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TÓM TẮT 
Đất xám feralit của huyện Yên Sơn (tỉnh Tuyên Quang) là loại đất có độ phì thấp, nghèo đạm. Xác 

định lượng đạm bón thích hợp trên đất này là rất cần thiết để đảm bảo phát triển đồng cỏ phục vụ các 
dự án chăn nuôi của địa phương. Kết quả thực nghiệm bón từ 0 - 400 kg N/ha/lứa cắt cho cỏ VA 06 
cho thấy, năng suất và hiệu quả kinh tế cao nhất ở mức bón 300 kg N/ha/lứa cắt trên nền 20 tấn phân 
chuồng, 480 kg kg P2O5/ ha/năm và 45 kg K2O/ha/lứa cắt. Với công thức bón phân này, ta có thể thu 
được 420 tấn cỏ tươi (tương đương 54 tấn cỏ khô)/ha/năm.  

Từ khóa: Cỏ VA 06, công thức bón đạm, đất xám feralit. 

SUMMARY 
Ferralit Acrisols of Yen Son district, Tuyen Quang province is poor in soil fertility and nitrogen. 

Determination of suitable nitrogen application rate to this soil is a necessity for pasture development 
for livestock projects. The highest grass yield and economic efficiency were obtained at a dose of 300 
kg N/ha/crop, together with 20 tons of manure, 480 kg P2O5/ha/year and 45 kg K2O/ha/crop. By this 
dose, the grass yield was 420 tons fresh grass/ha/year, equals to 54 tons dry grass/ha/year.  

Keywords: Grass VA 06, ferralic acrisols, nitrogen fertilizer dose.  

1. §ÆT VÊN §Ò 
Tuyªn Quang lμ mét tØnh miÒn nói cã 

®iÒu kiÖn tù nhiªn thÝch hîp cho ch¨n nu«i 
bß ®Æc biÖt lμ bß s÷a, nh−ng trong nh÷ng 
n¨m tr−íc dù ¸n ch¨n nu«i bß s÷a tËp trung 
cña tØnh ®· bÞ thua lç nghiªm träng mμ mét 
trong nh÷ng nguyªn nh©n chñ yÕu lμ do 
ch−a chuÈn bÞ tèt thøc ¨n xanh cho bß. HiÖn 
nay tØnh Tuyªn Quang ®· dμnh mét phÇn 
quü ®Êt ®Ó ph¸t triÓn ®ång cá phôc vô c¸c dù 
¸n ch¨n nu«i bß tËp trung. Nh−ng vïng ®Êt 
®−îc quy ho¹ch ®Ó ph¸t triÓn ®ång cá l¹i 
phÇn lín lμ ®Êt x¸m feralit - mét lo¹i ®Êt cã 
®é ph× thÊp, nghÌo ®¹m nªn ®Ó gi÷ n¨ng 
suÊt cá cao vμ æn ®Þnh rÊt cÇn cã mét chÕ ®é 
bãn ®¹m hîp lý (ViÖt Ch−¬ng vμ NguyÔn 
ViÖt Th¸i, 2003). T×m ra liÒu l−îng bãn ®¹m 
thÝch hîp sÏ lμm t¨ng n¨ng suÊt chÊt xanh, 

h¹ gi¸ thμnh s¶n xuÊt cá cho n«ng d©n cã l·i 
trªn c¬ së ®ã ®Æt nÒn mãng v÷ng ch¾c cho 
viÖc ch¨n nu«i bß s÷a trong vïng. 

2. §èI T¦îNG Vμ PH¦¥NG PH¸P 
     NGHI£N CøU 
2.1. §èi t−îng vμ ph¹m vi nghiªn cøu 

§èi t−îng nghiªn cøu lμ cá VA06, cã tiÒm 
n¨ng n¨ng suÊt cao ®ang ®−îc n«ng d©n trång 
réng r·i trªn ®Þa bμn tØnh Tuyªn Quang. 

ThÝ nghiÖm ®−îc tiÕn hμnh trªn vïng 
®Êt x¸m feralit x· Ch©n S¬n, huyÖn Yªn 
S¬n, tØnh Tuyªn Quang. §©y lμ lo¹i ®Êt 
chiÕm tíi h¬n 40% diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn cña 
tØnh vμ còng lμ lo¹i ®Êt chñ yÕu ®−îc tØnh 
quy ho¹ch ®Ó trång cá th©m canh. 

2.2. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu  
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* Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch ®Êt 
N, P2O5 vμ K2O tæng sè ®−îc c«ng ph¸ 

−ít b»ng H2SO4 vμ hçn hîp xóc t¸c. Sau ®ã 
®¹m tæng sè x¸c ®Þnh theo ph−¬ng ph¸p 
Kjeldahl, ph©n tÝch l©n tæng sè b»ng ph−¬ng 
ph¸p so mμu, x¸c ®Þnh kali tæng sè b»ng 
quang kÕ ngän löa. Thμnh phÇn c¬ giíi ph©n 
tÝch b»ng ph−¬ng ph¸p Pipet, pH ®o b»ng pH 
metter; OC - b»ng ph−¬ng ph¸p Walkley - 
Black; l©n dÔ tiªu - b»ng ph−¬ng ph¸p Oniani, 
kali dÔ tiªu - ph−¬ng ph¸p Amon axetat pH=7 
(Lª V¨n Khoa & cs. , 2000). 

* Ph−¬ng ph¸p bè trÝ thÝ nghiÖm ®ång ruéng 
(theo Vò H÷u Yªm, 1995) 

ThÝ nghiÖm ®−îc bè trÝ theo khèi hoμn 
toμn ngÉu nhiªn víi 4 c«ng thøc, 3 lÇn nh¾c 
l¹i. DiÖn tÝch mçi « thÝ nghiÖm lμ 20 m2; c¸c 
c«ng thøc thÝ nghiÖm: 

C«ng thøc 1 (nÒn): 20 tÊn ph©n chuång/ha/ 
n¨m + 480 kg P2O5/ha/n¨m + 45 kg K 

2O/ha/ løa c¾t.  
C«ng thøc 2: NÒn + 200 kg N/ha/ løa c¾t. 
C«ng thøc 3: NÒn + 300 kg N/ha/ løa c¾t.  
C«ng thøc 4: NÒn + 400 kg N/ha/ løa c¾t.  
* C¸ch bãn 
§èi víi ph©n chuång vμ l©n chia lμm 2 

lÇn bãn trong n¨m; ph©n ®¹m (urª) vμ kali 
bãn sau mçi lÇn c¾t, bãn gi÷a c¸c hμng sau 
®ã tiÕn hμnh vun gèc. Kho¶ng c¸ch trång lμ 
35 × 65 cm, mËt ®é trång lμ 44.000 khãm/ha. 

* Ph−¬ng ph¸p theo dâi c¸c chØ tiªu sinh 
tr−ëng ph¸t triÓn vμ n¨ng suÊt 

Mçi « thÝ nghiÖm theo dâi 10 khãm 
(®éng th¸i ®Î nh¸nh, chiÒu dμi th©n c©y) vμo 
c¸c thêi kú sau khi c¾t løa tr−íc: 10 ngμy, 20 
ngμy, 30 ngμy vμ 40 ngμy (thu ho¹ch). 10 
khãm nμy ®−îc lÊy liªn tôc trªn 1 hμng, gi÷a 
« thÝ nghiÖm. Theo dâi n¨ng suÊt thùc thu: 
c¾t toμn bé cá trªn « thÝ nghiÖm, c©n t¹i 
ruéng råi tÝnh ra n¨ng suÊt chÊt xanh/ha. 

* C¸c ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh thμnh phÇn 
hãa häc cña cá 

+ Tû lÖ chÊt kh« ®−îc x¸c ®Þnh b»ng 
ph−¬ng ph¸p sÊy (sÊy t¹i nhiÖt ®é 80oC ®Õn 
khèi l−îng kh«ng ®æi).  

+ N, P2O5 vμ K2O tæng sè: C«ng ph¸ −ít 
b»ng H2SO4 vμ hçn hîp xóc t¸c. Sau ®ã x¸c 

®Þnh ®¹m tæng sè theo ph−¬ng ph¸p Kjeldahl, 
ph©n tÝch l©n tæng sè b»ng ph−¬ng ph¸p so 
mμu, x¸c ®Þnh kali tæng sè b»ng quang kÕ 
ngän löa .  

* Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ kinh tÕ 
HiÖu qu¶ kinh tÕ cña c¸c c«ng thøc bãn 

®¹m ®−îc tÝnh to¸n dùa trªn c¸c th«ng sè: 
Tæng thu (TT) = gi¸ × n¨ng suÊt; chi phÝ 
trung gian (CPTG) = tæng chi phÝ vËt chÊt 
kh«ng tÝnh c«ng lao ®éng; thu nhËp hçn hîp 
(TNHH) = TT − CPTG, gi¸ trÞ ngμy c«ng 
(GTNC) = TNHH/c«ng lao ®éng vμ hiÖu qu¶ 
®ång vèn (HQ§V) = TNHH/CPTG. 

* Ph−¬ng ph¸p xö lý sè liÖu 
Sè liÖu ®−îc xö lý thèng kª b»ng phÇn 

mÒm IRRISTAT 4.0. 

3. KÕT QU¶ NGHI£N CøU 
3.1. §iÒu kiÖn tù nhiªn cña khu vùc 
        nghiªn cøu  

* KhÝ hËu, thêi tiÕt  

KhÝ hËu cña Yªn S¬n chia lμm hai mïa 
râ rÖt: mïa hÌ nãng Èm m−a nhiÒu tõ th¸ng 
4 ®Õn th¸ng 9; mïa ®«ng l¹nh, kh« tõ th¸ng 
10 ®Õn th¸ng 3 n¨m sau. 

NhiÖt ®é trung b×nh n¨m dao ®éng tõ 22 
– 240C, nhiÖt ®é trung b×nh c¸c th¸ng mïa 
®«ng lμ 160C, c¸c th¸ng mïa hÌ lμ 280C. 
Tæng tÝch «n n¨m kho¶ng 8.2000C -  8.4000C. 
NhiÖt ®é tèi cao trung b×nh hμng n¨m kho¶ng 
280C. NhiÖt ®é tèi thÊp trung b×nh hμng n¨m 
kho¶ng 19,50C. L−îng m−a trung b×nh n¨m 
tõ 1.500 - 1.800 mm, sè ngμy m−a trung 
b×nh 150 ngμy/n¨m. Mïa m−a trïng víi thêi 
gian mïa hÌ, trong c¸c th¸ng 7 vμ 8 cã l−îng 
m−a lín nhÊt, ®¹t trªn 320 mm/th¸ng. 
Th¸ng 1 vμ th¸ng 12 cã l−îng m−a trung 
b×nh thÊp nhÊt, kho¶ng 16 - 25 mm/th¸ng.  

* §Æc ®iÓm ®Êt tr−íc thÝ nghiÖm 

§Êt chän ®Æt thÝ nghiÖm lμ ®Êt x¸m feralit 
ph¸t triÓn trªn ®¸ c¸t cã ®é dèc 140. Lo¹i ®Êt 
nμy cã ®é ph× kÐm nªn trång c¸c c©y n«ng 
nghiÖp cho hiÖu qu¶ kinh tÕ rÊt thÊp, hiÖn 
®ang ®−îc chuyÓn ®æi sang trång cá (B¶ng 1). 
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B¶ng 1. Mét sè chØ tiªu lý, hãa häc cña ®Êt tr−íc thÝ nghiÖm (tÇng 0 - 20 cm) 

Chỉ tiêu Đơn vị tính Giá trị 

pHH2O -  5,90 

pHKCl -  4,80 

P2O5 tổng số  0,05 

OC  1,02 

N tổng số  0,12 

K2O 

% 

 0,45 

P2O5 dễ tiêu  1,75 

K2O dễ tiêu 
mg/100g đất 

 6,76 

Thành phần cấp hạt 

2,0 – 0,02  mm 70,72 

0,02- 0,002 mm 11,60 

< 0,002 mm 

 
% 

17,68 

 
KÕt qu¶ ph©n tÝch ®Êt tr−íc thÝ nghiÖm 

cho thÊy ®Êt cã ph¶n øng chua, hμm l−îng 
h÷u c¬ tæng sè ë møc thÊp, ®¹m, l©n vμ kali 
tæng sè vμ dÔ tiªu ë møc nghÌo, riªng l©n dÔ 
tiªu ë møc rÊt nghÌo (1,75 mg P2O5/100g 
®Êt). Thμnh phÇn c¬ giíi ®Êt tÇng mÆt lμ thÞt 
pha c¸t. 

3.2. ¶nh h−ëng cña l−îng ®¹m bãn tíi 
       sinh tr−ëng ph¸t triÓn cña cá VA 06 

ThÝ nghiÖm ®−îc tiÕn hμnh tõ ®Çu th¸ng 
2 ®Õn ®Çu th¸ng 11/2009 vμ theo dâi ®−îc 6 
løa c¾t cña cá. §éng th¸i ®Î nh¸nh vμ ®éng 
th¸i t¨ng tr−ëng chiÒu dμi th©n cña cá trong 
tõng løa c¾t ®−îc theo dâi qua 4 giai ®o¹n 
10, 20, 30 vμ 40 ngμy sau c¾t løa tr−íc. KÕt 
qu¶ trung b×nh cña 6 vô ®−îc thÓ hiÖn trong 
b¶ng 2 vμ 3. 

Sè nh¸nh h÷u hiÖu/khãm cña c«ng thøc 
1 lμ thÊp nhÊt trung b×nh chØ ®¹t 11,3 nh¸nh 
vμ c«ng thøc 4 cã sè nh¸nh/khãm cao nhÊt 
®¹t 18,1 nh¸nh. Sù sai kh¸c gi÷a c«ng thøc 3 
vμ 4 lμ kh«ng ®¸ng kÓ. T−¬ng tù nh− vËy tèc 
®é t¨ng tr−ëng chiÒu dμi th©n cña cá ®¹t 
nhanh nhÊt ë giai ®o¹n 30 ngμy ®Çu. ChiÒu 
dμi th©n cña cá ®¹t lín nhÊt ë c¸c c«ng thøc 
3 vμ 4. 

Nh− vËy, trung b×nh cá cã tèc ®é t¨ng 
chiÒu dμi th©n vμ ®Î nh¸nh m¹nh nhÊt vμo 
giai ®o¹n 30 ngμy ®Çu sau c¾t. Tõ 30 - 40 
ngμy, cá hÇu nh− kh«ng ®Î nh¸nh thªm vμ 
tèc ®é t¨ng tr−ëng chiÒu dμi th©n còng rÊt 
chËm.  

3.3. ¶nh h−ëng cña l−îng ®¹m bãn tíi 
        n¨ng suÊt cña cá VA 06 

KÕt qu¶ thÝ nghiÖm theo dâi n¨ng suÊt 
chÊt xanh vμ n¨ng suÊt chÊt kh« cña cá 
VA06 trªn tõng c«ng thøc bãn ph©n trong 
tõng løa c¾t ®−îc tr×nh bμy ë b¶ng 4 vμ 5. 

Theo dâi n¨ng suÊt cá ë c¸c løa c¾t cho 
thÊy, n¨ng suÊt cá b¾t ®Çu ®¹t tèi ®a vμ æn 
®Þnh tõ løa c¾t thø 3. Løa c¾t thø 6 do l−îng 
m−a gi¶m, ®Êt kh« nªn n¨ng suÊt gi¶m râ so 
víi c¸c løa 3, 4 vμ 5. N¨ng suÊt chÊt xanh c¶ 
n¨m cña cá VA 06 trªn c¸c c«ng thøc thÝ 
nghiÖm dao ®éng trong kho¶ng tõ 215,56 -

368,42 tÊn/ha. ë c¶ 6 løa c¾t, n¨ng suÊt chÊt 
xanh ®¹t cao nhÊt khi bãn ®¹m tõ 300 - 400 
kg N/ha nh−ng gi÷a c«ng thøc 3 vμ 4 kh«ng 
cã sù sai kh¸c vÒ n¨ng suÊt cã ý nghÜa thèng 
kª. Nh− vËy, kh«ng nªn bãn ®¹m v−ît qu¸ 
300 kg N/ha/ løa c¾t. 
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B¶ng 2. ¶nh h−ëng cña l−îng ®¹m bãn tíi ®éng th¸i ®Î nh¸nh cña cá VA 06 
                                                                         §¬n vÞ: Nh¸nh/khãm 

Công thức 10 ngày sau cắt 20 ngày sau cắt 30 ngày sau cắt 40 ngày sau cắt 
(thu hoạch) 

CT1 9,9 11,0 11,3 11,3 

CT2 12,1 12,9 13,3 13,4 

CT3 15,3 17,1 17,1 17,3 

CT4 16,7 17,8 18,0 18,1 

B¶ng 3. §éng th¸i t¨ng tr−ëng chiÒu dμi th©n cña cá VA06  
        §¬n vÞ: cm 

Công thức 10 ngày sau cắt 20 ngày sau cắt 30 ngày sau cắt 40 ngày sau cắt 
(thu hoạch) 

CT1 53,2 63,5 99,8 100,8 

CT2 59,8 89,5 126,7 137,5 

CT3 62,3 99,7 165,0 175,6 

CT4 64,5 100,5 168,0 176,7 

B¶ng 4. N¨ng suÊt chÊt xanh cña cá VA 06 n¨m 2009 
§¬n vÞ: tÊn/ha 

Lứa cắt 
Công thức 

1 2 3 4 5 6 
Cả năm 

CT 1 30,14 36,82 38,7 37,59 37,74 34,57 215,56 

CT 2 44,32 48,42 52,13 53,22 52,68 47,42 298,19 

CT 3 54,01 61,17 63,68 64,26 63,88 55,48 362,48 

CT 4 52,67 62,71 65,45 66,11 65,25 56,23 368,42 

LSD 05 3,48 3,85 3,65 4,12 3,88 4,58  

CV % 4,1 3,9 4,7 5,3 5,5 7,2  

B¶ng 5. N¨ng suÊt chÊt kh« cña cá VA 06 n¨m 2009 
§¬n vÞ: tÊn/ha 

Lứa cắt 
Công thức 

1 2 3 4 5 6 
Cả năm 

CT 1 4,27 5,04 5,39 5,24 5,26 4,82 30,02 

CT 2 5,85 6,40 6,89 7,03 6,96 6,27 39,40 

CT 3 7,28 7,34 8,11 8,19 8,14 7,57 46,63 

CT 4 6,75 7,80 8,27 8,35 8,24 7,10 46,51 

LSD05 0,62 0,58 0,61 0,62 0,60 0,64  

CV % 5,4 4,6 5,2 5,6 5,4 6,5  
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Còng nh− n¨ng suÊt chÊt xanh, n¨ng 
suÊt chÊt kh« cña cá VA06 ®¹t cao nhÊt ë 
c«ng thøc 4 (bãn 400 kg N/ha) nh−ng kh«ng 
cã sù sai kh¸c cã ý nghÜa thèng kª gi÷a 
n¨ng suÊt cá ë c«ng thøc 3 vμ 4. Tõ kÕt qu¶ 
nμy cã thÓ kÕt luËn, chØ nªn bãn ®¹m cho cá 
®Õn 300 kg N/ha/løa c¾t trªn nÒn 20 tÊn 
ph©n chuång/ha/n¨m. Víi ®iÒu kiÖn thêi tiÕt 
nh− ë Tuyªn Quang, cá cã thÓ ph¸t triÓn tèt 
tíi hÕt th¸ng 11 vμ nh− vËy cã thÓ thu ho¹ch 
®−îc 7 løa c¾t/n¨m. Gi¶ sö løa c¾t thø 7 cho 
n¨ng suÊt cá vÉn æn ®Þnh nh− ë løa c¾t thø 6 
th× cã thÓ thu ®−îc 420 tÊn cá t−¬i/ha/n¨m ë 
c«ng thøc 3 t−¬ng ®−¬ng kho¶ng 54 tÊn cá 
kh«/ha /n¨m.  

3.4. HiÖu qu¶ kinh tÕ cña c¸c c«ng thøc 
       bãn ®¹m cho cá VA 06 

§Ó x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ kinh tÕ cña c¸c 
c«ng thøc bãn ®¹m, mét sè chØ tiªu ®−îc tÝnh 
to¸n nh−: tæng thu nhËp, chi phÝ trung gian 
(CPTG), thu nhËp hçn hîp (TNHH), gi¸ trÞ 
ngμy c«ng (GTNC) vμ hiÖu qu¶ ®ång vèn 
(HQ§V). Trong qu¸ tr×nh thÝ nghiÖm kh«ng 
sö dông thuèc b¶o vÖ thùc vËt, chi phÝ chñ 
yÕu lμ chi phÝ gièng vμ ph©n bãn (B¶ng 6). 

C¸c sè liÖu trong b¶ng 6 cho thÊy, t¨ng 
thªm l−îng ®¹m bãn tõ 200 - 400 kg N/ha 
lμm t¨ng tæng thu cña cá VA 06 tõ 5,58 – 
10,50 triÖu ®ång/ha so víi c«ng thøc 1. Thu 
nhËp hçn hîp ®¹t cao nhÊt ë c«ng thøc 3 lμ 
14,66 triÖu ®ång/ha/løa c¾t. Do chÝ phÝ vÒ 
ph©n bãn cao nªn khi t¨ng l−îng ®¹m bãn tõ 

300 kg N/ha lªn ®Õn 400 kg N/ha th× thu 
nhËp hçn hîp l¹i gi¶m.  

Gi¸ trÞ ngμy c«ng trªn c¸c c«ng thøc bãn 
cã ®¹m kho¸ng ®Òu cao h¬n c«ng thøc 1 tõ 
29,6 ®Õn 67,5 ngh×n ®ång vμ ®¹t cao nhÊt ë 
c«ng thøc 3 (®¹t trung b×nh 203,7 ngh×n 
®ång/c«ng lao ®éng). Víi gi¸ trÞ ngμy c«ng tèi 
thiÓu cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp do Së N«ng 
nghiÖp & PTNT Tuyªn Quang quy ®Þnh lμ 
45.000 ®/c«ng th× gi¸ trÞ ngμy c«ng cho trång 
cá cao h¬n tõ 3 - 5 lÇn. §©y chÝnh lμ nguyªn 
nh©n khiÕn m« h×nh trång cá phôc vô ch¨n 
nu«i bß tËp trung ®−îc ng−êi d©n ®Þa ph−¬ng 
rÊt h−ëng øng vμ diÖn tÝch trång cá ë huyÖn 
Yªn S¬n ®ang ®−îc më réng nhanh. 

Trªn c¸c c«ng thøc cã bãn ®¹m th× hiÖu 
qu¶ ®ång vèn ®¹t cao nhÊt ë c«ng thøc 3 lμ 
1,48 lÇn. 

3.5. C©n ®èi dinh d−ìng ë c¸c c«ng thøc 
       bãn ph©n 

Cá VA 06 lμ lo¹i cá cã n¨ng suÊt rÊt cao 
nh−ng nÕu kh«ng ®−îc bãn ph©n ®Çy ®ñ sÏ 
nhanh chãng lμm c¹n kiÖt nguån dinh d−ìng 
trong ®Êt, g©y b¹c mμu tho¸i hãa ®Êt vμ 
n¨ng suÊt cá sÏ suy gi¶m nhanh chãng. 
Nh»m x¸c ®Þnh tÝnh hîp lý vÒ dinh d−ìng 
cho cá trªn c¸c c«ng thøc thÝ nghiÖm, chóng 
t«i ®· tiÕn hμnh tÝnh to¸n c©n ®èi l−îng dinh 
d−ìng cho cá trªn c¸c c«ng thøc thÝ nghiÖm. 
L−îng dinh d−ìng c©y hót ®−îc tÝnh trªn c¬ 
së sè liÖu vÒ thμnh phÇn NPK trong cá vμ 
n¨ng suÊt chÊt kh«. KÕt qu¶ ®−îc tr×nh bμy 
trong b¶ng 7 vμ 8. 

B¶ng 6. HiÖu qu¶ kinh tÕ cña c¸c c«ng thøc bãn ph©n cho cá VA 06 
(tÝnh trung b×nh cho 1 ha/løa c¾t) 

Tổng thu CPTG TNHH 
CT 

1000 đồng 

Công 
lao động 

GTNC 

(1000 đ) 

HQĐV 

(lần) 

CT 1 14.480 4.675 9.805 72 136,2 2,09 

CT2 20.060 8.153 11.937 72 165,8 1,46 

CT3 24.560 9.892 14.668 72 203,7 1,48 

CT4 24.976 11.630 13.346 72 185,4 1,15 
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B¶ng 7. Thμnh phÇn N, P, K trong cá VA 06 trªn c¸c c«ng thøc thÝ nghiÖm 
§¬n vÞ tÝnh: % tõ chÊt kh« 

Công thức N P2O5 K2O 

CT1 1,592 0,258 1,392 

CT2 1,672 0,237 1,198 

CT3 1,634 0,223 1,280 

CT4 1,595 0,256 1,255 

LSD05 0,281 0,051 0,259 

CV % 9,2 10,4 11,0 

B¶ng 8. C©n ®èi dinh d−ìng cho cá trªn c¸c c«ng thøc thÝ nghiÖm 
§¬n vÞ: kg/ha/løa c¾t 

Lượng dinh dưỡng đưa vào Lượng dinh dưỡng cây hút Cân đối dinh dưỡng 
CT 

N P205 K20 N P205 K20 N P205 K20 

CT1 4,37 24,00 44.82 80,24 16,03 70,16 -75,87 7,97 -25,34 

CT2 124,37 24,00 44.82 110,85 15,71 79,43 13,52 8,29 -34,61 

CT3 184,37 24,00 44.82 127,62 17,42 99,97 56,76 6,58 -55,15 

CT4 244,37 24,00 44.82 125,69 20,17 98,89 118,69 3,83 -54,08 

 

Sè liÖu ph©n tÝch cho thÊy, c¸c c«ng thøc 
bãn ®¹m kh«ng lμm ¶nh h−ëng ®Õn thμnh 
phÇn NPK trong cá. Hμm l−îng N trong cá 
dao ®éng trong kho¶ng 1,592 - 1,672%, hμm 
l−îng P2O5 tõ 0,223 - 0,258% vμ hμm l−îng 
K2O tõ 1,198 - 1,392%. 

L−îng dinh d−ìng ®−a vμo ®−îc tÝnh tõ 
c¸c nguån ph©n hãa häc, ph©n h÷u c¬, riªng 
®èi víi kali cßn ®−îc tÝnh tõ l−îng kali dÔ 
tiªu mμ cá cã thÓ huy ®éng trong ®Êt. Sè liÖu 
tÝnh to¸n ®−îc thÓ hiÖn trong b¶ng 8 (víi 7 
løa c¾t/n¨m). L−îng dinh d−ìng ®−a vμo cã 
tÝnh c¶ hÖ sè sö dông ph©n bãn. 

Nh− vËy, víi l−îng ph©n ®· bãn, ®¹m 
bãn ë c«ng thøc 2 ®Õn c«ng thøc 4 ®Òu d− so 
víi nhu cÇu cña c©y, nh−ng trªn thùc tÕ khi 
t¨ng l−îng ®¹m tõ 200 kg/ha lªn 300 kg/ha 
n¨ng suÊt cá vÉn t¨ng rÊt m¹nh vμ t¨ng cã ý 
nghÜa thèng kª. Trong t−¬ng lai, cÇn tiÕp tôc 
thÝ nghiÖm víi c¸c ng−ìng bãn ®¹m chi tiÕt 
h¬n tõ 200 - 300 kg ®Ó t×m ra l−îng bãn 
thÝch hîp nhÊt.  

Hμm l−îng l©n c©y hót cã Ýt h¬n so víi 
l−îng ®−a vμo tõ ph©n bãn, nh−ng kh«ng 
nhiÒu (tõ 3,8 - 8,29 kg/ha/løa c¾t). NÕu chän 
lùa c«ng thøc 3 ®Ó th©m canh th× l−îng ph©n 
l©n bãn vμo d¹ng ph©n kho¸ng chØ nªn bãn 
46,6 kg P2O5/løa c¾t hay 326 kg P2O5/ n¨m.   

L−îng kali c©y hót cao h¬n rÊt nhiÒu so 
víi l−îng bãn vμo. Trong c«ng thøc 3, l−îng 
kali c©y hót nhiÒu h¬n so víi l−îng ph©n bãn 
vμo 55,15 kg/ha/løa c¾t. Víi ®Êt nghÌo kali 
nh− ë x· Ch©n S¬n, nÕu kÐo dμi chÕ ®é bãn 
ph©n nμy, ®Êt sÏ bÞ suy kiÖt kali dÉn ®Õn 
gi¶m n¨ng suÊt cá.  

4. KÕT LUËN 

L−îng ®¹m bãn cã ¶nh h−ëng m¹nh ®Õn 
kh¶ n¨ng ®Î nh¸nh vμ t¨ng tr−ëng chiÒu dμi 
th©n. Sè nh¸nh/khãm vμ chiÒu dμi th©n cña 
cá VA06 ®¹t cao nhÊt ë c«ng thøc 3 vμ c«ng 
thøc 4 (bãn 300 vμ 400 kg N/ha). 
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N¨ng suÊt cña cá ë nh÷ng c«ng thøc 
cã bãn ®¹m kho¸ng ®Òu v−ît tréi so víi ®èi 
chøng. N¨ng suÊt chÊt xanh vμ n¨ng suÊt 
chÊt kh« cña c¶ 6 løa c¾t ®Òu ®¹t cao nhÊt ë 
c«ng thøc 3 vμ c«ng thøc 4 (tõ 61,4 - 62,7 tÊn 
cá t−¬i/ha/løa c¾t vμ kho¶ng 7,8 tÊn cá 
kh«/ha/løa c¾t). Khi t¨ng l−îng ®¹m bãn cho 
cá lªn qu¸ 300 kg N/ha th× n¨ng suÊt cña cá 
t¨ng kh«ng cã ý nghÜa thèng kª.  

HiÖu qu¶ kinh tÕ cña nh÷ng c«ng thøc 
cã bãn ®¹m kho¸ng ®Òu v−ît tréi so víi c«ng 
thøc 1 (chØ bãn ph©n chuång). HiÖu qu¶ kinh 
tÕ ®¹t cao nhÊt ë c«ng thøc 3 víi tæng thu 
®¹t 24,56 triÖu ®/ha/løa, thu nhËp hçn hîp 
®¹t 14,57 triÖu ®/ha/løa, gi¸ trÞ ngμy c«ng 
®¹t 203,7 ngh×n ®ång vμ hiÖu qu¶ ®ång vèn 
®¹t 1,48 lÇn. 

Tõ kÕt qu¶ nghiªn cøu vÒ c©n ®èi dinh 
d−ìng trong ®Êt trång cá, chóng t«i ®Ò xuÊt 
c«ng thøc bãn ph©n hîp lý cho cá VA06 trång 
trªn ®Êt x¸m feralit cña Tuyªn Quang lμ: 20  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tÊn ph©n chuång/ha/n¨m + 326 kg P2O5/ n¨m 
+ (200 - 300 kg N vμ 100 kg K2O)/ha/løa c¾t. 
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