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TÓM TẮT 
Thí nghiệm nhằm xác định ảnh hưởng của kỹ thuật bón phân và chế độ tưới nước đến sinh 

trưởng và năng suất lúa mùa trên đất cày vùi rơm rạ vụ xuân trước khi cấy 20 ngày. Kết quả thí 
nghiệm cho thấy, bón phân lân sớm trước cấy 10 ngày cho năng suất cao hơn so với bón lân ngay 
trước khi cấy. Tưới ngập ẩm luân phiên thời kỳ đẻ nhánh năng suất lúa cao hơn so với tưới ngập 
thường xuyên trong canh tác truyền thống. 

Từ khóa: Chế độ nước, phân lân, rơm rạ. 

SUMMARY 

The experiments were carried out to identify the effect of phosphate application method and 
water regime on growth, yield of summer rice at field with burying spring rice before transplanting 20 
days. The result of experiments reveals that: early application of phosphate fertilizer 10 days prior to 
transplanting significantly increased yield. Higher yield was obtained when Alternative Wetting and 
Drying Irrigation (AWD) at tilled stage of rice in comparison  with  traditional irrigation. 

Key words: Phosphate fertilizer, rice straw, water regime.  

1. §ÆT VÊN §Ò 
Sö dông ®Êt theo h−íng th©m canh ®Ó 

t¨ng n¨ng suÊt, chÊt l−îng c¸c c©y trång 
hμng ho¸ ®· dÉn ®Õn tiªu hao nhanh chãng 
chÊt h÷u c¬ trong ®Êt. Mét trong nh÷ng biÖn 
ph¸p quan träng tr¶ l¹i chÊt h÷u c¬ cho ®Êt 
lμ sö dông phô phÈm c©y trång. §· cã nhiÒu 
kÕt qu¶ nghiªn cøu kh¼ng ®Þnh vai trß cña 
viÖc vïi tμn d− c©y trång ®èi víi ®é ph× nhiªu 
®Êt vμ n¨ng suÊt c©y trång. Vïi phÕ phô 
phÈm lóa mú lμm ph©n bãn cho lóa n−íc vô 
sau t¹i Trung Quèc cho thÊy, trong ®iÒu kiÖn 
ngËp Èm lu©n phiªn cho n¨ng suÊt lóa cao 
h¬n 27% so víi ngËp hoμn toμn (8,2 tÊn so 
v¬i 7,3 tÊn/ha) (Changming, 2004). 

Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, n«ng d©n ViÖt 
Nam ®· tiÕn hμnh cμy vïi r¬m r¹ vô xu©n 
lμm ph©n h÷u c¬ bãn cho lóa mïa. Tuy 
nhiªn, ®· cã nhiÒu vïng lóa bÞ nghÑt rÔ ë 
thêi kú ®Çu bÐn rÔ håi xanh vμ ®Î nh¸nh. 
§Ó kh¾c phôc hiÖn t−îng nμy cã thÓ bãn 
ph©n l©n sím hoÆc bæ sung chÕ phÈm vi 
sinh vËt tr−íc khi cÊy 10 ngμy nh»m xóc 
tiÕn qu¸ tr×nh ph©n gi¶i r¬m r¹ cμy vïi (Hμ 
ThÞ Thanh B×nh, 2007; 2008). Bªn c¹nh ®ã, 
hiÖu qu¶ cña biÖn ph¸p tiÕt kiÖm n−íc 
trong canh t¸c lóa b»ng c¸ch t−íi ngËp Èm 
lu©n phiªn thêi kú lóa ®Î nh¸nh trong vô 
xu©n ®· ®−îc kh¼ng ®Þnh (NguyÔn V¨n 
Dung vμ cs., 2007). 



Ảnh hưởng của kỹ thuật bón lân và chế độ nước đến sinh trưởng, năng suất lúa mùa trên nền vùi rơm rạ 

41 

Môc ®Ých cña nghiªn cøu nμy nh»m t×m 
ra gi¶i ph¸p h¹n chÕ t¸c ®éng xÊu cña viÖc 
cμy vïi r¬m r¹ vô xu©n ®Õn sinh tr−ëng vμ 
n¨ng suÊt lóa mïa, gãp phÇn b¶o vÖ ®é ph× 
nhiªu ®Êt cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp bÒn 
v÷ng. 

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

ThÝ nghiÖm ®−îc tiÕn hμnh trong hai vô 
mïa n¨m 2008 vμ n¨m 2009, bè trÝ trªn ®Êt 
phï sa trong ®ª s«ng Hång kh«ng ®−îc båi 
hμng n¨m trång 2 vô lóa ë huyÖn Gia l©m - 
Hμ Néi, cã thμnh phÇn c¬ giíi thÞt trung b×nh. 
Gièng lóa thÝ nghiÖm lμ gièng Khang D©n 18. 
Toμn bé  r¬m r¹ vô xu©n ®−îc cμy vïi trë l¹i 
cho ®Êt tr−íc khi cÊy 20 ngμy vμ xö lý r¬m 
r¹ sau cμy vïi b»ng ph©n l©n vμ chÕ ®é n−íc.        

ThÝ nghiÖm gåm 2 nh©n tè: P: kü thuËt 
bãn l©n, T: chÕ ®é n−íc.  

P1 bãn lãt supe l©n ®¬n (16% P2O5) ngay 
tr−íc khi cÊy; 

P2 bãn lãt supe l©n ®¬n tr−íc cÊy 10 
ngμy; 

P3 bãn lãt hçn hîp 50% supe l©n ®¬n + 
50% l©n nung ch¶y (16% P2O5) tr−íc cÊy 10 
ngμy. 

T1 ngËp th−êng xuyªn; 

T2 ngËp Èm xen kÏ thêi kú ®Î nh¸nh. 

Vô mïa n¨m 2008, thÝ nghiÖm ®−îc bè 
trÝ theo kiÓu chia « (split - plot). Vô mïa 
n¨m 2009, thÝ nghiÖm ®−îc bè trÝ theo khèi 
ngÉu nhiªn hoμn toμn (Random complete 
bloc - RCB). DiÖn tÝch « thÝ nghiÖm 15 m2 

(3 m × 5 m), nh¾c l¹i 3 lÇn. MËt ®é cÊy 34 
khãm/m2  víi kho¶ng  c¸ch 17 × 17 cm.  

ThÝ nghiÖm gåm 6 c«ng thøc: 

CT1: P1T1 bãn l©n supe khi cÊy + t−íi 
ngËp th−êng xuyªn. 

CT2: P1T2 bãn l©n supe khi cÊy + t−íi 
ngËp Èm lu©n phiªn thêi kú ®Î nh¸nh. 

CT3: P2T1 bãn l©n supe tr−íc cÊy 10 
ngμy + ngËp th−êng xuyªn. 

CT4: P2T2 bãn l©n supe tr−íc cÊy 10 
ngμy + ngËp Èm lu©n phiªn thêi kú ®Î 
nh¸nh. 

CT5: P3T1 bãn 50% supe + 50% l©n 
nung ch¶y tr−íc cÊy 10 ngμy + ngËp th−êng 
xuyªn.  

CT6: P3T2 bãn 50% supe + 50% l©n 
nung ch¶y tr−íc cÊy 10 ngμy + ngËp Èm lu©n 
phiªn thêi kú ®Î nh¸nh. 

L−îng ph©n bãn: 90N : 60P2O5 : 60K2O.  
Bãn lãt: 100% l©n theo c«ng thøc thÝ 

nghiÖm vμ 25% N bãn tr−íc khi cÊy.  
Bãn thóc: 75%  ®¹m vμ 100% kali ®−îc 

bãn vμo 2 lÇn: 
- LÇn 1: 50% ®¹m + 25% kali bãn sau 

           cÊy 10 ngμy. 
- LÇn 2: 25% ®¹m + 75% kali bãn sau  

           cÊy 24 ngμy. 
C¸c chØ tiªu sinh tr−ëng cña lóa gåm: 

§éng th¸i ®Î nh¸nh ®−îc theo dâi ®Þnh kú 
hμng tuÇn trªn 10 c©y theo 5 ®iÓm ®−êng 
chÐo, mçi ®iÓm 2 c©y; ChØ sè diÖn tÝch l¸ vμ 
tÝch luü chÊt kh« ë 3 thêi kú: ®Î nh¸nh, lμm 
®ßng vμ chÝn s÷a; N¨ng suÊt lý thuyÕt theo 
dâi 10 khãm/«; N¨ng suÊt thùc thu c©n trªn 
toμn « thÝ nghiÖm. 

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

3.1. ThÝ nghiÖm n¨m 2008 

3.1.1. ¶nh h−ëng cña kü thuËt bãn l©n vμ 
           chÕ ®é n−íc ®Õn chØ sè diÖn tÝch l¸  
           vμ tÝch lòy chÊt kh« 

T¸c ®éng tÝch cùc cña c¸c biÖn ph¸p kü 
thuËt vμo ®Êt nh− bãn ph©n, t−íi n−íc sÏ t¹o 
m«i tr−êng ®Êt thuËn lîi cho c©y lóa hót 
n−íc, chÊt dinh d−ìng vμ sinh tr−ëng tèt. 
KÕt qu¶ cña sù sinh tr−ëng ®−îc biÓu hiÖn 
th«ng qua c¸c chØ tiªu sinh häc, lμ c¬ s¬ ®Ó 
t¹o n¨ng suÊt cao (B¶ng 1, 2 vμ 3).  
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B¶ng 1. ¶nh h−ëng cña kü thuËt bãn l©n ®Õn chØ sè diÖn tÝch l¸ vμ tÝch luü chÊt kh« 

Chỉ số diện tích lá 
(m2 lá/m2 đất) 

Tích luỹ chất khô 
(g/m2 ) Công thức 

Đẻ nhánh Làm đòng Chín sữa Đẻ nhánh Làm đòng Chín sữa 

P1 1,9a 4,03b 3,43b 157,8b 422,9b 680,2b 

P2 1,9a 3,80b 3,51b 183,5ab 422,9b 717,9b 

P3 2,1a 5,29a 4,71a 214,7a 558,5a 976,9a 

CV% 10,0 7,9 9,5 11,79 10,18 15,3 

LSD0,05 0,31 0,55 0,47 34,96 78,29 194,4 

Ghi chú: Các giá trị trong bảng 1 là giá trị trung bình của 2 chế độ tưới trên cùng kỹ thuật bón lân 

B¶ng 2. ¶nh h−ëng cña chÕ ®é n−íc ®Õn chØ sè diÖn tÝch l¸ vμ tÝch luü chÊt kh« 

Chỉ số diện tích lá 
(m2 lá/m2 đất) 

Tích luỹ chất khô 
(g/m2 ) Công thức 

Đẻ nhánh Làm đòng Chín sữa Đẻ nhánh Làm đòng Chín sữa 

T1 1,7b 4,16a 3,65b 179,5a 440,6b 750,1b 

T2 2,2a 4,58a 4,11a 191,1a 520,5a 833,2a 

CV% 9,3 10,1 4,5 12,1 4,6 4,5 

LSD0,05 0,2 0,51 0,2 25,8 25,7 41,2 

Ghi chú: Các giá trị trong bảng 2 là giá trị trung bình của 3 kỹ thuật bón lân trên cùng chế độ tưới 

B¶ng 3. ¶nh h−ëng t−¬ng t¸c cña kü thuËt bãn l©n vμ chÕ ®é t−íi 
®Õn chØ sè diÖn tÝch l¸ vμ tÝch luü chÊt kh« 

Chỉ số diện tích lá 
(m2 lá/m2 đất) 

Tích luỹ chất khô 
(g/m2 ) Công thức 

Đẻ nhánh Làm đòng Chín sữa Đẻ nhánh Làm đòng Chín sữa 

P1T1 1,7a 3,8a 3,1a 156,8a 405,1c 632,9a 

P1T2 2,1a 4,3a 3,8a 158,7a 440,7c 727,4a 

P2T1 1,7a 3,6a 3,3a 176,7a 418,8c 679,2a 

P2T2 2,1a 4,0a 3,8a 190,2a 501,8b 756,5a 

P3T1 1,7a 5,1a 4,6a 205,0a 498,1b 938,2a 

P3T2 2,5a 5,4a 4,8a 224,5a 618,9a 1015,7a 

CV% 9,3 10,1 4,5 12,1 4,6 4,5 

LSD0,05 0,37 0,88 0,35 25,8 44,6 71,3 
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ë c¸c thêi kú kh¸c nhau ¶nh h−ëng cña 
kü thuËt bãn l©n ®Õn chØ sè diÖn tÝch l¸  
kh«ng gièng nhau. Thêi kú ®Î nh¸nh, chØ sè 
diÖn tÝch l¸ ë c¸c c«ng thøc bãn l©n kh¸c 
nhau kh«ng sai kh¸c ®¸ng kÓ. Thêi kú lμm 
®ßng vμ chÝn s÷a, chØ sè diÖn tÝch l¸ ë c«ng 
thøc bãn hçn hîp 50% supe l©n vμ 50% l©n 
nung ch¶y (P3) cã chØ sè diÖn tÝch l¸ cao h¬n 
h¼n so víi 2 c«ng thøc bãn 100% supe l©n 
ngay tr−íc cÊy (P1) vμ tr−íc cÊy 10 ngμy 
(P2). TÝch lòy chÊt kh« cã sù sai kh¸c râ ë c¶ 
3 thêi kú theo dâi. ChÊt kh« tÝch lòy cao nhÊt 
vÉn quan s¸t ®−îc ë kü thuËt bãn hçn hîp 
50% supe l©n vμ 50% l©n nung ch¶y tr−íc 
cÊy 10 ngμy (P3). Khi bãn 100% supe l©n 
tr−íc cÊy 10 ngμy (P2) tÝch lòy chÊt kh« cã 
chiÒu h−íng cao h¬n so víi bãn ngay tr−íc 
khi cÊy (P1), nh−ng sù sai kh¸c kh«ng cã ý 
nghÜa ë møc x¸c suÊt 95%. KÕt qu¶ nμy phï 
hîp víi kÕt qu¶ thu ®−îc cña Hμ ThÞ Thanh 
B×nh (2007). 

ChÕ ®é n−íc kh¸c nhau trong giai ®o¹n 
lóa ®Î nh¸nh cã ¶nh h−ëng kh¸c nhau ®Õn 
sinh tr−ëng bé l¸ vμ tÝch lòy chÊt kh« cña 
ruéng lóa thÝ nghiÖm ë 3 thêi kú theo dâi. 
ChØ sè diÖn tÝch l¸ ë thêi kú lμm ®ßng vμ tÝch 
lòy chÊt kh« ë thêi kú ®Î nh¸nh kh«ng cã sù 
sai kh¸c ®¸ng kÓ gi÷a 2 chÕ ®é n−íc ngËp 
th−êng xuyªn (T1) vμ ngËp Èm lu©n phiªn 
(T2). Tuy nhiªn, hai chØ tiªu nμy ë chÕ ®é 
n−íc ngËp Èm lu©n phiªn cã xu h−íng cao 

h¬n so víi chÕ ®é n−íc ngËp th−êng xuyªn. ë 
c¸c thêi kú kh¸c, chØ sè diÖn tÝch l¸ vμ tÝch 
lòy chÊt kh« quan s¸t ®−îc ë chÕ ®é n−íc 
ngËp Èm lu©n phiªn lu«n cao h¬n h¼n so víi 
chÕ ®é n−íc ngËp th−êng xuyªn ë møc x¸c 
suÊt 95%. 

¶nh h−ëng t−¬ng t¸c gi÷a kü thuËt bãn 
l©n vμ chÕ ®é n−íc ®Ó chØ sè diÖn tÝch l¸ vμ 
tÝch lòy chÊt kh« ë 3 thêi kú theo dâi cho 
thÊy: chØ cã sù kh¸c nhau ®¸ng kÓ vÒ tÝch lòy 
chÊt kh« ë thêi kú lμm ®ßng gi÷a c¸c c«ng 
thøc, trong khi hai chØ tiªu nμy ë c¸c thêi kú 
kh¸c kh«ng kh¸c nhau ë møc x¸c suÊt 5%.  

Tuy kh«ng cã sù kh¸c nhau ®¸ng kÓ gi÷a c¸c 
c«ng thøc, nh−ng cïng mét kü thuËt bãn 
ph©n, 2 chØ tiªu nμy ë chÕ ®é n−íc ngËp Èm 
lu©n phiªn cã xu h−íng cao h¬n so víi ë chÕ 
®é n−íc ngËp th−êng xuyªn.   

TÝch lòy chÊt kh« ë thêi kú lμm ®ßng ®¹t 
cao nhÊt ë c«ng thøc bãn hçn hîp 50% supe 
l©n vμ 50% l©n nung ch¶y kÕt hîp t−íi ngËp 
Èm lu©n phiªn (P3T2), cao h¬n h¼n so víi c¸c 
c«ng thøc khac. TiÕp ®Õn lμ c«ng thøc bãn 
100% l©n supe tr−íc cÊy 10 ngμy kÕt hîp 
t−íi ngËp Èm lu©n phiªn (P2T2) vμ c«ng thøc  
bãn hçn hîp 50% supe l©n vμ 50% l©n nung 
ch¶y kÕt hîp t−íi ngËp th−êng xuyªn (P3T1). 
Ba c«ng thøc bãn 100% supe l©n ngay khi 
cÊy kÕt hîp víi 2 chÕ ®é n−íc (P1T1, P1T2) 
vμ bãn 100% supe l©n tr−íc cÊy 10 ngμy kÕt 
hîp t−íi ngËp th−êng xuyªn (P2T1) cho tÝch 
lòy chÊt kh« t−¬ng ®−¬ng nhau vμ thÊp 
nhÊt.  

3.1.2. ¶nh h−ëng cña kü thuËt bãn l©n vμ 
           chÕ ®é n−íc ®Õn c¸c yÕu tè cÊu thμnh  
           n¨ng suÊt vμ n¨ng suÊt lóa 

N¨ng suÊt lμ chØ tiªu ph¶n ¸nh tæng hîp 
hiÖu qu¶ cña c¸c biÖn ph¸p kü thuËt.  

KÕt qu¶ ph©n tÝch thèng kª cho thÊy, sè 
b«ng/m2 vμ sè h¹t ch¾c/b«ng kh«ng cã sù sai 
kh¸c râ gi÷a c¸c c«ng thøc cã kü thuËt bãn 
l©n kh¸c nhau. Tuy nhiªn, sè b«ng/m2 thÊp 
nhÊt quan s¸t ®−îc ë c«ng thøc bãn 100% 
supe l©n ngay khi cÊy (P1). Kü thuËt bãn l©n 
kh¸c nhau ¶nh h−ëng râ ®Õn n¨ng suÊt thùc 
thu ë møc tin cËy 95%. Bãn 100% supe l©n 
vμ hçn hîp 50% supe l©n vμ 50% l©n nung 
ch¶y tr−íc khi cÊy 10 ngμy cho n¨ng suÊt 
t−¬ng ®−¬ng nhau vμ cao h¬n h¼n so víi bãn 
100% supe l©n ngay khi cÊy. 

ChÕ ®é n−íc ngËp th−êng xuyªn vμ ngËp 
Èm xen kÏ thêi kú ®Î nh¸nh ¶nh h−ëng râ 
®Õn sè b«ng/m2 vμ n¨ng suÊt thùc thu cña 
lóa thÝ nghiÖm. Sè b«ng/m2 vμ n¨ng suÊt 
thùc thu ë  chÕ ®é n−íc ngËp Èm xen kÏ cao 
h¬n so víi chÕ ®é n−íc ngËp th−êng xuyªn ë 
møc tin cËy 95%.    
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B¶ng 4. ¶nh h−ëng cña kü thuËt bãn l©n ®Õn c¸c yÕu tè cÊu thμnh n¨ng suÊt 
vμ n¨ng suÊt lóa 

Công thức Số bông/m2 Số hạt/bông Số hạt chắc/bông P1000 hạt 
(g) 

NSLT 
(tạ/ha) 

NSTT 
(tạ/ha) 

P1 243a 217 198a 19,0 91,4 60,7b 
P2 256a 213 188a 19,1 91,9 63,7a 
P3 260a 210 195a 19,1 96,8 63,4a 
CV% 5,4  11,7   2,0 
LSD0,05 21,8  36,3   1,7 

Ghi chú: Các giá trị trong bảng 4 là giá trị trung bình của 2 chế độ tưới trên cùng kỹ thuật bón lân 

B¶ng 5. ¶nh h−ëng cña chÕ ®é n−íc ®Õn c¸c yÕu tè cÊu thμnh n¨ng suÊt 
vμ n¨ng suÊt lóa 

Công thức Số bông/m2 Số hạt/bông Số hạt chắc/bông P1000 hạt 
(g) 

NSLT 
(tạ/ha) 

NSTT 
(tạ/ha) 

T1 250b 194 185a 18,9 87,4 61,2b 
T2 255a 232 203a 19,2 99,4 63,9a 
CV% 1,7  13,1   2,5 
LSD0,05 5,0  29   1,8 

Ghi chú: Các giá trị trong bảng 5 là giá trị trung bình của 3 kỹ thuật bón lân trên cùng chế độ tưới. 

B¶ng 6. ¶nh h−ëng t−¬ng t¸c cña kü thuËt bãn l©n vμ chÕ ®é t−íi 
®Õn c¸c yÕu tè cÊu thμnh n¨ng suÊt vμ n¨ng suÊt lóa 

Công thức Số bông/m2 Số hạt/bông Số hạt chắc/bông P1000 hạt 
(g) 

NSLT 
(tạ/ha) 

NSTT 
(tạ/ha) 

P1T1 236d 197 180a 18,9 80,3 59,7a 
P1T2 250c 237 215a 19,1 102,7 61,7a 
P2T1 258ab 198 172a 18,9 83,9 61,8a 
P2T2 254bc 228 204a 19,3 100,0 65,5a 
P3T1 256ab 187 201a 19,0 97,8 62,2a 
P3T2 263a 232 189a 19,1 94,9 64,7a 
CV, % 1,7  13,1   2,5 
LSD (0,05) 8,7  51   3,2 
       

KÕt qu¶ ë b¶ng 6 cho thÊy, t−¬ng t¸c 
gi÷a kü thuËt bãn l©n vμ chÕ ®é n−íc ë giai 
®o¹n ®Î nh¸nh ¶nh h−ëng râ ®Õn sè b«ng/m2 
ë møc tin cËy 95%. Sè b«ng/m2 cao nhÊt 
quan s¸t ®−îc ë 2 c«ng thøc bãn hçn hîp 
50% supe l©n vμ 50% l©n nung ch¶y tr−íc 
khi cÊy 10 ngμy kÕt hîp víi t−íi ngËp Èm 
xen kÏ vμ t−íi ngËp th−êng xuyªn (P3T2 vμ 
P3T1) vμ thÊp nhÊt ë c«ng thøc bãn 100% 
supe l©n ngay khi cÊy kÕt hîp t−íi ngËp 
th−êng xuyªn (P1T1). Tuy nhiªn, n¨ng suÊt 
thùc thu gi÷a c¸c c«ng thøc trong mèi t−¬ng 

t¸c gi÷a kü thuËt bãn l©n vμ chÕ ®é n−íc l¹i 
kh«ng kh¸c nhau ch¾c ch¾n. MÆc dï n¨ng 
suÊt thùc thu ë c«ng thøc bãn 100% supe l©n 
tr−íc cÊy 10 ngμy kÕt hîp t−íi ngËp Èm xen 
kÏ (P2T2) cho n¨ng suÊt cao nhÊt, sau ®Õn 
c«ng thøc bãn hçn hîp 50% supe l©n vμ 50% 
l©n nung ch¶y tr−íc khi cÊy 10 ngμy kÕt hîp 
víi t−íi ngËp Èm xen kÏ (P3T2) vμ thÊp nhÊt 
ë c«ng thøc bãn 100% supe l©n ngay khi cÊy 
kÕt hîp t−íi ngËp th−êng xuyªn (P1T1), 
nh−ng sù sai kh¸c nμy vÉn n»m trong giíi 
h¹n sai sè ngÉu nhiªn. 
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3.2. ThÝ nghiÖm ë vô mïa n¨m 2009 

3.2.1. ¶nh h−ëng cña kü thuËt bãn l©n vμ 
           chÕ ®é n−íc ®Õn chØ sè diÖn tÝch l¸ 
           vμ tÝch lòy chÊt kh«  

Trong vô mïa n¨m 2009, kü thuËt bãn 
l©n kh¸c nhau ®· ¶nh h−ëng kh¸ râ ®Õn chØ 
sè diÖn tÝch l¸ vμ tÝch lòy chÊt kh« ë c¶ 3 thêi 
kú theo dâi. KÕt qu¶ thu ®−îc còng t−¬ng tù 
nh− vô mïa n¨m 2008. ChØ sè diÖn tÝch l¸ vμ 
tÝch lòy chÊt kh« cao nhÊt quan s¸t ®−îc ë  kü 
thuËt bãn hçn hîp 50% supe l©n vμ 50% l©n 
nung ch¶y tr−íc khi cÊy 10 ngμy vμ thÊp nhÊt 
ë kü thuËt bãn 100% supe l©n ngay khi cÊy. 

Ngo¹i trõ chØ sè diÖn tÝch l¸ ë thêi kú ®Î 
nh¸nh kh«ng cã sù sai kh¸c gi÷a 2 chÕ ®é 
n−íc, cßn l¹i chÕ ®é n−íc ngËp Èm xen kÏ lu«n 

 

 

 
 

¶nh h−ëng tÝch cùc ®Õn chØ sè diÖn tÝch l¸ vμ 
tÝch lòy chÊt kh« so víi chÕ ®é n−íc ngËp 
th−êng xuyªn.   

Sè liÖu ë b¶ng 9 cho thÊy, kh¸c víi kÕt 
qu¶ thu ®−îc ë vô mïa n¨m 2008, t−¬ng t¸c 
gi÷a kü thuËt bãn l©n vμ chÕ ®é n−íc chØ 
¶nh h−ëng râ ®Õn chØ sè diÖn tÝch l¸ ë thêi 
kú ®Î nh¸nh. ChØ sè diÖn tÝch l¸ cao nhÊt ë 
thêi kú nμy quan s¸t ®−îc ë c«ng thøc bãn 
hçn hîp 50% supe l©n vμ 50% l©n nung 
ch¶y tr−íc khi cÊy 10 ngμy kÕt hîp víi t−íi 
ngËp Èm lu©n phiªn (P3T2), sau ®Õn c«ng 
thøc P3T1 vμ c«ng thøc P2T2 vμ P2T1, thÊp 
nhÊt ë c«ng thøc bãn 100% supe l©n ngay 
khi cÊy kÕt hîp víi t−íi ngËp th−êng xuyªn 
(P1T1).  

 

B¶ng 7. ¶nh h−ëng cña kü thuËt bãn l©n ®Õn chØ sè diÖn tÝch l¸ vμ tÝch luü chÊt kh« 

Chỉ số diện tích lá (m2 lá/m2 đất) Tích luỹ chất khô (g/m2 ) 
Công thức 

Đẻ nhánh Làm đòng Chín sữa Đẻ nhánh Làm đòng Chín sữa 
P1 1,79b 4,02c 3,49b 164,28b 392,98c 683,37b 
P2 2,16a 4,82b 4,25a 192,38a 468,45b 821,90a 
P3 2,35a 5,28a 4,40a 202,53a 571,53a 886,00a 
CV% 7,5 6,4 5,7 11,2 9,6 6,5 
LSD0,05 0,2 0,39 0,30 26,89 58,82 67,07 

Ghi chú: Các giá trị trong bảng là giá trị trung bình của 2 chế độ tưới trên cùng kỹ thuật bón lân 

B¶ng 8. ¶nh h−ëng cña chÕ ®é n−íc ®Õn chØ sè diÖn tÝch l¸ vμ tÝch luü chÊt kh« 

Chỉ số diện tích lá (m2 lá/m2 đất) Tích luỹ chất khô (g/m2 ) 
Công thức 

Đẻ nhánh Làm đòng Chín sữa Đẻ nhánh Làm đòng Chín sữa 
T1 2,06a 4,44b 3,78b 175,14b 433,77b 722,09b 
T2 2,14a 4,97a 4,31a 197,66a 521,54a 872,09a 
CV% 7,5 6,4 5,7 11,2 9,6 6,5 
LSD0,05 0,17 0,32 0,24 21,96 48,03 54,76 

Ghi chú: Các giá trị trong bảng là giá trị trung bình của 3 kỹ thuật bón lân trên cùng chế độ tưới 

B¶ng 9. ¶nh h−ëng t−¬ng t¸c gi÷a kü thuËt bãn l©n vμ chÕ ®é n−íc 
®Õn chØ sè diÖn tÝch l¸ vμ tÝch luü chÊt kh« 

Chỉ số diện tích lá (m2 lá/m2 đất) Tích luỹ chất khô (g/m2 ) 
Công thức 

Đẻ nhánh Làm đòng Chín sữa Đẻ nhánh Làm đòng Chín sữa 
P1T1 1,85cd 3,80a 3,22a 159,80a 368,37a 652,53a 
P1T2 1,74d 4,23a 3,75a 168,77a 417,60a 714,20a 
P2T1 2,21b 4,38a 3,88a 179,40a 428,73a 716,73a 
P2T2 2,12bc 5,25a 4,62a 205,37a 508,17a 927,07a 
P3T1 2,13bc 5,14a 4,25a 186,23a 504,20a 797,00a 
P3T2 2,56a 5,42a 4,55a 218,83a 638,87a 975,00a 
CV% 7,5 6,4 5,7 11,2 9,6 6,5 
LSD0,05 0,29 0,55 0,42 38,03 83,18 94,85 
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3.2.2. ¶nh h−ëng cña kü thuËt bãn l©n vμ 
           chÕ ®é n−íc ®Õn c¸c yÕu tè cÊu 
           thμnh n¨ng suÊt vμ n¨ng suÊt lóa 

KÕt qu¶ ph©n tÝch thèng kª cho thÊy, kü 
thuËt bãn l©n kh¸c nhau ®· ¶nh h−ëng râ 
®Õn sè b«ng/m2, sè h¹t ch¾c/b«ng vμ n¨ng 
suÊt thùc thu. Bãn supe l©n hoÆc bãn 50% 
supe l©n + 50% l©n nung ch¶y sím tr−íc khi 
cÊy 10 ngμy cho n¨ng suÊt lóa cao h¬n ®¸ng 
kÓ so víi bãn ngay khi cÊy. 

Kh¸c víi kÕt qu¶ thu ®−îc trong thÝ 
nghiÖm vô mïa n¨m 2008, trong vô mïa 
n¨m 2009 n¨ng suÊt lóa ë 2 chÕ ®é t−íi 
kh«ng kh¸c nhau râ. MÆc dï n¨ng suÊt lóa 

thùc thu ë chÕ ®é n−íc ngËp Èm lu©n phiªn 
cã cao h¬n so víi chÕ ®é t−íi ngËp th−êng 
xuyªn nh−ng sai kh¸c nμy vÉn n»m trong 
ph¹m vi sai sè ngÉu nhiªn. 

Sè liÖu ë b¶ng 12 cho thÊy, sè b«ng/m2 
vμ n¨ng suÊt lóa thùc thu ë c«ng thøc bãn 
hçn hîp 50% supe l©n + 50% l©n nung ch¶y 
ë chÕ ®é t−íi ngËp Èm lu©n phiªn hay t−íi 
ngËp th−êng xuyªn cã chiÒu h−íng cao h¬n, 
sau ®Õn c«ng thøc bãn supe l©n tr−íc cÊy 10 
ngμy vμ thÊp nhÊt lμ c«ng thøc bãn l©n 
ngay tr−íc khi cÊy ë c¶ 2 chÕ ®é t−íi. Tuy 
nhiªn, sai kh¸c nμy ch−a cã ý nghÜa ë møc 
tin cËy  95%. 

B¶ng 10. ¶nh h−ëng cña kü thuËt bãn l©n ®Õn c¸c yÕu tè cÊu thμnh n¨ng suÊt 
vμ n¨ng suÊt lóa 

Công thức Số bông/m2 Số hạt/bông Số hạt chắc/bông P1000 hạt 
(g) 

NSLT 
(tạ/ha) 

NSTT 
(tạ/ha) 

P1 252b 203 164b 19,3 79,76 60,67b 
P2 254b 224 193a 19,1 93,60 62,42a 
P3 266a 225 197a 19,1 100,00 63,67a 
CV% 3,1  4,1   2,1 
LSD0,05 10  9,7   1,68 

Ghi chú: Các giá trị trong bảng là giá trị trung bình của 3 kỹ thuật bón lân trên cùng chế độ tưới. 

B¶ng 11. ¶nh h−ëng cña chÕ ®é n−íc ®Õn c¸c yÕu tè cÊu thμnh n¨ng suÊt 
vμ n¨ng suÊt lóa 

Công thức Số bông/m2 Số hạt/bông Số hạt chắc/bông P1000 hạt 
(g) 

NSLT 
(tạ/ha) 

NSTT 
(tạ/ha) 

T1 255a 220 182a 19,2 89,37 61,83a 
T2 260a 214 187a 19,1 93,23 62,67a 
CV% 3,1  4,1   2,1 
LSD0,05 8  8   1,37 

Ghi chú: Các giá trị trong bảng là giá trị trung bình của 3 kỹ thuật bón lân trên cùng chế độ tưới. 

B¶ng 12. ¶nh h−ëng t−¬ng t¸c cña kü thuËt bãn l©n vμ chÕ ®é t−íi 
®Õn c¸c yÕu tè cÊu thμnh n¨ng suÊt vμ n¨ng suÊt lóa 

Công thức Số bông/m2 Số hạt/bông Số hạt chắc/bông P1000 hạt 
(g) 

NSLT 
(tạ/ha) 

NSTT 
(tạ/ha) 

P1T1 244a 209 165a 19,4 77,7 59,83a 
P1T2 261a 197 163a 19,2 81,7 61,50a 
P2T1 256a 227 191a 19,0 93,0 62,00a 
P2T2 252a 220 195a 19,2 94,4 62,83a 
P3T1 264a 223 192a 19,2 97,4 63,67a 
P3T2 269a 226 203a 19,0 103,6 63,67a 
CV% 3,1  4,1   2,1 
LSD0,05 15  14   2,38 



Ảnh hưởng của kỹ thuật bón lân và chế độ nước đến sinh trưởng, năng suất lúa mùa trên nền vùi rơm rạ 

47 

4. KÕT LUËN Vμ §Ò NGHÞ 

4.1. KÕt luËn 

Bãn ph©n l©n sím tr−íc khi cÊy 10 ngμy 
ruéng lóa sinh tr−ëng tèt h¬n vμ cho n¨ng 
suÊt cao h¬n so víi tr−êng hîp bãn ph©n l©n 
ngay khi cÊy. Trong tr−êng hîp bãn l©n sím 
tr−íc cÊy 10 ngμy, sö dông hçn hîp 50% 
supe l©n + 50% ph©n l©n nung ch¶y cho hiÖu 
qu¶ cao h¬n so víi 100% supe l©n. 

T−íi ngËp Èm xen kÏ thêi kú lóa ®Î 
nh¸nh cã t¸c ®éng tèt h¬n ®Õn sinh tr−ëng vμ 
n¨ng suÊt ruéng lóa so víi t−íi ngËp th−êng 
xuyªn, mÆc dï sù sai kh¸c vÒ chØ sè diÖn tÝch 
l¸, tÝch lòy chÊt kh« vμ n¨ng suÊt lóa gi÷a 2 
chÕ ®é t−íi kh«ng ph¶i lu«n lu«n cã ý nghÜa ë 
møc tin cËy 95%. 

¶nh h−ëng t−¬ng t¸c gi÷a kü thuËt bãn 
l©n vμ chÕ ®é n−íc ®Õn sinh tr−ëng vμ n¨ng 
suÊt lóa kh«ng râ ë møc tin cËy 95%. 

4.2. §Ò nghÞ 

Trªn ®Êt phï sa s«ng Hång kh«ng ®−îc 
båi hμng n¨m cã thÓ cμy vïi r¬m r¹ vô xu©n 
lμm ph©n h÷u c¬ bãn cho vô mïa kÕt hîp 
víi kü thuËt bãn ph©n l©n sím tr−íc cÊy 10 
ngμy hoÆc t−íi n−íc ngËp Èm thêi kú ®Î 
nh¸nh.  
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