,3 33,5 7,1 45 125 

3 L12 91,6 32,3 7,2 43 120 

4 L14 95,6 38,3 7,6 40 115 

B¶ng 2. Sè l−îng nèt sÇn h÷u hiÖu vμ chØ sè diÖn tÝch l¸ 
cña c¸c gièng l¹c thÝ nghiÖm thêi kú qu¶ ch¾c 

Nốt sần hữu hiệu Diện tích lá và LAI 
TT Công thức Số lượng nốt sần hữu hiệu

(nốt sần/cây) 
Tỷ lệ nốt sần hữu hiệu 

(%) 
Diện tích lá 
(dm2/cây) LAI 

1 LĐP (đ/c) 75,33 68,86 10,43 4,17 

2 L08 91,66 82,50 11,88 4,75 

3 L12 85,66 70,91 12,45 4,98 

4 L14 97,86 88,38 13,08 5,23 

 LSD 5% 4,3   0,37 

 CV% 5,1   4,8 

B¶ng 3. Møc ®é nhiÔm mét sè lo¹i s©u bÖnh h¹i chÝnh cña c¸c gièng l¹c thÝ nghiÖm 

TT Công thức Sâu xám 
(%) 

Sâu khoang
(%) 

Sâu cuốn lá
(%) 

Đốm nâu 
(cấp bệnh 1-9) 

Gỉ sắt 
(cấp bệnh 1- 9) 

Héo xanh 
vi khuẩn 

(%) 

1 LĐP (đ/c) 5,7 29,3 2,4 3 3 1,2 

2 L08 3,4 23,4 5,3 3 3 3,4 

3 L12 1,8 20,5 4,7 5 3 2,5 

4 L14 3,4 24,6 4,0 5 3 2,7 

        
C¸c gièng l¹c kh¶o nghiÖm sinh tr−ëng 

ph¸t triÓn kh¸ tèt trong ®iÒu kiÖn kh« h¹n 
t¹i S¬n §éng. KÕt qu¶ cho thÊy, c¸c gièng 
L08, L12 vμ L14 cã tû lÖ mäc cao h¬n ®èi 
chøng, cao nhÊt lμ L14 (95,6%), ®èi chøng 
chØ ®¹t 85,3% trong cïng mét ®iÒu kiÖn thÝ 
nghiÖm nhê n−íc trêi. ChiÒu cao c©y, sè 

cμnh/c©y cña gièng L14 ®¹t cao nhÊt, cao 
h¬n ®èi chøng vμ c¸c gièng cßn l¹i. Thêi gian 
sinh tr−ëng cña gièng l¹c ®Þa ph−¬ng dμi 
nhÊt 135 ngμy, trong khi ®ã gièng L14 ng¾n 
nhÊt (115 ngμy).  

Thêi kú qu¶ ch¾c, gièng l¹c L14 cã sè 
l−îng, tû lÖ nèt sÇn h÷u hiÖu diÖn tÝch l¸ vμ 
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LAI cao h¬n h¼n ë møc sai kh¸c cã ý nghÜa 
so víi c¸c gièng l¹c cßn l¹i. Víi c¸c ®Æc ®iÓm 
trªn gièng L14 so víi 3 gièng cßn l¹i cã nhiÒu 
−u ®iÓm v−ît tréi rÊt phï hîp víi môc tiªu 
chän ®−îc gièng l¹c ng¾n ngμy, cã kh¶ n¨ng 
chèng chÞu h¹n kh¸ cho vïng khã kh¨n vÒ 
n−íc t−íi ë S¬n §éng.  

C¸c gièng l¹c tham gia thÝ nghiÖm cã 
møc ®é nhiÔm s©u khoang kh¸ cao, tuy 
nhiªn s©u khoang h¹i chñ yÕu ë thêi kú qu¶ 
tr−íc thu ho¹ch, nªn kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn 
n¨ng suÊt. HÐo xanh vi khuÈn lμ bÖnh nguy 
hiÓm ¶nh h−ëng lín ®Õn n¨ng suÊt cña l¹c, 
trong thÝ nghiÖm tû lÖ c©y bÞ bÖnh hÐo xanh 
rÊt thÊp ë tÊt c¶ c¸c gièng. Ngoμi ra, tû lÖ 
nhiÔm c¸c lo¹i s©u bÖnh h¹i kh¸c ®Òu thÊp ë 
d−íi ng−ìng kinh tÕ nªn kh«ng ph¶i phun 
thuèc vμ kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn n¨ng suÊt thÝ 
nghiÖm. 

KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ c¸c gièng l¹c dùa trªn 
c¸c yÕu tè cÊu thμnh n¨ng suÊt thu ®−îc 
tr×nh bμy trong b¶ng 4. 

Gièng L14 cã c¸c yÕu tè cÊu thμnh n¨ng 
suÊt næi tréi h¬n c¸c gièng ®èi chøng vμ 2 
gièng cßn l¹i nh− tæng sè qu¶ ch¾c/c©y (13,6 
qu¶/c©y), tû lÖ qu¶ ch¾c (80,47%), tû lÖ qu¶ 1 
h¹t thÊp vμ qu¶ 3 h¹t cao, khèi l−îng h¹t cao 
(60,5 g) do ®ã dÉn ®Õn n¨ng suÊt lý thuyÕt 
(64,4 t¹/ha) vμ n¨ng suÊt thùc thu cao nhÊt 
(42,1 t¹/ha), trong khi n¨ng suÊt gièng l¹c 
®Þa ph−¬ng dïng lμm ®èi chøng chØ ®¹t 21,1 
t¹/ha. H¹t cña gièng l¹c L08 trong ®iÒu kiÖn 
sinh tr−ëng ph¸t triÓn ®Çy ®ñ n−íc cã thÓ 

lªn tíi 65 - 70 g/100 h¹t. Tuy nhiªn, trong 
®iÒu kiÖn thÝ nghiÖm canh t¸c nhê n−íc trêi 
¶nh h−ëng ®Õn vËn chuyÓn chÊt dinh d−ìng 
vμo h¹t nªn khèi l−îng 100 h¹t gi¶m chØ cßn 
51,5 g dÉn ®Õn n¨ng suÊt h¹t gi¶m. 

Trong c¸c gièng thÝ nghiÖm, gièng L14 
cã kh¶ n¨ng thÝch øng vμ ph¸t triÓn tèt nhÊt 
trong ®iÒu kiÖn canh t¸c nhê n−íc trêi t¹i 
huyÖn S¬n §éng. Gièng L14 cã thêi gian sinh 
tr−ëng ng¾n 115 ngμy, n¨ng suÊt kh¸ (42,1 
t¹/ha), t¨ng 21 t¹/ha so víi ®èi chøng vμ chÞu 
h¹n, phï hîp vμ cã kh¶ n¨ng trång thay thÕ 
c©y lóa xu©n trong c¬ cÊu l¹c xu©n - lóa mïa 
- vô ®«ng.   

3.2. KÕt qu¶ nghiªn cøu c¸c lo¹i vËt liÖu 
       che phñ  

3.2.1. ¶nh h−ëng cña vËt liÖu che phñ ®Õn 
          tû lÖ n¶y mÇm, thêi gian sinh tr−ëng 
          cña c©y l¹c 

S¬n ®éng lμ huyÖn miÒn nói cña tØnh 
B¾c Giang, th−êng xuyªn bÞ kh« h¹n, kh«ng 
chñ ®éng ®−îc n−íc t−íi. N¨ng suÊt c©y 
trång thÊp, nghiªn cøu c¸c biÖn ph¸p kü 
thuËt sö dông vËt liÖu che phñ nh»m duy tr× 
®é Èm ®Êt, t¨ng nhiÖt ®é ®Êt trong ®Çu vô 
xu©n nh»m t¨ng n¨ng suÊt c©y trång lμ hÕt 
søc cÇn thiÕt.  

KÕt qu¶ theo dâi ¶nh h−ëng cña c¸c vËt 
liÖu che phñ kh¸c nhau ®Õn thêi gian sinh 
tr−ëng, tû lÖ n¶y mÇm vμ ®Æc ®iÓm h×nh th¸i 
gièng l¹c L14 trong ®iÒu kiÖn vô xu©n n¨m 
2008 tr×nh bμy ë b¶ng 5. 

B¶ng 4. C¸c yÕu tè cÊu thμnh n¨ng suÊt vμ n¨ng suÊt cña c¸c gièng l¹c thÝ nghiÖm  

Tỷ lệ quả (%) 
TT Tên 

giống 
Tổng số 
quả/cây 

Số quả 
chắc/cây 

Tỷ lệ 
quả chắc

(%) 1 hạt 2 hạt 3 hạt 

Tỷ lệ 
nhân 
(%) 

P100 
hạt 
(g) 

NSLT 
tạ/ha 

NSTT 
tạ/ha 

1 LĐP (đ/c) 13,00 9,00 69,23 80,2 19,8 0 72,1 42,2 34,3 21,1 

2 L08 14,30 11,10 77,62 44,3 55,7 0 71,9 51,5 59,1 39,5 

3 L12 15,80 12,80 81,01 47,4 51,3 1,3 70,8 53,2 56,5 36,6 

4 L14 16,90 13,60 80,47 31,6 60,2 8,2 71,2 60,5 64,4 42,1 

 LSD 5%  0,58        2,1 

 CV%  3,4        4,7 



Vũ Văn Liết, Nguyễn Mai Thơm, Ninh Thị Phíp, Lê Thị Minh Thảo   

37 

B¶ng 5. ¶nh h−ëng cña vËt liÖu che phñ ®Õn thêi gian, tû lÖ mäc mÇm 
vμ ®Æc ®iÓm h×nh th¸i cña c¸c gièng l¹c thÝ nghiÖm 

Thời gian 
(ngày) TT Công thức 

Mọc Ra hoa Thu hoạch 

Tỷ lệ 
mọc mầm 

(%) 
Số cành/cây Số lá/cây 

Chiều 
cao cây

(cm) 

1 CT 1 7 30 108 97,8 4,23 61,21 47,72 

2 CT 2 7 30 109 97,6 4,15 60,17 45,07 

3 CT 3 7 32 110 95,1 4,05 58,32 42,71 

4 CT 4 (đ/c) 11 35 115 94,8 3,85 57,60 38,74 

B¶ng 6. ¶nh h−ëng cña vËt liÖu che phñ ®Õn sè l−îng nèt sÇn h÷u hiÖu 
vμ chØ sè diÖn tÝch l¸ thêi kú qu¶ ch¾c 

Nốt sần hữu hiệu Diện tích lá và LAI 
TT Công thức Số lượng nốt sần 

(nốt sần/cây) 
Nốt sần hữu hiệu 

(%) 
Diện tích lá 
(dm2/cây) LAI 

1 CT 1 97,86 88,38 13,1 5,24 

2 CT 2 91,66 82,50 12,8 5,12 

3 CT 3 85,66 70,91 12,5 4,98 

4 CT 4 (đ/c) 75,33 68,86 10,9 4,34 

 LSD 5% 8,9   0,36 

 CV% 6,4   5,9 

      
Trong ®iÒu kiÖn ®−îc che phñ, c¸c c«ng 

thøc thÝ nghiÖm ®Òu cã tû lÖ mäc mÇm cao 
h¬n so víi ®èi chøng. §¹t møc cao nhÊt lμ ë 
CT1 (97,8%) vμ CT2 (97,6%), ®èi chøng 
thÊp nhÊt ®¹t 94,8%. Trong cïng ®iÒu kiÖn 
thêi tiÕt khÝ hËu, ®Êt ®ai… mÆc dï cã c¸c 
vËt liÖu che phñ kh¸c nhau nh−ng thêi gian 
mäc ®Òu sím h¬n 3 - 4 ngμy so víi kh«ng 
che phñ. VËt liÖu che phñ cã ¶nh h−ëng ®Õn 
thêi gian mäc vμ tû lÖ n¶y mÇm cña l¹c. 
Trong ®iÒu kiÖn rÐt vμ kh« h¹n, c¸c vËt liÖu 
che phñ gióp gi÷ Êm, h¹n chÕ bèc h¬i n−íc 
vμ rót ng¾n thêi gian n¶y mÇm cña h¹t, 
®¶m b¶o ®−îc mËt ®é vμ sù ®ång ®Òu cña 
c©y. Thêi gian tõ mäc ®Õn ra hoa, c¸c c«ng 
thøc cã che phñ ra hoa sím h¬n 3 - 5 ngμy, 
kho¶ng thêi gian ra hoa dμi h¬n so víi c«ng 
thøc kh«ng che phñ 5 ngμy. MÆc dï thêi 
gian tõ ra hoa ®Õn thu ho¹ch cña CT1, CT2 

vμ CT3 lμ dμi h¬n nh−ng thêi gian sinh 
tr−ëng cña c¸c c«ng thøc nμy l¹i ng¾n h¬n 
so víi c«ng thøc ®èi chøng lμ 7 ngμy, ®iÒu 
®ã cho thÊy kh¶ n¨ng cã che phñ cã tiÒm 
n¨ng n¨ng suÊt cao h¬n. 

L¹c lμ lo¹i c©y cã kh¶ n¨ng ph©n cμnh 

kh¸ lín. ë n−íc ta, gièng l¹c ®−îc trång chñ 
yÕu lμ nhãm th©n ®øng, nªn c©y l¹c th−êng 
chØ cã 2 cÊp cμnh. C«ng thøc ®èi chøng cã sè 
cμnh ®¹t 3,85 cμnh, CT1 ®¹t cao nhÊt 4,23 
cμnh. Nh×n chung, c¸c vËt liÖu che phñ cã t¸c 
®éng tÝch cùc ®Õn ®éng th¸i ra l¸ vμ t¨ng sè 
l¸ trªn c©y, cô thÓ CT1 ®¹t 61,21 l¸/c©y, CT2 
(60,17 l¸/c©y), ®èi chøng ®¹t 57,60 l¸/c©y. 
ChiÒu cao c©y cña c¶ 3 c«ng thøc thÝ nghiÖm 
®Òu cao h¬n ®èi chøng, cao nhÊt CT1 
(47,72 cm), tiÕp ®Õn lμ CT2 (45,07 cm), ®èi 
chøng lμ 38,74 cm. 
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§èi víi c©y l¹c, viÖc h×nh thμnh nèt sÇn 
h÷u hiÖu cã vai trß ®Æc biÖt quan träng. KÕt 
qu¶ ®¸nh gi¸ ¶nh h−ëng cña c¸c c«ng thøc 
®Õn tû lÖ gi÷a nèt sÇn h÷u hiÖu t¹i thêi ®iÓm 
sau ra hoa 3 tuÇn (lμ thêi ®iÓm nèt sÇn ®¹t 
sè l−îng tèi ®a) tr×nh bμy ë b¶ng 6. 

ViÖc che phñ l¹c kh«ng chØ lμm t¨ng sè 
l−îng nèt sÇn h÷u hiÖu so víi ®èi chøng mμ 
cßn lμm t¨ng diÖn tÝch l¸ vμ LAI ë thêi kú 
qu¶ ch¾c. Qua ®ã lμm t¨ng c−êng kh¶ n¨ng 
cè ®Þnh ®¹m, t¨ng kh¶ n¨ng quang hîp, tÝch 
lòy chÊt dinh d−ìng cho c©y. C«ng thøc che 
phñ b»ng nilon tù hñy (CT1) vμ nilon th−êng 
(CT2) cã sè l−îng nèt sÇn vμ LAI kh«ng 
chªnh lÖch nhiÒu so víi che phñ b»ng r¬m r¹ 
(CT3) - nguån vËt liÖu s½n cã rÎ tiÒn cña ®Þa 
ph−¬ng, gãp phÇn lμm t¨ng n¨ng suÊt l¹c. 

3.2.2. ¶nh h−ëng vËt liÖu che phñ ®Õn n¨ng  
           suÊt vμ c¸c yÕu tè cÊu thμnh n¨ng  
           suÊt cña c©y l¹c 

C¸c vËt liÖu che phñ cã ¶nh h−ëng lín 
®Õn c¸c yÕu tè cÊu thμnh n¨ng suÊt l¹c, nh− 

sè qu¶/c©y, tû lÖ qu¶ ch¾c (B¶ng 7). ë c¸c 
c«ng thøc cã sö dông c¸c vËt liÖu che phñ 
®Òu ®¹t møc cao h¬n so víi kh«ng che phñ, 
®©y lμ yÕu tè quan träng lμm t¨ng n¨ng suÊt 

c©y l¹c trong ®iÒu kiÖn che phñ, ®¹t n¨ng 
suÊt thùc thu cao nhÊt lμ CT1 (38,21 t¹/ha), 
t−¬ng ®−¬ng víi CT2 (34,43 t¹/ha) ë cïng 
møc sai kh¸c cã ý nghÜa LSD 0,05 = 3,8 vμ 
cuèi cïng thÊp nhÊt lμ ë CT4 ®èi chøng chØ 
®¹t (28,33 t¹/ha). Tõ c¸c yÕu tè cÊu thμnh 
n¨ng suÊt, cã thÓ nhËn thÊy c¸c vËt liÖu che 
phñ cã t¸c dông rÊt tÝch cùc trong viÖc n©ng 
cao n¨ng suÊt c©y l¹c. §Æc biÖt lμ sè qu¶ 
ch¾c trªn c©y ®· t¨ng h¬n ®èi chøng mçi c©y 
4,3 qu¶, ®èi chøng chØ ®¹t 10,5 qu¶/c©y. 

Mét trong nh÷ng nguyªn nh©n h¹n chÕ 
n¨ng suÊt l¹c lμ do s©u bÖnh h¹i.   

C¸c lo¹i s©u h¹i chñ yÕu g©y h¹i vμo 
thêi kú tõ c©y con ®Õn khi ra hoa, ®©y lμ thêi 
kú quan träng cã ¶nh h−ëng kh¸ lín ®Õn 
n¨ng suÊt sau nμy. ë c¸c c«ng thøc che phñ 
cã tû lÖ s©u h¹i thÊp h¬n so víi c«ng thøc 
kh«ng che phñ. Trong ®ã, ®¸nh gi¸ mét sè 
lo¹i s©u bÖnh h¹i chÝnh vμ phæ biÕn nhÊt lμ ë 
giai ®o¹n ra hoa vμ h×nh thμnh qu¶ ch¾c. 
BÖnh h¹i xuÊt hiÖn vμ g©y h¹i ë tÊt c¶ c¸c 
c«ng thøc thÝ nghiÖm (B¶ng 8). C¸c c«ng 
thøc che phñ cã tû lÖ nhiÔm bÖnh h¹i Ýt h¬n 
so víi c«ng thøc kh«ng che phñ. Nh×n chung 
trong ®iÒu kiÖn vô xu©n n¨m 2008 s©u bÖnh 
h¹i l¹c ph¸t triÓn ë møc trung b×nh. 

B¶ng 7. ¶nh h−ëng cña vËt liÖu che phñ ®Õn c¸c yÕu tè cÊu thμnh n¨ng suÊt 
vμ n¨ng suÊt l¹c 

TT Công thức Tổng số 
quả/cây 

Số quả 
chắc/cây 

Khối 
lượng 

100 quả 
(g) 

Khối 
lượng 

100 hạt 
(g) 

Tỷ lệ 
nhân 
(%) 

Năng 
suất 

cá thể 
(g/cây) 

Năng 
suất 

lý thuyết 
(tạ/ha) 

Năng 
suất 

thực thu 
(tạ/ha) 

1 CT1 16,6 14,8 154,5 54,8 71,5 15,60 62,43 38,21 

2 CT2 15,7 13,5 152,4 54,3 70,6 14,62 58,51 34,43 

3 CT3 14,4 12,7 150,3 54,2 69,5 14,13 56,52 33,82 

4 CT4 (đ/c) 12,3 10,5 149,1 53,7 69,7 13,13 52,56 28,33 

 LSD 5%  0,97      3,8 

 CV%  4,9      6,3 

          



Vũ Văn Liết, Nguyễn Mai Thơm, Ninh Thị Phíp, Lê Thị Minh Thảo   

39 

B¶ng 8. ¶nh h−ëng cña vËt liÖu che phñ ®Õn møc ®é nhiÔm 
mét sè lo¹i s©u bÖnh h¹i chÝnh cña c©y l¹c 

TT Công thức Sâu xám 
(%) 

Sâu 
khoang

(%) 

Sâu 
cuốn lá

(%) 

Đốm nâu 
(cấp bệnh 1 - 9) 

Gỉ sắt 
(Cấp bệnh 1 - 9) 

Héo xanh 
vi khuẩn 

(%) 

1 CT1 4,7 29,7 2,5 3 3 1,8 

2 CT2 3,4 24,4 5,4 3 3 2,4 

3 CT3 4,8 27,5 4,9 3 3 2,5 

4 CT4 (đ/c) 10,7 44,6 6,0 3 3 2,7 

        

4. KÕT LUËN Vμ §Ò NGHÞ 

4.1. KÕt luËn 

Gièng L14 cã kh¶ n¨ng thÝch øng vμ 
ph¸t triÓn tèt nhÊt trong ®iÒu kiÖn canh t¸c 
nhê n−íc trêi t¹i huyÖn S¬n §éng, tØnh B¾c 
Giang. Gièng L14 cã thêi gian sinh tr−ëng 
ng¾n 115 ngμy, n¨ng suÊt cao h¬n gièng ®Þa 
ph−¬ng 21 t¹/ha phï hîp vμ cã kh¶ n¨ng 
trång thay thÕ c©y lóa xu©n trong c¬ cÊu l¹c 
xu©n - lóa mïa - vô ®«ng.   

Sö dông c¸c vËt liÖu che phñ cã t¸c dông 
lμm t¨ng c¸c yÕu tè cÊu thμnh n¨ng suÊt 
nh− tæng sè qu¶/c©y (14,4 - 16,6 qu¶/c©y), tû 
lÖ qu¶ ch¾c trªn c©y (>80%) vμ n¨ng suÊt 
t¨ng so víi kh«ng che phñ Ýt nhÊt lμ 5,49 
t¹/ha.  

4.2. §Ò nghÞ 

§−a gièng L14 vμo trång t¹i vïng ®Êt 
canh t¸c nhê n−íc trêi cña huyÖn S¬n §éng, 
tØnh B¾c Giang. TËn dông vËt liÖu s½n cã t¹i 
®Þa ph−¬ng nh− r¬m r¹ lμm t¨ng n¨ng suÊt 
l¹c, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ vμ më réng 
s¶n xuÊt l¹c. 

 
 
 
 
 

TiÕp tôc nghiªn cøu c¸c biÖn ph¸p kü 
thuËt nh»m hoμn thiÖn quy tr×nh trång l¹c 
trªn ®Êt kh« h¹n, canh t¸c nhê n−íc trêi t¹i 
huyÖn S¬n §éng, tØnh B¾c Giang. 
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