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TÓM T�²T 

Nghiên c�í u cày vùi r�km r�¥ k�Ãt h�çp x�ñ lý ch�Ã ph�m vi sinh v�±t (Bio-plant: Thành ph�«n vi sinh v�±t và 
ch�Ã ph�m Trichoderma) �ÿã �ÿ�m�çc ti�Ãn hành vào hai v�é lúa xuân và mùa trên �ÿ�©t phù sa sông H�×ng không 
�ÿ�m�çc b�×i hàng n��m t�¥i tr�m�áng ���¥i h�Ñc Nông nghi�Ëp Hà N�Ýi. Thí nghi�Ëm �ÿ�m�çc b�Õ trí theo kh�Õi ng�¯u nhiên 
hoàn ch�Ính. K�Ãt qu�§ nghiên c�í u cho th�©y khi c�«y vùi k�Ãt h�çp x�ñ lý ch�Ã ph�m vi sinh v�±t khác nhau và 
không x�ñ lý �ÿã d�¯n �ÿ�Ãn sinh tr�m�ãng, phát tri�Çn c�ëa lúa khác nhau, khác bi�Ët có ý ngh�a là các ch�Í tiêu: ch�Í 
s�Õ di�Ën tích lá, kh�Õi l�m�çng ch�©t khô tích l�Êy. Y�Ãu t�Õ c�©u thành n��ng su�©t và n��ng su�©t lúa có s�õ khác bi�Ët 
có ý ngh�a gi�óa các công th�í c có và không x�ñ lý ch�Ã ph�m vi sinh (Bio-plant) trong c�§ hai v�é. X�ñ lý ch�Ã 
ph�m vi sinh Bio-plant cho n��ng su�©t cao h�kn so v�ßi ch�Ã ph�m Trichoderma và không x�ñ lý v�ßi n��ng su�©t 
v�é mùa t�m�kng �í ng là 40,5 �ÿ�Ãn 38,0 và 36,5 t�¥ ha-1 t�m�kng �í ng. K�Ãt qu�§ này �ÿã làm t��ng cao hi�Ëu qu�§ kinh 
t�Ã cho bi�Ën pháp c�«y vùi k�Ãt h�çp x�ñ lý Bio-plant h�kn t�ï  5,2-6,5 tri�Ëu �ÿ�×ng ha-1 so v�ßi cày vùi nh�mng không 
x�ñ lý ch�Ã ph�m vi sinh trong s�§n xu�©t lúa theo h�m�ßng h�óu c�k. 

T�ï  khoá: Ch�Ã ph�m vi sinh v�±t, �ÿ�©t phù sa sông H�×ng trong �ÿê, vùi r�km r�¥ cho lúa. 

Effectiveness of Rice Straw Burrying with Microbial Products  
in Rice Production Following Organic Production Direction at Gia Lam, Ha Noi 

ABSTRACT 

A study of burrying rice straws combined with two microbial product treatments (Bio-plant and 
Trichoderma) was conducted in spring rice and summer rice seasons on Red River alluvial soils of Ha Noi 
University of Agriculture. The experiments were arranged in randomized complete block design. Research 
results pointed out that rice straw burrying with and without microbial product treatment led to differences 
in growth and development of rice plants. Observations indicate statistically significant differences in leaf 
area index (LAI) and dry matter accumulation, yield components and grain yield. The use of Bio-plant 
product combined with rice straw burrying brought higher rice yield than Trichoderma product and control 
(without microbial treatment, with the summer crop yield of 40.5; 38.0 and 36.5 quintal ha-1, respectively. 
The treatment of rice straws with Bio-plant product gave higher income by VND 5.2 to 6.5 millions per crop 
hecta-1. 

Keywords: Microbial products, straw barring for rice, untransported Red River alluvial soils  
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Hi�Ëu qu�§ c�ëa cày vùi r�km r�¥ v�ßi ch�Ã ph�m vi sinh v�±t…  
 

1. �ô�zT V�qN �ô�• 

R�ãm r �° là ngu �Ón h�áu c�ã r �³t quan tr �Ñng 

c�²n �õ�Ý�èc cung c�³p tr �æ l �°i cho �õ�³t sau khi 

thu ho �°ch trong s�®n xu �³t lúa, �õ�¼c bi�Çt là 

s�®n xu �³t theo h �Ý�ång h�áu c�ã. R�ãm r �° �õ�Ý�èc 

vùi trong �õ�³t s�À làm t �·ng hàm l �Ý�èng mùn 

và cung c�³p cho �õ�³t m �×t kh �Ôi l�Ý�èng �õáng k �Å 

các nguyên t �Ô dinh d �Ý�çng nh �Ý kali, �õ�°m, 

lân, silic, canxi, magie, k �Àm,…Các nghiên 

c�ßu tr�Ý�åc �õây cho th �³y vùi r �ãm r �° vào �õ�³t 

sau thu ho �°ch �õã làm cho n�· ng su�³t lúa 

t�· ng �õáng k �Å, nh�Ýng n�Äu r �ãm r �° không 

�õ�Ý�èc phân h �Úy t�Ôt s�À �®nh h �Ý�æng �õ�Än v�Ü sau 

trong th �äi k �é �õ�²u, �õôi khi gây h �°i cho lúa. 

Hi �Çn nay t �°i r �³t nhi �Ãu n�ãi, nhân dân không 

vùi r �ãm r �° sau khi g �¼t mà �õem �õ�Ôt, �õi �Ãu �õó 

�õã gây m�³t mát ngu �Ón h�áu c�ã �õáng k �Å, 

th�¶m chí �õ�Å b�Þa bãi trên �õ�Ý�äng, d�Ý�åi 

m�Ý�ãng gây ô nhi �Æm môi tr �Ý�äng. Trong r �ãm 

r �° có hàm l �Ý�èng kali r �³t cao. �ô�Ö Th�Ì Xô & 

cs. (1995) cho bi�Ät trong 100 kg r �ãm r �° khô 

có 0,53 kg N; 0,35 kg P 2O5 và 1,3 kg K 2O. 

Hà Th �Ì Thanh Bình (2007) �õã nghiên c �ßu 

cày vùi r �ãm r �° sau g�¼t lúa có x �à lý vi sinh 

v�¶t tr �Ý�åc c�³y 10 ngày �õã �®nh h �Ý�æng t �Ôt �õ�Än 

sinh tr �Ý�æng và n �·ng su�³t lúa. Tuy nhiên, 

x�à lí nh�Ý v�¶y quá trình phân h �Úy r �ãm r �° 

không di �Æn ra nhanh, h �ãn n�áa ch�Ä ph�´m vi 

sinh v �¶t mà tác gi �® s�à d�Üng hi �Çn nay không 

có trên th �Ì tr �Ý�äng. M �Üc �õích c�Úa nghiên c�ßu 

này nh �¸m �õánh giá hi �Çu qu�® c�Úa vi�Çc dùng 

ch�Ä ph�´m vi  sinh khi vùi r �ãm r �° �õ�Än sinh 

tr �Ý�æng, phát tri �Ån và n�· ng su�³t lúa B �¹c 

th�ãm 7 c�³y t �°i Gia Lâm, Hà N �×i so v�åi vi�Çc 

vùi mà không s �à d�Üng ch�Ä ph�´m vi sinh. 

K�Ät qu �® này s�À khuy �Än cáo cách t�¶n d�Üng 

ngu�Ón h�áu c�ã t �°i ch�Ö v�åi tác �õ�×ng c�Úa vi 

sinh v �¶t �õ�Å làm phân bón giúp t �·ng n�·ng 

su�³t và nâng cao hi �Çu qu�® kinh t �Ä c�Úa s�®n 

xu�³t lúa theo h�Ý�ång h�áu c�ã.  

2. V�t T LI �…U VÀ PH �›�¡ NG PHÁP  

2.1. �ô�Ìa �õi �Åm và v �¶t li �Çu nghiên c �ßu  

Các thí nghi �Çm �õ�Ý�èc b�Ô trí trên �õ�³t 
phù sa không �õ�Ý�èc b�Ói hàng n �·m t �°i cánh 
�õ�Óng s�Ô 4 tr �Ý�äng �ô�°i h�Ñc Nông nghi �Çp Hà 
N�×i có pH(KCl) : 6,4; hàm l �Ý�èng N t �Õng s�Ô là 
0,10%, P, K d�Æ tiêu t �Ý�ãng �ßng là 23,6 
mg/100g �õ�³t và 10 mg/100 gam �õ�³t; EC là 
258 µs/cm;  

Ch�Ä ph�´m Bio -plant: (Thành ph �²n vi 
sinh v �¶t: Bacillus, clostridium, 
achoromobacter, stromyces, aerobacter, 
nitrobacter, pseudomonas. 109 
CFU/ml/ch �Úng; n�³m có ích: Aspegillus, 
fusarium, polyporus, rhizopus. 10 9 
CFU/ml/ch �Úng) k �Ät h�èp v�åi ch�Ä ph�´m Pro-
plant: (Thành ph �²n: N: 5,4%; P2O5: 0,9%; 
K20: 1,2%; CaO: 2,5%; MgO: 0,1%; S: 0,3%; 
Cl: 11,4%; Zn: 34,8ppm; Fe: 181,2ppm; Cu: 
2,2ppm; Mn: 200ppm; Bo: 6000ppm)  �õ�Ý�èc 
g�Ñi chung là Bio-plant; 

Ch�Ä ph�´m Trichoderma có thành ph �²n 
g�Óm: N: 4%; P2O5: 3%; K20: 3%; CaO: 10%; 
MgO: 2%; (B, Cu, Zn, Mn, Fe, Mo): 300ppm; 
vi n �³m Trichoderma: 108 CFU/gr; vi khu �´n 
bacillus: 10 8 CFU/gr; EM;); dinh d �Ý�çng bón 
lá CHELAX Rice (5% Zn, 3,3% MgO, 5% S 
cho cây �·n c�Ú, qu�®, h�°t và chuyên dùng cho 
lúa);  Dinh d�Ý�çng t �Õng h�èp �õ�Ý�èc tác gi�® chi�Ät 
xu�³t b�¸ng g�Ê m�¶t t�Þ các lo�°i �õ�×ng th�âc v�¶t 
(cá, qu�® chu�Ôi, thân cây chu �Ôi, �õu �õ�Ú, ng�®i 
c�ßu, rau mu �Ông và dung d�Ìch x�Ý�ãng gi �³m) 
theo ph�Ý�ãng pháp c�Úa Hàn Qu �Ôc (Han Kyu 
Cho, 1997); Phân h �áu c�ã vi sinh Sông Gianh 
(Thành ph �²n: Ch�³t h�áu c�ã: �• 15%; P2O5: �• 
1,5%; axit humic �• 2%; �õ�× �´m �” 30%; Ca �• 
1%; Mg �• 0,5%; S �• 0,2%; Vi sinh v �¶t: 
Bacillus, azotobacter, aspergillus: 1x106 
CFU/g s�®n xu�³ t theo công ngh �Ç Canada t�°i 
công ty c�Õ ph�²n Sông Gianh, d�°ng b�×t); 
Phân chu �Óng hoai m �Üc (compost) �Ú t �Þ phân 
gà; gi�Ông lúa thí nghi �Çm: B�¹c th�ãm 7.  
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2.2. B �Ô trí thí nghi �Çm 

Thí nghi �Çm v�Ü xuân c�³y 10-15/2 có hai 

công th�ßc: CT1 (�ô/C): Cày vùi không có x �à 

lý vi sinh v �¶t, CT2: X �à lý ch�Ä ph�´m vi sinh 

Bio-plant + Pro-plant ngay khi cày vùi, 4 

l �²n nh �¹c l�°i; 

Thí nghi �Çm v�Ü mùa c�³y ngày 10-15/7 

có ba công th�ßc: CT1 (�ô/C): Cày vùi r �ãm r �° 

không k �Ät h�èp v�åi các ch�Ä ph�´m vi sinh, 

CT2: Cày vùi r �ãm r �° cùng v�åi ch�Ä ph�´m vi 

sinh Bio-plant + Pro-plant, CT3: Cày vùi 

r �ãm r �° cùng v�åi ch�Ä ph�´m vi sinh 

Trichoderma, 3 l �²n nh �¹c l�°i.  

Các thí nghi �Çm �õ�Ý�èc s�¹p x�Äp ki �Åu kh �Ôi 

ng�µu nh iên �õ�²y �õ�Ú (Gomez & cs.,1984). 

N�Ãn cho thí nghi �Çm tính trên m �×t ha v �Ü 

xuân: 12 t �³n compost và 1500 kg phân vi 

sinh h �áu c�ã Sông Gianh, v �Ü mùa là 10 t �³n 

phân compst và 2000 kg phân vi sinh h�áu 

c�ã Sông Gianh, phun 2 l �²n dinh d�Ý�çng t�Õng 

h�èp n�Óng �õ�× m�Öi lo �°i 0,5%, 2 l �²n dinh 

d�Ý�çng bón lá CHELAX Rice (n �Óng �õ�× theo 

khuy �Än cáo trên bao bì), �õ�Óng �õ�Ãu gi �áa các 

công th�ßc t�Þ khi b �¹t �õ�²u làm c�Ï �õ�èt m �×t và 

m�Öi l �²n cách nhau 10 ngày .  

Ph�Ý�ãng pháp phân tích �õ�³t: xác �õ�Ình 

OM % theo Walkley & Black, N% theo 

Kjeldha l, P2O5 t �Õng s�Ô �õ�Ý�èc xác �õ�Ình b�¸ng 

công phá b�¸ng H 2SO4 + HClO 4 sau �õó so 

màu, P2O5 d�Æ tiêu �õ�Ý�èc xác �õ�Ình theo Olsen, 

kali t�Õng s�Ô �õ�Ý�èc phân tích b �¸ng ph�Ý�ãng 

pháp Quang k �Ä ng�Ñn l �àa, K2O d�Æ tiêu b �¸ng 

ph�Ý�ãng pháp Matslova  

Các ch�Ê tiêu theo dõi: Chi �Ãu cao cây 

cu�Ôi cùng, s�Ô nhánh h �áu hi �Çu, ch�Ê s�Ô di �Çn 

tích lá (LAI) tr �Ý�åc tr �Ö, các y�Äu t �Ô c�³u thành 

n�·ng su�³t và n�· ng su�³t, lãi thu �²n. Phân 

tích ph �Ý�ãng sai k �Ät qu�® thí nghi �Çm �õ�Ý�èc 

th�âc hi�Çn trên máy tính b �¸ng IRRISTAT 

(Ph�°m Ti �Än D�Ûng, 2010). 

3. K �‚ T QU �l  VÀ TH �l O LU �t N 

Trong v �Ü xuân và v�Ü mùa 2010,m�×t s�Ô 

thành ph �²n hóa h�Ñc �õ�³t không có s�â khác 

bi �Çt rõ gi �áa các công th�ßc x�à lý r�ãm r �° khác 

nhau, hàm l �Ý�èng �õ�°m, lân, kali t �Õng s�Ô 

c�Ûng nh�Ý d�Æ tiêu bi�Än �õ�×ng không l �ån gi �áa 

các công th�ßc nghiên c�ßu, ngo�°i tr �Þ lân 

t�Õng s�Ô c�Úa công th�ßc 2 h�ãi cao và EC c�Úa 

công th�ßc 2 h�ãi th �³p so v�åi các công th�ßc 

khác (B �®ng 1). S�â khác bi�Çt không rõ có th �Å 

do th �äi gian nghiên c �ßu ch�Ýa �õ�Ú nên s�â 

thay �õ�Õi tính ch �³t �õ�³t ch�Ýa th�Å hi �Çn rõ. 

Quy lu �¶t này g �²n t�Ý�ãng t �â v�åi công b�Ô c�Úa 

Hà Th �Ì Thanh Bình (2007) sau hai n �·m cày 

vùi hàm l �Ý�èng h�áu c�ã t �Õng s�Ô m�åi t �·ng t �Þ 

2,11% lên 2,31%. Nh �Ýng theo dõi �õ�× �´m 

�õ�³t, s�â khác bi�Çt là có ý ngh �Ëa. �ôây là d �³u 

hi �Çu t�Ôt cho kh�® n�·ng gi �á n�Ý�åc c�Úa �õ�³t. 

B�®ng 2 cho th �³y: Chi �Ãu cao cây lúa trung 

bình cu �Ôi cùng gi �áa các công th�ßc khác 

nhau không có ý ngh�Ëa trong c �® hai v �Ü 

xuân và mùa. Ch �Ê s�Ô di �Çn tích lá (LAI) gi �áa 

các công th�ßc t�°i th �äi k �é lúa chín sáp, khác 

nhau không có ý ngh �Ëa th �Ông kê trong v �Ü 

xuân, sai khác l �°i có ý ngh�Ëa trong v �Ü mùa. 

�ôi�Ãu ki �Çn nhi �Çt �õ�× cao trong v�Ü mùa giúp 

ho�°t �õ�×ng c�Úa vi sinh v�¶t thu �¶n l �èi h �ãn, 

quá trình phân h �Úy r �ãm r �° t �Ôt nên lúa có 

b�× lá phát tri �Ån t �Ôt h �ãn �æ các công th�ßc có 

s�à d�Üng vi sinh v�¶t. 

Riêng kh �Ôi l�Ý�èng ch�³t khô giai �õo�°n 
chín sáp c�Úa các công th�ßc bi�Än �õ�×ng t �Þ 
22,2 - 25,9 g/khóm �æ v�Ü xuân, s�â khác bi�Çt 

có ý ngh�Ëa th �Ông kê. T �Ý�ãng t �â, trong v�Ü 
mùa kh �Ôi l�Ý�èng ch�³t khô tích l �Ûy c�Ûng có 
s�â khác bi�Çt có ý ngh �Ëa gi�áa các công th�ßc 
có vi sinh v �¶t và không có vi sinh v �¶t khi 
c�²y vùi r �ãm r �°, công th�ßc s�à d�Üng ch�Ä 
ph�´m Bio-plant cho kh �® n�·ng tích l�Ûy ch�³t 
khô c�Úa lúa là 24,29 gam/khóm, cao h �ãn các 
công th�ßc còn l�°i (B�®ng 2). 
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Trong s �Ô các y�Äu t�Ô c�³u thành n�· ng 

su�³t thì y�Äu t�Ô s�Ô bông/khóm là ch �Ê tiêu r �³t 

quan tr �Ñng có liên quan ch�¼t ch�À �õ�Än n�· ng 

su�³t c�Úa qu�²n th�Å ru �×ng lúa. S �Ô bông/khóm 

trung bình c �Úa các công th�ßc thí nghi�Çm 

dao �õ�×ng trong kho�®ng 5,7 - 6,5 bông/khóm 

v�Ü xuân và v�Ü mùa c�Ûng x�³p x�Ê nh�Ý v�¶y. 

Các công th�ßc thí nghi �Çm khác nhau có �®nh 

h�Ý�æng khác nhau �õ�Än s�Ô bông/khóm c�Úa 

gi�Ông lúa B �¹c Th�ãm 7 m�×t cách kh ông có ý 

ngh�Ëa �æ v�Ü xuân nh�Ýng l �°i có ý ngh�Ëa t �°i v �Ü 

mùa so gi �áa không x �à lý và có x�à lý ch�Ä 

ph�´m vi sinh. V �Ã s�Ô h�°t/bông trung bình, t �ë 

l �Ç h�°t ch�¹c/bông có khác nhau nh �Ýng c�Ûng 

không có ý ngh �Ëa �æ v�Ü xuân còn c�Úa v�Ü mùa 

thì sai khác có ý ngh �Ëa gi�áa x�à lý và không 

x�à lý vi sinh khi c �²y vùi r �ãm r �° (B�®ng 3). 

Kh �Ôi l�Ý�èng 1000 h�°t l �ån hay nh �Ï th�Ý�äng 

ph�Ü thu�×c vào b�®n ch�³t di truy �Ãn c�Úa m�Öi 

gi�Ông. Tuy n hiên, ch �Ê tiêu này có th �Å b�Ì thay 

�õ�Õi theo �õi�Ãu ki �Çn dinh d �Ý�çng và �õi�Ãu ki �Çn 

sinh thái. K �Ät qu�® theo dõi cho th �³y, các 

công th�ßc thí nghi �Çm khác nhau có kh �Ôi 

l �Ý�èng 1000 h�°t khác nhau có ý ngh �Ëa th�Ông 

kê trong v�Ü xuân còn v �Ü mùa thì l �°i khác 

nhau không có ý ngh�Ëa (B�®ng 3). 

 

B�®ng 1. M�×t s�Ô tính ch�³t �õ�³t thí nghi �Çm sau c �³y v�Ü mùa 

N P2O5 K2O P2O5 K2O EC Công 
th�íc * 

���Ý �m �ÿ�©t 
(%)(*) 

% mg/100g µs/cm 

CT1(��/C) 47,72 b 0,10 0,26 2,08 23,6 10,0 268 

CT2 50,04ab 0,13 0,25 1,91 25,2 9,6 301 

CT3 52,06a 0,10 0,37 2,10 24,6 10,4 210 

* CT1(�ôC): Cày vùi r �ãm r �° không có ch�Ä ph�´m vi sinh; CT2: Cày vùi r �ãm r �° v�åi ch�Ä ph�´m vi sinh Bio-plant và Pro-
lant; CT3: Cày vùi r �ãm r �° v�åi ch�Ä ph�´m vi sinh Trichoderma 
(*) Các giá tr �Ì �õ�× �´m cùng mang ch �á cái trên m �Û gi�Ông nhau là khác nhau không có ý ngh �Ëa và ng�Ý�èc l�°i là khác 
nhau có ý ngh �Ëa th �Ông kê. 
(Ngu�Ón: Khoa Tài nguyên Môi tr�Ý�äng, HUA. Phân tích ngày 27/12/2010) 

B�®ng 2. �l nh h�Ý�æng c �Úa ph �Ý�ãng th �ßc vùi r�ãm ra �•  

�õ�Än m �×t s�Ô ch�Ê tiêu sinh tr �Ý�æng gi �Ông lúa B �¹c Th �ãm 7 

Cao cây cu�Õi cùng (cm) 
Ch�Í s�Õ di�Ën tích lá (LAI) th�ái 
k�ä chín sáp (m2 lá/m2 �ÿ�=t) 

KL ch�©t khô th�ái k�ä  
chín sáp (gam/khóm) Công th�íc 

Xuân Mùa Xuân Mùa Xuân Mùa 

Vùi th�m�áng (��/C) 108,8 a 118,18a 2,5 a 2,53b 22,2 b 20,98c 

Vùi có x�ñ lý Bio-plant 113,4a 120,13a 4,5 a 3,58a 25,9 a 24,29a 

Vùi có x�ñ lý 
Trichoderma 

- 122,05a - 3,35a - 22,46b 

LSD0,05 8,6 4,88 2,4 0,78 3,5 1,15 

CV% 3,5 1,8 11,2 11 6,6 2,3 

Ghi chú: Trong b�®ng, các giá tr�Ì trong cùng c�×t mang trên m�Û cùng ch�á cái là khác nhau không có ý ngh�Ëa th�Ông kê 
và ng�Ý�èc l�°i khác ch�á là khác nhau có ý ngh�Ëa 

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com



Ph�¥m Ti�Ãn D�Êng, Nguy�Én Xuân Xanh 

B�®ng 3. �l nh h�Ý�æng c �Úa ph �Ý�ãng th �ßc vùi r�ãm r�° khác nhau  

�õ�Än các y �Äu t �Ô c�³u thành n�·ng su�³t c �Úa gi �Ông lúa B �¹c Th �ãm 7 

Bông/khóm H�¥t/bông T�ù l�Ë h�¥t ch�³c (%) P.1000 h�¥t (g) 
Công th�íc 

Xuân Mùa Xuân Mùa Xuân Mùa Xuân Mùa 

Vùi th�m�áng (��/C) 5,75 a 5,87b 176a 169b 85,2a 92,6b 17,1b 18,1a 

Vùi có x�ñ lý Bio-plant 6,50a 6,20ab 199a 172a 88,8a 96,4a 17,6a 18,3a 
Vùi có x�ñ lý Trichoderma - 6,40a - 170ab - 93,4b - 18,0a 

LSD0,05 2,14 0,24 56 2,9 7,7 1,73 0,5 0,77 
CV% 11,1 1,7 14,5 0,8 4,0 0,8 1,3 1,9 

Ghi chú: Trong b�®ng, các giá tr�Ì trong cùng c�×t mang trên m�Û cùng ch�á cái là khác nhau không có ý ngh�Ëa th�Ông kê 
và ng�Ý�èc l�°i khác ch�á là khác nhau có ý ngh�Ëa 

 

�¤ c�® hai v �Ü �õ�Ãu có s�â khác bi �Çt có ý 
ngh�Ëa v�Ã n�·ng su�³t th �âc thu c�Úa các công 
th�ßc thí nghi �Çm có và không x�à lý vi sinh 
v�¶t khi c �²y vùi: v�Ü xuân �æ công th�ßc có x�à 
lý vi sinh v �¶t n�· ng su�³t �õ�°t 45,5 t�° ha-1 
trong khi vùi mà không có vi sinh v �¶t n�· ng 
su�³t ch�Ê có 38,9 ta ha-1 và v�Ü mùa t�Ý�ãng 
�ßng là 40,5 và 36,5 t�° ha-1 (B�®ng 3). K �Ät 
qu�® này c�Ûng có xu th�Ä gi�Ông nh �Ý k�Ät qu �® 
Hà Th �Ì Thanh Bình (2007), nh �Ýng nghiên 
c�ßu này �õ�Ý�èc th�âc hi�Çn trong �õi �Ãu ki �Çn 
canh tác h�áu c�ã v�åi n �Ãn bón phân chu �Óng 
khá cao (10-12 t �³n ha -1) và ch�Ä ph�´m vi 
sinh v �¶t �õ�Ý�èc x�à lý �õ�Óng th�äi khi cày vùi. 

Tình hình sâu b �Çnh trong v �Ü xuân h�²u 
nh�Ý không xu�³t hi �Çn, còn trong v �Ü mùa 
duy nh �³t ch �Ê có sâu cu�Ôn lá nh �Ï xu�³t hi �Çn 
nhi �Ãu (v�åi c�³p �õ�× 3) �æ t �³t c�® các công th�ßc 
còn sâu �õ�Üc thân nh �Á h�ãn (c�³p �õ�× 1) gi�Ông 

nhau cho các công th�ßc. Nói cách khác, 
không có s�â khác bi�Çt rõ v �Ã tình hình sâu 
b�Çnh gi �áa các công th�ßc cày vùi r�ãm r �° có 
và không x �à lý ch�Ä ph�´m vi sinh v �¶t. 

Trong c�® hai v �Ü khi c�²y vùi r �ãm r �° có 

x�à lý ch�Ä ph�´m vi sinh �õ�Ãu làm t �·ng hi �Çu 

qu�® kinh t �Ä cho s�®n xu�³ t lúa, hi �Çu qu�® t �·ng 

t�Þ kho�®ng 1,1 �õ�Än 6,5 tri �Çu �õ�Óng cho m�×t 

ha, v�Ü. So sánh chi ti�Ät hi �Çu qu�® gi�áa các 

công th�ßc th�³y s�à d�Üng ch�Ä ph�´m vi sinh 

Bio-plant cho hi �Çu qu�® cao h�ãn không x �à lý 

và cao h�ãn c�® hi �Çu qu�® c�Úa x�à lý b �¸ng ch�Ä 

ph�´m Trichoderma, �æ v�Ü mùa lãi t �Þ công 

th�ßc x�à lý Bio-plant là 37,6 tri �Çu �õ�Óng còn 

c�Úa Trichoderma ch�Ê cho lãi 33,6 tri �Çu �õ�Óng 

trên m �×t ha, �õ�Ôi ch�ßng là 32,5 tri �Çu. Còn v�Ü 

xuân x �à lý Bio-plant cho lãi cao h �ãn �õ�Ôi 

ch�ßng x�³p x�Ê 6,5 tri �Çu �õ�Óng /ha (B �®ng 5). 

 

B�®ng 4. N�·ng su�³t lúa qua các công th �ßc có và không x �à lý  

ch �Ä ph�´m vi sinh khi cày vùi r �ãm r�° 

N��ng su�©t th�õc thu (t�¥/ha) 
Công th�íc 

V�é xuân V�é mùa 

Vùi th�m�áng (��/C) 38,9 b 36,50b 

Vùi có x�ñ lý Bio-plant 45,5a 40,50a 

Vùi có x�ñ lý Trichoderma  38,00ab 

LSD0,05 0,64 2,61 
CV% 6,8 3,0 

Ghi chú: Trong b�®ng, các giá tr�Ì trong cùng c�×t mang trên m�Û cùng ch�á cái là khác nhau không có ý ngh�Ëa th�Ông kê 
và ng�Ý�èc l�°i khác ch�á là khác nhau có ý ngh�Ëa 
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Hi�Ëu qu�§ c�ëa cày vùi r�km r�¥ v�ßi ch�Ã ph�m vi sinh v�±t…  
 

B�®ng 5. Hi �Çu qu �® kinh t �Ä qua các công th �ßc có và không x �à lý  

ch �Ä ph�´m vi sinh khi cày vùi r �ãm r�° 

Hi�Ëu qu�§ kinh t�Ã (1000�ÿ/ha)* 

V�é xuân V�é mùa Công th�íc 

T�Ùng thu  T�Ùng chi Lãi T�Ùng thu  T�Ùng chi Lãi 

Vùi th�m�áng (��/C) 40.845 20.220 20.625 52.925 20.380 32.545 
Vùi có x�ñ lý Bio-plant 47.775 20.682 27.093 58.725 21.034 37.691 
Vùi có x�ñ lý Trichoderma - - - 55.100 21.444 33.656 

*Giá thóc v�Ü xuân: 10.500 �õ/kg; v�Ü mùa: 14.500 �õ/kg là giá trung bình mà ng�Ý�äi tiêu dùng ch�³p nh�¶n 

 

4. K �‚ T LU �t N VÀ �ô�•  NGH �Š 

Trong s�®n xu �³t lúa b �¹c th�ãm7 theo 
h�Ý�ång h�áu c�ã t �°i Gia Lâm, Hà N �×i sau hai 
v�Ü nghiên c�ßu cho th �³y: 

(1) Cày vùi r �ãm r �° k�Ät h�èp �õ�Óng th�äi x �à 
lý ch �Ä ph�´m vi sinh sau hai v �Ü lúa ch�Ýa có 
bi �Åu hi �Çn khác bi �Çt rõ v �Ã tính ch�³ t hóa h �Ñc 
�õ�³t nh�Ýng có �®nh h �Ý�æng �õáng k �Å �õ�Än sinh 
tr �Ý�æng, phát tri �Ån c�Úa lúa. �l nh h �Ý�æng này 
�æ v�Ü xuân không rõ b�¸ng �æ v�Ü mùa. Trong 
v�Ü xuân có sai khác ý ngh �Ëa v�Ã kh �Ôi l �Ý�èng 
ch�³t kh ôn gi�áa công th�ßc vùi có x�à lý ch�Ä 
ph�´m Bio-plant và không x �à lý, �æ v�Ü mùa 
sai khác có ý ngh �Ëa c�® ch�Ê s�Ô di �Çn tích lá và 
kh�Ôi l�Ý�èng ch�³t khô tích l�Ûy gi �áa công th�ßc 
vùi có x �à lý ch �Ä ph�´m Bio-plant và 
Trichoderma v�åi vùi không x �à lý. 

(2) Các y�Äu t �Ô c�³u thành n�· ng su�³t và 
n�·ng su�³t có bi �Åu hi �Çn sai khác rõ h �ãn �æ v�Ü 
mùa còn v�Ü xuân kém rõ h�ãn gi �áa các công 
th�ßc thí nghi�Çm. �¤ v�Ü mùa có s�â khác bi�Çt 
rõ v�Ã s�Ô bông trên khóm, s �Ô h�°t trên bông 
và t �ë l �Ç h�°t ch �¹c, v�Ü xuân ch�Ê có s�â khác 
bi �Çt có ý ngh �Ëa v�Ã kh �Ôi l �Ý�èng 1000 h�°t. Tuy 
nhiên có s�â khác bi�Çt có ý ngh �Ëa v�Ã n�·ng 
su�³t th�âc thu gi �áa công th�ßc vùi có và 
không x �à lý ch�Ä ph�´m vi sinh v �¶t �æ c�® hai 
v�Ü xuân và mùa. N�·ng su�³t cao nh�³t thu�×c 
công th�ßc x�à lý Bio-plant �æ hai v �Ü xuân, 
mùa t �Ý�ãng �ßng là 45,5 và 40,5 t �° ha-1 trong 
khi không x �à lý ch �Ä ph�´m vi sinh n �·ng su�³t 

ch�Ê �õ�°t 38,9 và 36,5 t�° ha-1 t �Ý�ãng �ßng hai 
v�Ü xuân, mùa. 

(3) Cày vùi r �ãm r �° k�Ät h�èp x�à lý ch�Ä 
ph�´m vi sinh Bio-plant không ch�Ê  cho n�·ng 
su�³t cao mà còn mang l �°i hi �Çu qu�® kinh t �Ä 
c�Ûng cao h�ãn khi không x �à lý 6,5 và 5,2 
tri �Çu �õ�Óng m�×t ha �æ v�Ü xuân và mùa.  

Thí nghi �Çm c�²n �õ�Ý�èc thí nghi �Çm ti �Äp 
t�Üc, lâu dài �õ�Å �õánh giá rõ h �ãn vai trò c �®i 
t�°o �õ�³t c�Úa vi�Çc x�à lý vi sinh v �¶t trong canh 
tác lúa n�Ý�åc m�×t cách toàn di �Çn. 
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