
Tạp chí Khoa học và Phát triển 2010: Tập 8, số 1: 54 - 58          TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI    

54 

¶NH H¦ëNG CñA CHÕ §é BãN PH¢N §ÕN KH¶ N¡NG S¶N XUÊT CHÊT XANH 
CñA STYLOSANTHES GUIANENSIS CIAT 184 Vμ STYLOSANTHES GUIANENSIS PLUS 

T¹I NGHÜA §μN - NGHÖ AN 

Effect of Fertilizer Levels on Green Biomass Productivity of Stylosanthes guianensis 
CIAT 184 and S. guianensis Plus in Nghia Dan - Nghe An 

Hoàng Văn Tạo, Nguyễn Quốc Toản 

Công ty Rau quả 19/5 Nghệ An 
Địa chỉ email tác giả liên lạc: hoangtao64@gmail.com 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu được tiến hành tại huyện Nghĩa Đàn - tỉnh Nghệ An để xác định ảnh hưởng của các 
nền phân bón khác nhau đến năng suất của 2 giống cỏ stylo. Qua đó đề xuất chế độ bón phân hợp lý 
để sản xuất cỏ S. guianensis plus và S. guianensis CIAT 184 làm thức ăn thô xanh cho gia súc. 

Thí nghiệm 3 nhân tố, áp dụng 2 mức phân bón hoá học, 3 mức phân bón hữu cơ. 

Kết quả thu được cho thấy: Năng suất chất xanh cỏ stylo không tăng khi tăng mức bón phân hoá 
học, nhưng năng suất lại tăng khi tăng mức bón phân hữu cơ từ mức 10 tấn/ha lên 30 tấn/ha. Năng 
suất chất xanh của 2 giống cỏ nghiên cứu là tương đương nhau. 

Từ khoá: Năng suất chất xanh, phân bón, S. guianensis CIAT 184, S. guianensis Plus. 

SUMMARY 
Dairy production development requires higher quality forages. Among legume species, 

S. guianensis CIAT 184 and S. guianensis plus are considered as the best fodder. An experiment was 
conducted in Nghia Dan to evaluate the green biomass production performance of S. guianensis CIAT 
184 and S. guianensis plus grown in two different fertilizer levels (level 1: of 75 kg urea, 750 kg fuset 
magnesium phosphate (FMP) and 300 kg KCl and level 2: 50 kg urea, 500 kg FMP, and  200 kg KCl for 
1 hectare). There was no significant difference in biomass productivity of two species investigated. 
However, biomass yield increased with the levels of organic manure and the fertilizer level 2  seemed 
to be more suitable and effective. 

Key words: Fertilizer, green biomass yield, S. guianensis CIAT 184, S. guianensis Plus. 

1. ®Æt vÊn ®Ò 

Ch¨n nu«i bß s÷a ë n−íc ta hiÖn nay 
®ang ngμy cμng ph¸t triÓn. Dù kiÕn ®Õn n¨m 
2010, tæng ®μn bß s÷a c¶ n−íc lμ 200.000 
con, t¨ng gÇn gÊp ®«i so víi n¨m 2000 (Côc 
Ch¨n nu«i, 2009). 

Sù ph¸t triÓn ch¨n nu«i bß s÷a ®ang ®Æt 
ra yªu cÇu ph¶i ®−îc cung cÊp ®ñ, ®Òu nguån 

thøc ¨n xanh th« giμu protein, dùa trªn c¬ së 
ph¸t huy tiÒm n¨ng s¶n xuÊt cña c¸c gièng 
cá/c©y thøc ¨n gia sóc. Trong nh÷ng n¨m 
qua, c¸c nghiªn cøu trong n−íc ®· tuyÓn 
chän ®−îc mét sè gièng cá nhËp néi cho n¨ng 
suÊt cao phï hîp víi c¸c vïng sinh th¸i nh−: 
P. purpureum Kinggrass, P. maximum, 
Pangola, Bermuda... C¸c gièng cá nμy cho 
n¨ng suÊt vËt chÊt kh« (VCK) tõ 13 - 26 
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tÊn/ha (NguyÔn Ngäc Hμ vμ cs., 1995). Mét 
sè gièng cá hä ®Ëu ®−îc nghiªn cøu nh− 
Stylo Cook cã n¨ng suÊt VCK 12,5 
tÊn/ha/n¨m (NguyÔn Ngäc Hμ vμ cs., 1995), 
c©y keo dËu trªn ®Êt Ba V× cho n¨ng suÊt 
VCK 12 - 15 tÊn/ha (NguyÔn ThÞ Mïi vμ cs., 
2001). Nghiªn cøu x©y dùng m« h×nh xen 
canh ®Ëu th¶o trong hé gia ®×nh ch¨n nu«i 
®¹t tû lÖ 2,3 - 6% keo dËu trong thøc ¨n xanh 
cho bß s÷a (NguyÔn ThÞ Mïi vμ cs., 2004; Lª 
Xu©n C−¬ng vμ cs., 2005). 

C©y hä ®Ëu lμ c©y thøc ¨n giμu protein 
trong th©n l¸. Hμm l−îng ®¹m cña 
Stylosanthes guianensis tõ 1,5 - 3% trong chÊt 
kh«, tû lÖ tiªu hãa chÊt kh« n»m trong kho¶ng 
60 - 70% (Mannetje vμ Jons, 1992). L¸ c©y hä 
®Ëu còng cung cÊp c¸c kho¸ng chÊt vμ vitamin 
thiÕt yÕu cho sinh tr−ëng cña vËt nu«i (Horne 
vμ Str, 2000). Cá hä ®Ëu ®ang ®−îc sö dông 
lμm nguån bæ sung nh»m n©ng cao chÊt l−îng 
thøc ¨n xanh th« cho ch¨n nu«i bß s÷a. Trong 
nh÷ng n¨m gÇn ®©y, c¸c nghiªn cøu tËp 
trung vμo c¸c biÖn ph¸p kü thuËt n©ng cao 
n¨ng suÊt, chÊt l−îng vμ x©y dùng m« h×nh 
s¶n xuÊt c©y hä ®Ëu. C¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu 
(NguyÔn ThÞ Mïi vμ cs., 2008; Lª Xu©n §«ng 
vμ cs., 2007, 2008) ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p kü 
thuËt n©ng cao tû lÖ c©y hä ®Ëu trong thøc ¨n 
xanh cho gia sóc tõ 15 - 20% ®ang ®−îc ®−a 
vμo ¸p dông réng r·i trong s¶n xuÊt. 

§Ó gãp phÇn x©y dùng c¸c biÖn ph¸p kü 
thuËt nh»m n©ng cao n¨ng suÊt cá stylo - 
nguån thøc ¨n giμu protein cho ch¨n nu«i, 
nghiªn cøu nμy ®· ®−îc tiÕn hμnh t¹i NghÜa 
§μn - NghÖ An víi môc tiªu x¸c ®Þnh ¶nh 
h−ëng cña c¸c nÒn ph©n bãn ®Õn n¨ng suÊt 
cña 2 gièng cá stylo, qua ®ã ®Ò xuÊt chÕ ®é 
bãn ph©n hîp lý ®Ó s¶n xuÊt cá S. guianensis 
CIAT 184 vμ S. guianensis Plus lμm thøc ¨n 
th« xanh cho gia sóc. 

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

2.1. VËt liÖu nghiªn cøu 

Gièng cá Stylosanthes guianensis CIAT 
184 (S. guianensis CIAT 184) vμ 
Stylosanthes guianensis plus (S. guianensis 
Plus) cã nguån gèc tõ Th¸i Lan do dù ¸n 
CARD VIE 010/06 “Ch−¬ng tr×nh khuyÕn 
n«ng vμ ®μo t¹o ph¸t triÓn ch¨n nu«i bß thÞt 
quy m« x· bÒn v÷ng tØnh NghÖ An” nhËp vÒ 
NghÜa §μn n¨m 2006. 

2.2. Thêi gian vμ ®Þa ®iÓm nghiªn cøu 

- Thêi gian nghiªn cøu: Tõ th¸ng 1 n¨m 
2007 ®Õn th¸ng 1 n¨m 2008. 

- §Þa ®iÓm nghiªn cøu: C«ng ty Rau qu¶ 
19/5 NghÖ An, x· NghÜa S¬n, huyÖn NghÜa 
§μn, tØnh NghÖ An. 

2.3. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu 

Nghiªn cøu chÕ ®é bãn ph©n hîp lý trªn 
®ång cá s¶n xuÊt thøc ¨n xanh cña 2 gièng: 
S. guianensis CIAT 184 vμ S. guianensis 
Plus. ThÝ nghiÖm ®−îc bè trÝ trªn ®ång cá 
n¨m thø 2 th¶m cá ®· æn ®Þnh. ThÝ nghiÖm 3 
nh©n tè ®−îc chia « theo thiÕt kÕ split-split-
plot víi 3 lÇn lÆp l¹i. 

- Nh©n tè thø nhÊt: 2 gièng cá ®Ëu lμ S. 
guianensis CIAT 184 vμ S. guianensis Plus.  

- Nh©n tè thø hai: Bãn 3 møc ph©n h÷u 
c¬ (tÊn/ha):  10, 20 vμ 30. 

- Nh©n tè thø ba: Bãn 2 møc ph©n hãa 
häc. Møc 1 bãn 75 kg urª, 750 kg l©n nung 
ch¶y, 300 kg kali clorua. Møc 2 bãn 50 kg 
urª, 500 kg l©n nung ch¶y, 200 kg kali 
clorua. ThÝ nghiÖm bè trÝ 36 « thÝ nghiÖm, 
mçi « 50 m2. 

MËt ®é c©y: 0,4 cm x 0,1 cm (25 c©y/m2). 
Ph−¬ng ph¸p bãn ph©n: R¹ch gi÷a hμng, 

bãn lãt toμn bé ph©n h÷u c¬, ph©n hãa häc 
cho th¶m cá nghiªn cøu. 

Ch¨m sãc: Xíi cá lÇn 1 sau khi bãn ph©n 
25 ngμy. Xíi xèp ®Êt sau mçi løa thu ho¹ch. 

Thu ho¹ch: Khi th¶m cá ®¹t ®é cao 50 -
60 cm c¾t toμn bé chÊt xanh ®Ó l¹i gèc cao 
25 cm, c©n x¸c ®Þnh n¨ng suÊt chÊt xanh. 

Ph©n tÝch ph−¬ng sai trªn ANOVA. 
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3. KÕT QU¶ Vμ TH¶O LUËN 

3.1.  ¶nh h−ëng cña chÕ ®é bãn ph©n 
         ®Õn n¨ng suÊt chÊt xanh cña S.  
         guianensis CIAT 184 

KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ ¶nh h−ëng cña c¸c 
møc ph©n bãn kh¸c nhau ®Õn n¨ng suÊt 
thøc ¨n xanh cña S.guianensis CIAT 184 
®−îc tr×nh bμy ë b¶ng 1. 

Sè liÖu b¶ng 1 cho thÊy, n¨ng suÊt thøc 
¨n xanh cña S. guianensis CIAT 184 ë c¸c 
møc bãn ph©n hãa häc 1 vμ 2 lμ nh− nhau ë 
møc x¸c suÊt 0,05. Khi t¨ng møc ph©n h÷u 
c¬ tõ 10 tÊn lªn 20 tÊn vμ 30 tÊn th× n¨ng 
suÊt thøc ¨n xanh t¨ng lªn; cao nhÊt lμ ë 
møc bãn 30 tÊn/ha, n¨ng suÊt thøc ¨n 
xanh trung b×nh ë 2 møc bãn ph©n ho¸ häc 
®¹t 65,2 tÊn/ha. Møc bãn 30 tÊn ph©n h÷u c¬ 

t¨ng n¨ng suÊt thøc ¨n xanh so víi bãn 10 
tÊn ë møc 1 lμ 22,6%, ë møc 2 lμ 25,6%. Møc 
bãn 20 tÊn ph©n h÷u c¬ t¨ng n¨ng suÊt thøc 
¨n xanh so víi bãn 10 tÊn ë møc 1 lμ 10,0%, 
ë møc 2 lμ 14,0%. Tuy nhiªn, n¨m thø 2 khi 
th¶m cá ®· æn ®Þnh ë thÝ nghiÖm, n¨ng suÊt 
chÊt xanh cña S. guianensis CIAT 184 kh«ng 
t¨ng thªm khi t¨ng møc ph©n hãa häc tõ 
møc 2 lªn møc 1 (møc t¨ng 1 tÊn, -1 tÊn vμ -
0,3 tÊn t−¬ng øng ë c¸c møc ph©n h÷u c¬ 10, 
20 vμ 30 tÊn/ha). 

3.2. ¶nh h−ëng cña chÕ ®é bãn ph©n  
       ®Õn n¨ng suÊt chÊt xanh cña S. 
        guianensis Plus 

KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ ¶nh h−ëng cña c¸c 
møc ph©n bãn kh¸c nhau ®Õn n¨ng suÊt 
thøc ¨n xanh cña S. guianensis Plus ®−îc 
tr×nh bμy ë b¶ng 2. 

B¶ng 1. S¶n l−îng thøc ¨n xanh cña S. guianensis CIAT 184 
ë c¸c nÒn ph©n bãn kh¸c nhau 

TÊn/ha 
                                           Phân hữu cơ 
Phân hóa học 10,0  20,0 30,0 Trung bình 

Mức 1 53 58,3 65,0 58,8 
Mức 2 52 59,3 65,3 58,9 
Trung bình 52,5 58,8 65,2  

α = 0,05; LSD05 hàng = 2,6; LSD05 cột = 3,2, tương tác P>0,05 

B¶ng 2. S¶n l−îng thøc ¨n xanh cña S. guianensis Plus 
ë c¸c nÒn ph©n bãn kh¸c nhau 

                                                                                                                        TÊn/ha 
                                        Phân hữu cơ 
Phân hóa học 

10,0 20,0 30,0 Trung bình 

Mức 1 49,7 57 63,3 56,7 
Mức 2 49,7 56 60,7 55,4 
Trung bình 49,7 56,5 62,0  

α = 0,05; LSD05 hàng =3,1; LSD05 cột = 3,8, tương tác P>0,05 

B¶ng 2 cho thÊy n¨ng suÊt thøc ¨n 
xanh cña S. guianensis Plus ë c¸c møc bãn 
ph©n hãa häc 1 vμ 2 lμ nh− nhau víi x¸c 
suÊt 0,05. Khi t¨ng møc ph©n h÷u c¬ tõ 10 
tÊn lªn 20 tÊn vμ 30 tÊn/ha th× n¨ng suÊt 
thøc ¨n xanh t¨ng lªn; cao nhÊt lμ ë møc 
bãn 30 tÊn/ha, n¨ng suÊt thøc ¨n xanh 
trung b×nh trªn c¶ 2 nÒn ph©n ho¸ häc ®¹t 
62 tÊn/ha. Møc bãn 30 tÊn ph©n h÷u c¬ 

t¨ng n¨ng suÊt thøc ¨n xanh trung b×nh 
trªn c¶ 2 nÒn ph©n ho¸ häc so víi bãn 10 
tÊn lμ 24,7%. Nh− vËy còng nh− gièng 
S.guianensis CIAT 184  trªn th¶m cá n¨m 
thø 2 khi th¶m cá ®· æn ®Þnh ë thÝ nghiÖm, 
n¨ng suÊt chÊt xanh cña gièng S. 
guianensis Plus còng kh«ng t¨ng thªm khi 
t¨ng møc ph©n hãa häc tõ møc 2 lªn møc 1, 
chØ t¨ng lªn khi t¨ng møc bãn ph©n h÷u c¬. 
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3.3. So s¸nh kh¶ n¨ng s¶n xuÊt thøc ¨n 
       xanh cña S. guianensis CIAT 184 víi  
      S. guianensis Plus 

KÕt qu¶ so s¸nh n¨ng suÊt chÊt xanh 
cña 2 gièng cá nghiªn cøu ®−îc tr×nh bμy t¹i 
b¶ng 3 cho thÊy, ë ®é tin cËy 95% kh«ng 
thÊy cã sù kh¸c nhau vÒ n¨ng suÊt thøc ¨n 
xanh cña S. guianensis CIAT 184 vμ S. 
guianensis Plus. VÒ mÆt h×nh th¸i, trong qu¸ 
tr×nh nghiªn cøu cã thÓ nhËn thÊy cá S. 
guianensis Plus cã mμu xanh h¬n, l¸ nh½n 
h¬n, mÊu vμ cuèng l¸ Ýt l«ng h¬n. 

3.4. N¨ng suÊt vËt chÊt kh«, protein th« 
       vμ chi phÝ s¶n xuÊt cña thÝ nghiÖm 

Ph©n tÝch thμnh phÇn hãa häc cña 2 
gièng nghiªn cøu cho thÊy, hμm l−îng 
protein trung b×nh trong S. guianensis CIAT 
184 lμ 16,09% , thÊp h¬n so víi S. guianensis 
Plus (16,99%). Tuy vËy, hμm l−îng vËt chÊt 
kh« t−¬ng ®−¬ng nhau, trung b×nh lμ 13,84% 
vμ 13,35%. KÕt qu¶ nμy phï hîp víi nghiªn 
cøu cña Mannetje vμ Jones (1992) vÒ thμnh 
phÇn hãa häc cña Stylosanthes guianensis. 
B¶ng 4 cho thÊy n¨ng suÊt vËt chÊt kh« cña 
S. guianensis CIAT 184 t¨ng lªn tõ 12,48 
®Õn 15,31 tÊn/ha khi t¨ng møc bãn ph©n 
h÷u c¬ tõ 10 ®Õn 30 tÊn/ha. N¨ng suÊt vËt 
chÊt kh« cña S. guianensis Plus t¨ng tõ 
11,7 tÊn/ha lªn 14,9 tÊn/ha khi møc bãn ph©n 

h÷u c¬ t¨ng tõ 10 lªn 20 tÊn. N¨ng suÊt 
protein th« thu ®−îc trªn mét ha t¨ng lªn 
khi t¨ng møc bãn ph©n h÷u c¬. §èi víi S. 
guianensis CIAT 184 n¨ng suÊt protein t¨ng 
tõ 2,01 lªn 2,46 tÊn/ha, S. guianensis Plus 
t¨ng tõ 1,99 lªn 2,53 tÊn/ha khi t¨ng møc 
bãn ph©n h÷u c¬ tõ 10 lªn 30 tÊn/ha.  

Chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh cho 1 kg chÊt 
xanh gi¶m khi t¨ng ®Çu t− ph©n h÷u c¬; víi 
S. guianensis CIAT 184 gi¶m tõ 461,2 ®ång 
xuèng 406,8 ®ång/kg chÊt xanh; víi S. 
guianensis Plus gi¶m tõ 492,1 ®ång xuèng 
417,6 ®ång/kg chÊt xanh khi t¨ng møc bãn 
ph©n h÷u c¬ tõ 10 lªn 30 tÊn/ha. 

KÕt qu¶ nghiªn cøu cho thÊy, 2 gièng cá 
thÝ nghiÖm cã n¨ng suÊt chÊt xanh t−¬ng 
®−¬ng nhau. N¨ng suÊt chÊt xanh cña 2 
gièng cá nghiªn cøu t¨ng lªn, ®ång thêi gi¸ 
thμnh s¶n xuÊt thøc ¨n xanh gi¶m xuèng 
khi t¨ng møc bãn ph©n h÷u c¬ tõ 10 tÊn/ha 
lªn 30 tÊn/ha. Khi t¨ng møc bãn ph©n hãa 
häc, møc t¨ng n¨ng suÊt cña 2 gièng cá 
nghiªn cøu kh«ng cã ý nghÜa vÒ thèng kª. 
§iÒu nμy lμ do c¸c gièng cá nghiªn cøu lμ c©y 
hä ®Ëu cã kh¶ n¨ng cè ®Þnh ®¹m, khi t¨ng 
møc bãn ph©n h÷u c¬ ®· lμm t¨ng ®é ph× cña 
®Êt, c¶i t¹o kÕt cÊu ®Êt, t¨ng kh¶ n¨ng gi÷ 
Èm cña ®Êt, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho vi 
khuÈn nèt sÇn ho¹t ®éng tèt h¬n. 

B¶ng 3. S¶n l−îng thøc ¨n xanh cña 2 gièng cá ë c¸c møc 
bãn ph©n h÷u c¬ kh¸c nhau trªn nÒn ph©n hãa häc møc 1  

 TÊn/ha 

                                            Phân hữu cơ 

Giống 
10,0 20,0 30,0 Trung bình 

S. guianensis CIAT 184 53,0 58,3 65,0 58,8 

S. guianensis Plus 49,7 57,0 63,3 56,7 

Trung bình 51,4 57,7 64,2 57,8 

α = 0,05; LSD05 hàng = 2,7; LSD05 cột = 3,3, tương tác P>0,05 
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B¶ng 4. N¨ng suÊt vËt chÊt kh«, protein th« vμ chi phÝ s¶n xuÊt chÊt xanh 

Giống 

S. guianensis CIAT 184 S. guianensis Plus Chỉ tiêu 

HC 10 HC 20 HC 30 HC 10 HC 20 HC 30 

NS VCK (Tấn/ha) 12,48 13,74 15,31 11,70 13,42 14,92 

NS protein (Tấn/ha) 2,01 2,21 2,46 1,99 2,28 2,53 

Hàm lượng protein (%) 16,11 16,08 16,07 17,01 16,99 16,96 

Chi phí SX 1 tấn cỏ xanh (đồng)* 461.226 436.224 406.846 492.148 446.404 417.575 

  

4. KÕT LUËN Vμ §Ò NGHÞ 

4.1. KÕt luËn 

- N¨ng suÊt chÊt xanh cá stylo kh«ng 
t¨ng khi t¨ng ph©n hãa häc tõ møc 50 kg 
urª, 500 kg l©n nung ch¶y, 200 kg kali 
clorua  (23 N + 82,5 P2O5 + 120 K2O kg/ha) 
lªn møc 75 kg urª, 750 kg l©n nung ch¶y, 
300 kg kali clorua (34,5 N + 124 P2O5 + 180 
K2O kg/ha), n¨ng suÊt ®¹t 58,8 - 58,9 tÊn/ha 
trong thÝ nghiÖm; 

- N¨ng suÊt chÊt xanh cá stylo t¨ng lªn 
khi t¨ng møc bãn ph©n h÷u c¬ tõ 10 lªn 30 
tÊn/ha; S. guianensis CIAT 184 cã n¨ng suÊt 
t¨ng tõ 53 lªn 65 tÊn/ha; S. guianensis Plus 
t¨ng n¨ng suÊt tõ 49,7 lªn 63,3 tÊn/ha. 

- N¨ng suÊt chÊt xanh cña S. guianensis 
CIAT 184 vμ S. guianensis Plus lμ nh− nhau 
vÒ thèng kª. 

- N¨ng suÊt chÊt kh« cña S. guianensis 
CIAT 184 ®¹t 15,3 tÊn/ha; S. guianensis Plus 
®¹t 14,9 tÊn/ha. 

- N¨ng suÊt protein th« cña S. 
guianensis CIAT 184 ®¹t 2,46 tÊn/ha; S. 
guianensis Plus ®¹t 2,53 tÊn/ha. 

4.2. §Ò nghÞ 

§Ò tμi cÇn ®−îc tiÕp tôc nghiªn cøu ®Ó 
so s¸nh hiÖu qu¶ sö dông thøc ¨n xanh cña 
hai gièng cá trªn gia sóc.  
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