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TÓM TẮT       
Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng lân bón cho đậu tương xuân trên đất Gia Lâm - Hà Nội nhằm 

mục tiêu xác định liều lượng lân bón thích hợp để cây đậu tương có thể sinh trưởng phát triển tốt, 
cho năng suất cao trong điều kiện vụ xuân. Nghiên cứu được thực hiện trên hai giống đậu tương mới 
D140 và ĐT22. Thí nghiệm được bố trí theo khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh (RCBD) với 3 lần nhắc lại. 
Theo dõi các chỉ tiêu sinh trưởng và năng suất. Kết quả nghiên cứu của thí nghiệm đã xác định được 
phân lân đóng vai trò quan trọng cho đậu tương xuân. Bón lân đã ảnh hưởng đến chỉ số diện tích lá, 
tích luỹ chất khô, số lượng nốt sấn, số lượng quả và năng suất hạt. Liều lượng lân bón thích hợp cho 
cả 2 giống đậu tương D140 và ĐT22 trên đất Gia Lâm - Hà Nội là 90 kg P2O5/ha. Hiệu suất của bón lân 
cho đậu tương từ 3,90 - 8,82 kg đậu tương/1 kg P2O5. 

Từ khoá: Đậu tương, năng suất, phân lân. 

SUMMARY 
The effect of phosphorous fertilizer on growth, development and yield of spring soybean at Gia 

Lam - Ha Noi was studied to identify optimum P rate using two new soybean varieties D140 and ĐT22. 
The experiment was replicated three times in a RCBD. Results showed that phosphorous fertilizer 
applied to spring soybean exhibited positive effect on leaf area index, dry matter accumulation, 
number of nodes, number of pods and grain yield. Optimum dose of P for D140 and DT22 was found 
to be 90 kg P2O5 ha-1. Output of applying phosphorousmfertilizer is from 3.90 to 8.82 kg soybean kg-1 
P2O5.   

Key words: Phosphorous fertilizer, soybean, yield 

1. §ÆT VÊN §Ò 

C©y ®Ëu t−¬ng (Glycine max (L.) Merrill) 
lμ c©y c«ng nghiÖp ng¾n ngμy, thuéc bé ®Ëu, 
dÇu ®Ëu t−¬ng cã gi¸ trÞ dinh d−ìng cao. Sau 
mçi vô trång, ®Ëu t−¬ng cã thÓ cè ®Þnh vμ bæ 
sung vμo ®Êt tõ 60 - 80 kg N/ha, t−¬ng ®−¬ng 
víi 300 - 400 kg ®¹m sunphat (Chu V¨n 
TiÖp, 1981). Th©n l¸ ®Ëu t−¬ng cμy vïi cã gi¸ 
trÞ c¶i t¹o ®Êt rÊt tèt. Do vËy, c©y ®Ëu t−¬ng 
gi÷ mét vÞ trÝ quan träng trong hÖ thèng c©y 
trång n«ng nghiÖp. 

L©n lμ nguyªn tè dinh d−ìng rÊt cÇn cho 
sù ph¸t triÓn bé rÔ vμ sù ho¹t ®éng cña vi 
sinh vËt nèt sÇn c©y bé ®Ëu. Trong c¸c biÖn 
ph¸p t¨ng n¨ng suÊt ®Ëu t−¬ng, biÖn ph¸p 
bãn ph©n l©n rÊt ®−îc coi träng. Theo Vò 
§×nh ChÝnh (1998), trªn ®Êt b¹c mμu nghÌo 
dinh d−ìng, bãn 90 kg P2O5/ha trªn nÒn 40 kg 
N/ha lμm t¨ng sè l−îng nèt sÇn, sè qu¶ 
ch¾c/c©y vμ n¨ng suÊt h¹t. Trong ®iÒu kiÖn vô 
hÌ, trªn ®Êt b¹c mμu (HiÖp Hoμ - B¾c Giang) 
bãn cho gièng ®Ëu t−¬ng Xanh l¬ Hμ B¾c 20 kg 
N: 90 kg P2O5: 90 kg K2O lμ thÝch hîp nhÊt. 
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Khi nghiªn cøu biÖn ph¸p kü thuËt th©m 
canh cho ®Ëu t−¬ng vμ l¹c ë mét sè tØnh trung 
du, miÒn nói phÝa B¾c, TrÇn Danh Th×n 
(2001) cho r»ng, ®èi víi ®Êt ®åi chua nghÌo 
dinh d−ìng, bãn l−îng ph©n cao (100 kg N + 
100 ®Õn 150 kg P2O5 + 50 kg K2O + 800 kg 
v«i/ha sÏ cho n¨ng suÊt vμ hiÖu qu¶ kinh tÕ 
cao. TrÇn ThÞ Tr−êng, TrÇn Thanh B×nh 
(2005) cho r»ng, tû lÖ ®¹m, l©n, kali thÝch 

hîp nhÊt cho ®Ëu t−¬ng lμ 1:2:2. ë 
Indonexia, theo Salesh vμ Sumarno (1993), 
bãn ph©n cho ®Êt cã hμm l−îng l©n dÔ tiªu < 
18 ppm ®· t¨ng n¨ng suÊt ®Ëu t−¬ng ®¸ng 
kÓ. §Êt chua, hμm l−îng Al, Fe, Mn trao ®æi 
cao th−êng ®i kÌm víi viÖc thiÕu l©n dÔ tiªu 
g©y trë ng¹i cho sinh tr−ëng, ph¸t triÓn vμ 
h×nh thμnh n¨ng suÊt. 

§Êt Gia L©m - Hμ Néi kh«ng chua, song 
khi ®−a gièng míi vμo, nhÊt lμ ®èi víi c©y 
®Ëu t−¬ng xu©n, cÇn ph¶i t×m hiÓu liÒu l−îng 
l©n bãn thÝch hîp ®Ó c©y ®Ëu t−¬ng cã thÓ 
cho n¨ng suÊt cao, hiÖu qu¶ kinh tÕ tèt cã lîi 
cho ng−êi trång. 

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

ThÝ nghiÖm ®−îc bè trÝ trªn ®Êt thÞt nhÑ, 
t−íi tiªu chñ ®éng, pH = 6,5, P2O5 tæng sè: 
0,132%; P2O5 dÔ tiªu: 2,4 mg/100g ®Êt; t¹i 
khu thÝ nghiÖm Tr−êng §¹i häc N«ng nghiÖp 
Hμ Néi. Thêi gian: vô xu©n 2007 - 2008. 

Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch l©n dÔ tiªu: P2O5 
dÔ tiªu (mg/100 g ®Êt) theo ph−¬ng ph¸p 
Olsen (®o trªn m¸y so mμu). 

Gièng thÝ nghiÖm lμ gièng ®Ëu t−¬ng 
xu©n: §T22 vμ D140 ®−îc bè trÝ theo c¸c 
c«ng thøc: 

C«ng thøc 1 (CT1 - ®èi chøng): Kh«ng 
bãn l©n, víi ph©n nÒn: 8 tÊn ph©n chuång + 
40 kg N + 60 kg K2O/ha.  

C«ng thøc 2 (CT2):  NÒn + 60 kg P2O5  

C«ng thøc 3 (CT3):  NÒn + 90kg P2O5  

C«ng thøc 4 (CT4):  NÒn +120 kg P2O5  

ThÝ nghiÖm ®−îc bè trÝ theo kiÓu Split - 
plot, (theo kiÓu hai nh©n tè). Nh©n tè chÝnh 
lμ liÒu l−îng l©n (bè trÝ trªn « nhá), nh©n tè 
phô lμ gièng (bè trÝ trªn « lín). DiÖn tÝch mçi 
« nhá 10 m2, diÖn tÝch mçi « lín 40m2. DiÖn 
tÝch khu thÝ nghiÖm: (10m2 x8) x 3 = 240m2 
ch−a kÓ d¶i b¶o vÖ. 

ChØ tiªu theo dâi: ChØ sè diÖp lôc, diÖn 
tÝch l¸, chØ sè diÖn tÝch l¸, kh¶ n¨ng h×nh 
thμnh nèt sÇn; kh¶ n¨ng tÝch luü chÊt kh« 
vμo c¸c thêi kú c©y b¾t ®Çu ra hoa, ra hoa ré, 
qu¶ ch¾c, mçi lÇn nh¾c l¹i 5 c©y. 

Ngoμi ra, tiÕn hμnh theo dâi c¸c chØ tiªu 
n«ng häc nh− thêi gian sinh tr−ëng, sè l−îng 
nèt sÇn, c¸c yÕu tè cÊu thμnh n¨ng suÊt vμ 
n¨ng su©t. 

C¸c yÕu tè cÊu thμnh n¨ng suÊt: mçi lÇn 
nh¾c l¹i, lÊy 10 c©y ngÉu nhiªn t¹i thêi ®iÓm 
thu ho¹ch ®Ó theo dâi c¸c yÕu tè cÊu thμnh 
n¨ng suÊt nh− tæng sè qu¶ trªn c©y; tû lÖ 
qu¶ ch¾c trªn c©y; tû lÖ qu¶ 3 h¹t; khèi l−îng 
1000 h¹t (®Ó tÝnh n¨ng suÊt lý thuyÕt). §Ó 
tÝnh n¨ng suÊt thùc thu, ph¶i thu ho¹ch 
toμn « thÝ nghiÖm, sau ®ã c©n riªng tõng « 
råi quy ra n¨ng suÊt trªn ha. Sè liÖu ®−îc 
ph©n tÝch theo ph−¬ng ph¸p thèng kª b»ng 
phÇn mÒm IRRISTAT 4.0 vμ Excel 2003.  

3. KÕT QU¶ NGHI£N CøU  

3.1. VÒ chØ sè diÖn tÝch l¸   

ChØ sè diÖn tÝch l¸ ph¶n ¶nh t×nh h×nh 
quang hîp cña quÇn thÓ ®Ëu t−¬ng. ViÖc 
nghiªn cøu chØ sè diÖn tÝch l¸ sÏ cho biÕt kh¶ 
n¨ng cho s¶n l−îng quÇn thÓ ®Ëu t−¬ng. ChØ 
sè diÖn tÝch l¸ biÕn ®éng theo liÒu l−îng l©n 
bãn, thÊp nhÊt ë CT1 (kh«ng bãn l©n), cao 
nhÊt vμ dõng l¹i ë CT3 (bãn 90 kg P2O5/ha). 
ChØ sè diÖn tÝch l¸ t¨ng liªn tôc cho ®Õn thêi 
kú ch¾c h¹t.  

ë c¸c giai ®o¹n, gièng D140 ®Òu cã chØ 
sè diÖn tÝch l¸ cao h¬n gièng §T 22. 
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B¶ng 1. ¶nh h−ëng cña liÒu l−îng l©n bãn ®Õn chØ sè diÖn tÝch l¸  
            cña hai gièng ®Ëu t−¬ng §T22 vμ D140 (m2 l¸/m2 ®Êt) 

Công thức (Kg P2O5/ha) Giống Thời kỳ bắt đầu ra hoa Thời kỳ hoa rộ Thời kỳ quả mẩy 
ĐT22 1,92 2,77 3,44 CT1(đ/c) (0 Kg P2O5/ha) D140 2,06 2,92 3,63 
ĐT22 2,01 2,85 3,56 CT2        (60 Kg P2O5/ha) 
D140 2,15 3,48 3,89 
ĐT22 2,24 3,50 3,92 CT3         (90 Kg P2O5/ha) D140 2,29 3,70 4,24 
ĐT22 2,13 3,40 3,68 CT4         (120 Kg P2O5/ha) D140 2,24 3,62 4,11 

C   4,0 CV% G   4,5 
C   0,21 LSD0.05 G   0,16 

Ghi chú: C- Sai số giữa các công thức; G- Sai số giữa các giống. 

B¶ng 2. ¶nh h−ëng cña liÒu l−îng l©n bãn ®Õn Iqh vμ chØ sè diÖp lôc 
cña hai gièng ®Ëu t−¬ng §T22 vμ D140 

Thời kỳ bắt đầu ra hoa Thời kỳ hoa rộ Thời kỳ quả mẩy 
Công thức Giống Iqh (μm 

CO2/m2lá/s) 
Chỉ số 

diệp lục 
Iqh  (μm 

CO2/m2lá/s) 
Chỉ số 

diệp lục 
Iqh (μm 

CO2/m2lá/s) 
Chỉ số 

diệp lục 
ĐT22 33,9 42,0 36,5 44,07 13,9 38,5 CT1 (đ/c) (0 Kg P2O5/ha) D140 32,9 42,9 37,3 43,7 14,2 39,2 
ĐT22 34,2 42,9 37,0 45,0 14,6 39,8 CT2 (60 Kg P2O5/ha) D140 35,7 43,0 39,0 44,6 14,4 39,7 
ĐT22 40,2 44,3 44,0 47,5 15,4 40,6 CT3 (90 Kg P2O5/ha) D140 41,4 44,7 45,4 47,0 17,4 40,9 
ĐT22 40,8 44,9 45,3 45,7 14,8 39,5 CT4 (120 Kg P2O5/ha D140 43,7 44,9 49,3 48,4 15,5 40,2 

C      3,3 CV% G      5,0 
C      2,16 LSD0.05 G      0,11 

Ghi chú: C- Sai số giữa các công thức; G- Sai số giữa các giống. 

Nh− vËy bãn l©n lμm t¨ng chØ sè diÖn tÝch 
l¸ vμ ®¹t cao nhÊt ë møc bãn 90 Kg P2O5/ha.   

3.2. VÒ c−êng ®é quang hîp (Iqh) vμ  chØ  
       sè diÖp lôc  

Bãn l©n cã t¸c ®éng ®Õn c−êng ®é quang 
hîp (Iqh) vμ chØ sè diÖp lôc ë l¸ (B¶ng 2). 
Theo dâi ë thêi kú nμo còng cho thÊy c¸c chØ 
tiªu trªn ë c«ng thøc ®−îc bãn l©n ®Òu cao 
h¬n ë c«ng thøc kh«ng ®−îc bãn l©n. 

* C−êng ®é quang hîp  

C−êng ®é quang hîp cña 2 gièng ®Ëu 
t−¬ng §T22 vμ D140 ®¹t cao nhÊt vμo thêi kú 
ra hoa ré cao nhÊt ë CT4 (120 kg P2O5/ha), 
gièng §T22 ®¹t 45,3 μm CO2/m2l¸/s vμ D140  
®¹t 49,3 μm CO2/m2l¸/s. §Õn thêi kú qu¶ ch¾c 

c−êng ®é quang hîp cña hai gièng §T22 vμ 
D140 ®Òu gi¶m xuèng. §iÒu ®¸ng chó ý lμ ®Õn 
thêi kú vμo mÈy, c−êng ®é quang hîp ë c«ng 
thøc bãn 90 kg P2O5/ha ë c¶ 2 gièng ®Òu vÉn ë 
møc ®é cao nhÊt, cao h¬n c¶ c«ng thøc bãn 
120 kg P2O5/ha (B¶ng 2).  

* ChØ sè diÖp lôc 
ChØ sè diÖp lôc trong l¸ ®Ëu t−¬ng còng 

biÕn ®æi theo l−îng l©n bãn. ë c¸c c«ng thøc 
®−îc bãn l©n, chØ sè diÖp lôc ®Òu cao h¬n 
c«ng thøc kh«ng bãn l©n. Còng gièng nh− 
c−êng ®é quang hîp, chØ sè diÖp lôc cao nhÊt 
ë thêi kú  hoa ré. Thêi kú vμo ch¾c, chØ sè 
diÖp lôc cã gi¶m nh−ng kh«ng gi¶m m¹nh 
nh− c−êng ®é quang hîp. ChØ sè diÖp lôc thêi 
kú vμo mÈy ë c«ng thøc bãn 90 kg P2O5/ha 
còng ®¹t cao nhÊt nh− c−êng ®é quang hîp. 
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B¶ng 3. ¶nh h−ëng cña viÖc bãn l©n ®Õn kh¶ n¨ng tÝch luü chÊt kh« 
cña hai gièng ®Ëu t−¬ng nghiªn cøu (g/c©y) 

Công thức (Kg P2O5/ha) Giống Thời kỳ bắt đầu ra hoa Thời kỳ hoa rộ Thời kỳ quả mẩy 
ĐT22 2,33 5,18 13,45 CT1 (đ/c) (0 Kg P2O5/ha) D140 2,79 5,48 21,75 
ĐT22 2,67 5,56 15,00 CT2 (60 Kg P2O5/ha) D140 2,93 6,49 23,47 
ĐT22 3,21 6,09 22,58 CT3 (90 Kg P2O5/ha) D140 3,48 8,12 25,42 
ĐT22 2,75 5,91 20,22 CT4 (120 Kg P2O5/ha) D140 3,20 6,54 24,80 

C      5,9 CV% G     4,5 
C   1,73 LSD0.05 G   0,62 

Ghi chú: C- Sai số giữa các công thức; G- Sai số giữa các giống. 

B¶ng 4. ¶nh h−ëng cña liÒu l−îng l©n bãn ®Õn sù h×nh thμnh nèt sÇn 
cña hai gièng ®Ëu t−¬ng §T22 vμ D140 

Thời kỳ bắt đầu ra hoa Thời kỳ hoa rộ Thời kỳ quả mẩy 

Công thức Giống 
Số lượng 
nốt sần 

(nôt/cây) 

Khối 
lượng 

nốt sần 
(g/cây) 

Số 
lượng 

nốt sần 
(nôt/cây) 

Khối 
lượng 

nốt sần 
(g/cây) 

Số 
lượng 

nốt sần 
(nôt/cây) 

Khối 
lượng 

nốt sần 
(g/cây) 

ĐT22 22,34 0,12 32,71 0,20 73,12 0,63 CT1 (đ/c) (0 Kg P2O5/ha) 
D140 23,70 0,14 34,30 0,21 54,51 0,48 
ĐT22 28,32 0,13 38,54 0,29 82,34 0,97 CT2 (60 Kg P2O5/ha) 
D140 27,31 0,16 38,74 0,28 71,67 0,62 
ĐT22 31,25 0,18 47,39 0,46 118,2 2,31 CT3 (90 Kg P2O5/ha) 
D140 31,60 0,19 49,21 0,49 99,36 2,06 
ĐT22 29,56 0,16 42,72 0,38 101,04 1,99 

CT4 (120 Kg P2O5/ha) D140 29,76 0,17 46,07 0,42 88,24 1,11 
C     4,5  

CV% 
G     4,7  
C     5,56  LSD0.05 G     3,84  

Ghi chú: C- Sai số giữa các công thức; G- Sai số giữa các giống. 

3.3. VÒ kh¶ n¨ng tÝch luü chÊt kh« cña 
       ®Ëu t−¬ng 

Khèi l−îng chÊt kh« c©y ®Ëu t−¬ng tÝch 
luü ®−îc ë c¸c liÒu l−îng bãn l©n kh¸c nhau 
cã sù kh¸c biÖt râ rÖt, ®Æc biÖt lμ ë thêi kú 
qu¶ vμo ch¾c.  

Khèi l−îng chÊt kh« tÝch luü ®−îc trong 
c¶ 3 thêi kú (b¾t ®Çu ra hoa, ra hoa ré vμ qu¶ 
mÈy), thÊp nhÊt ë c«ng thøc kh«ng bãn l©n 
vμ cao nhÊt ë c«ng thøc bãn 90 kg P2O5/ha: 
thêi kú qu¶ mÈy, gièng §T22 (22,58 g/c©y), 
D140 (25,42 g/c©y) (B¶ng 3). 

KÕt qu¶ nghiªn cøu trªn thÓ hiÖn l©n cã 
t¸c dông tÝch cùc ®Õn kh¶ n¨ng vËn chuyÓn 
s¶n phÈm quang hîp vÒ c¬ quan tÝch luü, ®ã 
chÝnh lμ c¬ së ®Ó ®¹t n¨ng suÊt ®Ëu t−¬ng cao.  

3.4. VÒ viÖc h×nh thμnh nèt sÇn cña ®Ëu 
       t−¬ng  

KÕt qu¶ cho thÊy, bãn l©n ¶nh h−ëng 
tÝch cùc ®Õn viÖc h×nh thμnh nèt sÇn cña c©y 
®Ëu t−¬ng. Sè l−îng vμ khèi l−îng nèt sÇn 
cña hai gièng §T22 vμ D140 kh¸c nhau râ 
rÖt khi bãn c¸c l−îng l©n kh¸c nhau. C©y 
®−îc bãn l©n cã nhiÒu nèt sÇn h¬n, nèt sÇn 
còng to h¬n. Bãn 90 kg P2O5/ha, sè l−îng vμ 
khèi l−îng nèt sÇn ë c¶ hai gièng ®Ëu t−¬ng 
§T22 vμ D140 ®Òu t¨ng cao vμ ®¹t tèi ®a ë 
thêi kú qu¶ ®Ëu t−¬ng vμo ch¾c. Gièng §T22 
®Õm ®−îc 118,2 nèt/c©y, c©n ®−îc 2,31 g cao 
h¬n gièng DT40 ®¹t t−¬ng øng 99,36 vμ 2,06 
g/c©y (B¶ng 4). 
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B¶ng 5. ¶nh h−ëng cña liÒu l−îng l©n bãn ®Õn thêi gian sinh tr−ëng, kh¶ n¨ng chèng ®æ vμ 
møc ®é nhiÔm s©u bÖnh h¹i cña hai gièng ®Ëu t−¬ng §T22 vμ D140 

Công thức 
thí nghiệm Giống TGST 

(ngày) 

Chiều cao 
thân chính 

(cm) 

Khả năng 
chống đổ 

(điểm) 

Tỷ lệ cây 
bị sâu 

cuốn lá 
(%) 

Tỷ lệ quả bị 
sâu đục quả 

(%) 

Mức độ 
nhiễm bệnh gỉ sắt 

 (cấp 1-9) 

ĐT22 90 38,34 1 5,60 2,45 3 CT1(đ/c) 
(0 Kg P2O5/ha) D140 94 43,90 1 5,85 2,56 2 

ĐT22 92 39,16 1 6,82 2,92 2 CT2 
(60 g P2O5/ha) D140 96 47,08 2 7,02 3,77 2 

ĐT22 94 40,45 2 8,33 5,48 1 CT3 
(90 Kg P2O5/ha) D140 102 49,51 3 10,60 6,40 1 

ĐT22 92 39,82 2 6,95 3,51 1 CT4 
(120 Kg P2O5/ha) D140 90 38,34 1 8,83 5,18 2 

B¶ng 6. ¶nh h−ëng cña liÒu l−îng l©n bãn ®Õn c¸c yÕu tè cÊu thμnh n¨ng suÊt 
vμ n¨ng suÊt cña hai gièng ®Ëu t−¬ng §T22 vμ D140 

Công thức 
thí nghiệm Giống 

Tổng số 
quả/cây 

(quả) 

Tỷ lệ 
quả chắc 

(%) 

Tỷ lệ quả 
3 hạt 
(%) 

Khối lượng 
1000 hạt 

(g) 

NSLT 
(tạ/ha) 

NSTT 
(tạ/ha) 

ĐT22 23,14 86,95 13,04 136,5 19,92 15,33 CT1 (đ/c) (0 Kg P2O5/ha) D140 43,13 90,69 16,28 158,2 21,82 16,71 
ĐT22 26,31 89,46 19,23 136,7 22,40 18,00 CT2 (đ/c) (60 Kg P2O5/ha) D140 43,51 93,02 20,93 158,6 27,60 22,00 
ĐT22 28,52 94,45 30,55 138,0 26,94 20,72 CT3 (90 Kg P2O5/ha) D140 46,24 97,87 32,24 159,5 31,75 24,75 
ĐT22 36,62 92,85 25,00 137,3 25,13 20,01 CT4 (120 Kg P2O5/ha) D140 47,51 95,48 25,74 159,3 30,25 23,30 

C 3,8     7,6 CV% G 4,0     6,5 
C 1,99     2,15 LSD0.05 G 0,02     1,23 
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H×nh 1. N¨ng suÊt thùc thu cña gièng ®Ëu t−¬ng §T22 vμ D140  

ë c¸c liÒu l−îng l©n bãn kh¸c nhau 

3.5. VÒ thêi gian sinh tr−ëng, kh¶ n¨ng 
       chèng ®æ vμ møc ®é nhiÔm s©u bÖnh 
        h¹i cña ®Ëu t−¬ng khi ®−îc bãn l©n 

Thêi gian sinh tr−ëng cña hai gièng ®Ëu 

t−¬ng §T22 vμ D140 ë c¸c møc l©n bãn kh¸c 
nhau cã møc biÕn ®éng kh¸ lín. ë møc bãn 
l©n 90 kg P2O5/ha, hai gièng §T22 vμ D140 
cã thêi gian sinh tr−ëng dμi nhÊt (B¶ng 5).  



Vũ Thị Thu Hiền, Đoàn Thị Thanh Nhàn    

149 

§èi víi ®Ëu t−¬ng, s©u cuèn l¸ vμ s©u ®ôc 
qu¶ lμ hai lo¹i s©u h¹i chñ yÕu, ®Æc biÖt ë giai 
®o¹n ph¸t triÓn vÒ sau. S©u cuèn l¸ xuÊt hiÖn 
nhiÒu trong thêi kú ph¸t triÓn th©n l¸. S©u 
®ôc qu¶ g©y h¹i tõ khi h¹t míi h×nh thμnh 
®Õn khi h¹t mÈy vμ c¶ khi thu ho¹ch. 

Nghiªn cøu ¶nh h−ëng cña liÒu l−îng 
l©n bãn ®Õn møc ®é nhiÔm s©u bÖnh h¹i cña 
hai gièng ®Ëu t−¬ng §T22 vμ DT40 cho thÊy, 
møc ®é h¹i ë c¸c møc l©n bãn kh¸c nhau râ 
rÖt, bÞ nÆng nhÊt lμ CT3 tû lÖ c©y bÞ h¹i 
8,33% ®èi víi gièng §T22, 10,60% ®èi víi 

gièng DT40 (B¶ng 5). ë c¸c c«ng thøc bãn 
l©n do bé l¸ ph¸t triÓn m¹nh xanh tèt nªn ®· 
hÊp dÉn s©u ph¸ h¹i m¹nh h¬n c«ng thøc ®èi 
chøng kh«ng bãn l©n. 

3.6. §èi víi c¸c yÕu tè cÊu thμnh n¨ng suÊt 
       vμ n¨ng suÊt cña hai gièng ®Ëu t−¬ng 
       §T22 vμ D140    

N¨ng suÊt thùc thu lμ chØ tiªu quan 
träng nhÊt ®Ó ®¸nh gi¸ møc ®é tèt xÊu cña 
mét gièng còng nh− hiÖu qu¶ cña mét yÕu tè 
thÝ nghiÖm. Khi kh«ng bãn l©n, §T22 chØ cho 
n¨ng suÊt 15,33 t¹/ha, trong khi D140 cho 
n¨ng suÊt 16,71 t¹/ha. C¶ 2 gièng ®Òu cho 
n¨ng suÊt cao nhÊt khi bãn 90 kg P2O5/ha: 
D140 ®¹t 24,75 t¹/ha, cßn §T22 chØ ®¹t 20,72 
t¹/ha. Tuy nhiªn, sù sai kh¸c nμy kh«ng cã ý 
nghÜa thèng kª (LSD0,05 cña gièng lμ 1,23).  

So víi kh«ng bãn l©n, n¨ng suÊt cña gièng 
§T22 ë møc l©n bãn 90 kg P2O5/ha cao h¬n lμ 
5,39 t¹/ha, cßn gièng D140 cao h¬n ®èi chøng 
lμ 8,04 t¹/ha. KÕt qu¶ nghiªn cøu cho thÊy, 
cïng liÒu l−îng l©n bãn 90 kg P2O5/ha, cïng 
®iÒu kiÖn ch¨m sãc nh−ng gièng D140 cho 
n¨ng suÊt cao h¬n gièng §T22 lμ 4,03 t¹/ ha.  

3.7. HiÖu suÊt sö dông l©n         

ViÖc bãn l©n cho c©y trång nãi chung vμ 
c©y ®Ëu t−¬ng nãi riªng lu«n cã ý nghÜa lμm 
t¨ng n¨ng suÊt. Mét ®iÒu hiÓn nhiªn, kh«ng 
ph¶i 100% l−îng ph©n bãn ®−îc c©y trång sö 
dông vμ ®Òu lμm t¨ng n¨ng suÊt. §ång thêi 
kh«ng ph¶i cμng bãn nhiÒu ph©n th× hiÖu 
qu¶ cμng cao. Qua tÝnh to¸n, hiÖu suÊt sö 
dông l©n cña hai gièng ®Ëu t−¬ng §T22 vμ 

D140 cho thÊy: §èi víi gièng §T 22, ë CT2 
cø bãn 1 kg P2O5 lμm t¨ng 4,45 kg ®Ëu t−¬ng; 
ë CT3 (bãn 90 kg P2O5/ha) t¨ng 5,99 kg ®Ëu 
t−¬ng; ë CT4 (bãn 120 kg P2O5/ha) t¨ng 3,90 
kg ®Ëu t−¬ng. HiÖu suÊt sö  dông l©n cao 
nhÊt lμ ë CT3. §èi víi gièng DT40, liÒu 
l−îng l©n bãn 60 kg P2O5/ha cho hiÖu qu¶ sö 
dông l©n bãn lμ cao nhÊt, cø bãn 1 kg P2O5 

th× lμm t¨ng 8,82 kg ®Ëu t−¬ng, tiÕp ®Õn liÒu 
l−îng bãn 90 kg P2O5/ha víi 7,32 kg ®Ëu 
t−¬ng/1 kg P2O5; ë liÒu l−îng l©n bãn 120 kg 
P2O5/ha cã hiÖu  suÊt sö dông l©n bãn thÊp 
nhÊt ®¹t 5,87 kg ®Ëu t−¬ng/1 kg.  

3.8. HiÖu qu¶ kinh tÕ cña liÒu l−îng l©n 
       bãn kh¸c nhau cho hai gièng ®Ëu 
       t−¬ng §T22 vμ D140  

C¸c liÒu l−îng l©n bãn kh¸c nhau ®· lμm 
thay ®æi mét sè chØ tiªu sinh tr−ëng ph¸t 
triÓn, chèng chÞu s©u bÖnh, n¨ng suÊt thùc 
thu vμ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt. C¸c sè liÖu ®¸nh 
gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ cña bãn l©n cho hai gièng 
®Ëu t−¬ng §T22 vμ D140 cho thÊy, ë c¸c c«ng 
thøc cã bãn l©n ®Òu cho l·i thuÇn cao h¬n so 
víi c«ng thøc kh«ng bãn l©n.   

§èi víi gièng §T22, ë CT1 (kh«ng bãn 
l©n) cho l·i thuÇn 1.489.220 ®ång/ha, trong 
khi ®ã ë CT2, CT3, CT4 bãn l©n cho l·i 
thuÇn tõ 3.062.720 - 4.957.470 ®/ha, riªng 
CT3 (liÒu l−îng bãn 90 kg P2O5/ha) cho hiÖu 
qu¶ kinh tÕ cao nhÊt, cao h¬n so víi ®èi 
chøng 3.468.250 ®/ha. Gièng D140 ë c«ng 
thøc 1 (kh«ng bãn l©n) cho l·i thuÇn thÊp 
nhÊt ®¹t 2.593.220 triÖu ®ång/ha vμ cho hiÖu 
qu¶ kinh tÕ cao nhÊt ë liÒu l−îng l©n bãn 90 
kg P2O5/ha ®¹t 8.181.470 ®/ha cao h¬n so víi 
®èi chøng 5.588.250 ®/ha.  

Nh− vËy, bãn l©n cho ®Ëu t−¬ng ®· lμm 
t¨ng n¨ng suÊt vμ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt râ rÖt. 
ë liÒu l−îng bãn 60 kg P2O5/ha vμ 120 kg 
P2O5/ha hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kh¸ cao, cßn khi 
bãn víi liÒu l−îng 90 kg P2O5/ha th× n¨ng 
suÊt vμ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt cña c¶ hai gièng 
§T22 vμ D140 ®¹t cao nhÊt. Tuy nhiªn, 
gièng D140 cã n¨ng suÊt cao h¬n 403 kg/ha 
vμ cã thu nhËp thuÇn cao h¬n 3,22 triÖu so 
víi gièng §T22.   
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B¶ng 7. HiÖu suÊt sö dông l©n ë c¸c liÒu l−îng l©n bãn kh¸c nhau 
cho hai gièng §T22 vμ D140 

Công thức (Kg P2O5/ha) Giống Năng suất đậu tương
(kg/ha) 

NS tăng so với đối chứng 
(kg đậu tương/ha) 

Hiệu suất sử dụng lân 
(kg đậu tương/1 kg P2O5) 

ĐT22 1533 0 0 
CT1 (đ/c) (0 Kg P2O5/ha) 

D140 1671 0 0 

ĐT22 1800 267 4,45 
CT2 (60 Kg P2O5/ha) 

D140 2200 529 8,82 

ĐT22 2072 539 5,99 
CT3 (90 Kg P2O5/ha) 

D140 2475 659 7,32 

ĐT22 2001 468 3,90 
CT4 (120 Kg P2O5/ha) 

D140 2330 704 5,87 

B¶ng 8. HiÖu qu¶ kinh tÕ cña liÒu l−îng l©n bãn kh¸c nhau 
cho hai gièng ®Ëu t−¬ng §T22 vμ D140 (tÝnh cho 1 ha) 

                                                 Lượng lân bón 
Các khoản đầu tư 

CT1 
0 Kg P2O5 

CT2 
60 Kg P2O5 

CT3 
90 Kg P2O5 

CT4 
120 Kg P2O5 

Tổng chi phí 10.774.780 11.337.280 11.618.530 11.899.780 

Giống (đ) 500.000 500.000 500.000 500.000 

Làm đất (đ) 500.000 500.000 500.000 500.000 

Phân nền (đ) 2.574.780 2.574.780 2.574.780 2.574.780 

Chi phí BVTV (đ) 400.000 400.000 400.000 400.000 

Công lao động (đ) 6.750.000 6.750.000 6.750.000 6.750.000 

Điện nước tưới (đ) 50.000 50.000 50.000 50.000 

Giống 

Phân lân 0 562.500 843.750 1.125.000 

Tổng thu (đ) 12.264.000 14.400.000 16.576.000 16.008.000 

Năng suất (kg) 1.533 1.800 2.072 2.001 

Giá bán (đ) 8000 8000 8000 8000 
ĐT22 

Thu nhập thuần (đ) 1.489.220 3.062.720 4.957.470 4.108.220 

Tổng thu (đ) 13.368.000 17.600.000 19.800.000 18.640.000 

Năng suất (kg) 1.671 2.200 2.475 2.330 

Giá bán (đ) 8000 8000 8000 8000 
D140 

Thu nhập thuần (đ) 2.593.220 6.262.720 8.181.470 6.740.220 

 

4. KÕt luËn  

Trªn nÒn bãn phèi hîp 8 tÊn ph©n 
chuång + 40 kg N vμ 60 kg K2O/ha, l©n ®· 
¶nh h−ëng râ ®Õn sinh tr−ëng ph¸t triÓn, 
møc ®é nhiÔm s©u bÖnh, cô thÓ lμ c¸c c«ng 
thøc cã bãn l©n ®· lμm t¨ng khèi l−îng vμ sè 

l−îng nèt sÇn, bãn l©n còng lμm t¨ng diÖn 
tÝch l¸, chØ sè diÖn tÝch l¸, t¨ng kh¶ n¨ng 
tÝch luü chÊt kh«, chØ sè diÖp lôc vμ c−êng ®é 
quang hîp cña hai gièng ®Ëu t−¬ng §T22 vμ 
D140. HiÖu qu¶ cao nhÊt thu ®−îc khi bãn 
kÕt hîp víi 90 kg P2O5/ha. 
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Trªn c¬ së phèi hîp víi ph©n chuång, 
®¹m vμ kali ë møc bãn trªn, bãn thªm ph©n 
l©n víi c¸c møc 60, 90, 120 kg P2O5 ha-1 ®· 
lμm t¨ng tæng sè qu¶/c©y, tû lÖ qu¶ ch¾c, qu¶ 
2 h¹t, 3 h¹t so víi c«ng thøc kh«ng bãn thªm 
l©n. Bãn thªm l©n ®· lμm t¨ng n¨ng suÊt 
thùc thu cña hai gièng ®Ëu t−¬ng râ rÖt, cao 
nhÊt ë møc bãn 90 kg P2O5/ha. Cïng liÒu 
l−îng bãn gièng D140 cho n¨ng suÊt thùc 
thu cao h¬n gièng §T22 lμ 4,03 t¹/ ha.  

C¸c c«ng thøc cã phèi hîp víi l©n ®Òu 
cho thu nhËp thuÇn cao h¬n c«ng thøc kh«ng 
phèi hîp thªm l©n. C«ng thøc bãn 8 tÊn 
ph©n chuång + 40 kg N + 90 kg P2O5/vμ 60 
kg K2O/ha cho c¶ hai gièng §T22 vμ D140 
®Òu  cã thu nhËp  thuÇn cao nhÊt. Nh−ng xÐt 
vÒ hiÖu suÊt bãn l©n, trªn c¬ së phèi hîp víi 
8 tÊn ph©n chuång + 40 kg N vμ 60 kg 
K2O/ha gièng §T22 ®¹t cao nhÊt khi bãn 60 
kg P2O5/ha, cßn gièng D140 ®¹t cao nhÊt khi 
bãn 90 kg P2O5/ha.  
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