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X¸C §ÞNH LIÒU L¦îNG §¹M VI£N NÐN BãN CHO LóA T¹I TH¸I B×NH Vμ H¦NG Y£N  

Determining Compressed Nitrogen Rate for Rice in 
Thai Binh and Hung Yen Provinces 

Nguyễn Thị Lan, Đỗ Thị Hường 

Khoa Nông học, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 

TÓM TẮT  
Thí nghiệm được thực hiện với mục đích xác định liều lượng phân N dạng viên nén cho năng 

suất  và đạt hiệu suất bón cao nhất với lúa tẻ thuần chất lượng cao N46, trên đất 2 vụ lúa địa hình vàn 
tại tỉnh Thái Bình và Hưng Yên. Nghiên cứu được tiến hành trong năm 2007 (vụ xuân tại huyện Kiến 
Xương tỉnh Thái Bình và vụ mùa tại huyện Ân Thi và Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên) với các mức N nén (0; 
30; 60; 90; 120) kg N/ha (đạm được nén cùng với kali), các công thức bón N đều có cùng nền phân 
bón (10 tấn phân chuồng + 90 kg P2O5 + 90 kg K2O)/ha. Thí nghiệm được sắp xếp theo kiểu khối ngẫu 
nhiên đầy đủ với 3 lần nhắc lại, diện tích ô thí nghiệm 20 m2. Từ các kết quả nghiên cứu có thể kết 
luận: (i) Lượng phân N bón tăng đã làm tăng chiều cao cây cuối cùng, tăng tổng số nhánh cũng như 
số nhánh hữu hiệu trên khóm và chỉ số diện tích lá (LAI) ở các thời kỳ theo dõi; (ii) Bón 90 kg N/ha 
cho năng suất cao nhất (vụ xuân tại Thái Bình đạt 56,2 tạ/ha và trung bình vụ mùa tại Hưng Yên đạt 
62,1 tạ/ha) và sự khác nhau có ý nghĩa ở mức (α = 0,05); (iii) Bón 60 kg N/ha lại cho hiệu suất bón cao 
nhất, trung bình 15,5 kg hạt/1 kg N (vụ xuân tại Thái Bình là 15,7 kg hạt/1 kg N và vụ mùa đạt 15,4 kg 
hạt/1 kg N tại Hưng Yên. 

Từ khóa: Chỉ số diện tích lá; dòng lúa N46, hiệu suất; năng suất thực thu; phân chuồng; phân 
viên nén. 

SUMMARY 
Three experiments were conducted at Kien Xuong district in Thai Binh province and two districts 

(An Thi and Tien Lu) in Hung Yen province to study the effect of compressed nitrogen (N) fertilizer 
levels on the growth, development, leaf area index and yield on rice cultivar N46 in spring & autumn 
cropping season in 2007. The levels of compressed nitrogen were 0, 30, 60, 90 and 120 kg per hectare 
with a fixed base of 10 tons FYM + 90 kg P2O5 + 90 kg K2O per hectare. Increase of compressed 
nitrogen fertilizer levels promoted the growth characters viz., leaf area index (LAI), and increased yield 
components, grain yield and number of effective tillers. However, N fertilizer applied at the rate of 90 
kg N per hectare gave highest grain yield: 6.72 tons per ha in An Thi; 5.71 tons per ha in Tien Lu and 
5.62 tons per ha in Thai Binh (α = 5%). However the highest efficiency of N fertilizer was obtained in 
the treatment of  60 kg N per ha.  

Key words: Compressed nitrogen fertilizer, rice, grain yield, LAI. 

1. §ÆT VÊN §Ò 

C©y lóa (Oryza Sativa Linn) lμ c©y l−¬ng 
thùc chÝnh ë ViÖt Nam. KÕt qu¶ thèng kª ®Êt 
n¨m 2006 cho thÊy, tæng diÖn tÝch ®Êt trång 
lóa cña c¶ n−íc lμ 4.186.977 hecta, trong ®ã 
®ång b»ng s«ng Hång (§BSH) chØ cã 631.146 

hecta (ThÕ Dòng, 2008). Song, diÖn tÝch ®Êt 
lóa ®ang bÞ suy gi¶m do chuyÓn ®æi môc ®Ých 
sö dông ®Êt vμ t¨ng d©n sè. Do vËy, viÖc t¨ng 
c−êng s¶n xuÊt lóa ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu vÒ 
l−¬ng thùc ngμy cμng t¨ng lμ nhiÖm vô quan 
träng trong nhiÒu n¨m tíi. Ph©n bãn ®ãng 
gãp mét phÇn rÊt lín vμo viÖc t¨ng n¨ng suÊt 
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c©y trång, ®Æc biÖt lμ ®¹m (N). Còng nh− c¸c 
c©y trång kh¸c, c¸c gièng lóa míi cã n¨ng 
suÊt cao l¹i yªu cÇu nhiÒu dinh d−ìng, trong 
®ã N lμ nh©n tè dinh d−ìng quan träng hμng 
®Çu. NhiÒu kÕt qu¶ nghiªn cøu vÒ bãn ph©n 
cho lóa ®· kh¼ng ®Þnh r»ng, hiÖu qu¶ sö 
dông ®¹m ®èi víi lóa n−íc kh«ng cao. Nguyªn 
nh©n dÉn ®Õn hiÖu qu¶ N thÊp lμ ®¹m trong 
®Êt lóa n−íc bÞ mÊt do: bèc h¬i d−íi d¹ng 
NH3; röa tr«i bÒ mÆt khi n−íc trμn bê; röa 
tr«i theo chiÒu s©u nhÊt lμ d¹ng nitrat ( 3NO− ) 

vμ bay h¬i d−íi d¹ng N2 do hiÖn t−îng ph¶n 
nitrat hãa. Th«ng th−êng ph©n ®−îc bãn cho 
lóa lμ bãn lãt (vïi vμo ®Êt hay bãn trªn bÒ 
mÆt) vμ bãn thóc 1 ®Õn 2 lÇn. §èi víi ®¹m bãn 
theo kiÓu truyÒn thèng nh− trªn rÊt tiÖn lîi, 
song nhiÒu nghiªn cøu ®· chøng minh r»ng 
hiÖu qu¶ thÊp, c©y chØ sö dông ®−îc kho¶ng 
30 - 40% l−îng ph©n bãn (NguyÔn TÊt C¶nh, 
2005).  

KÕt qu¶ nghiªn cøu l−îng N bãn v·i cho 
dßng lóa thuÇn N18 t¹i tr¹i gièng lóa TÝch 
Giang, Phóc Thä, Hμ T©y vô mïa 2005 cho 
thÊy, n¨ng suÊt thùc thu ®¹t cao nhÊt (5,53 
tÊn/ha) khi bãn 150 kg N/ha vμ hiÖu suÊt 
bãn còng cao nhÊt ®¹t 9,2 kg thãc/kg N khi 
bãn 100 kg N/ha trªn nÒn ph©n (5 tÊn ph©n 
chuång + 90 kg P2O5 + 90 kg K2O)/ha víi ®Êt 
2 vô lóa, sù kh¸c nhau cã ý nghÜa ë møc 5% 
(NguyÔn ThÞ Lan & cs., 2007). 

H−ng Yªn vμ Th¸i B×nh ®Òu n»m ë trung 
t©m vïng §BSH, phÇn lín ®Êt s¶n xuÊt n«ng 
nghiÖp lμ ®Êt trång lóa. Trong hoμn c¶nh gi¸ 
ph©n bãn t¨ng cao nh− hiÖn nay, ®Ó t¨ng 
n¨ng suÊt vμ tiÕt kiÖm chi phÝ ph©n bãn trong 
trång lóa nh»m mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ, 
võa gi¶m thiÓu nh÷ng vÊn ®Ò « nhiÔm ®Êt khi 
sö dông nhiÒu ph©n ®¹m c«ng nghiÖp nh−ng 
vÉn ®¹t n¨ng suÊt cao lμ viÖc lμm cã ý nghÜa 
lín. Dßng N46 lμ lóa thuÇn cã ®Æc ®iÓm c©y 
cao kho¶ng (95 - 100) cm. N46 chÞu th©m 
canh, bé l¸ kháe, phï hîp víi nhiÒu ch©n 
®Êt, ®Î nh¸nh trung b×nh, tû lÖ h¹t ch¾c cao, 
chÊt l−îng g¹o tèt, g¹o th¬m, mÒm ngon h¬n 
g¹o T¸m th¬m, n¨ng suÊt cao, cÊy ®−îc c¶ 2 

vô do Phan H÷u T«n vμ Tèng V¨n H¶i 
(2006) lai gi÷a lóa TÎ th¬m víi dßng IRBB7 
cã chøa gen Xa 7 kh¸ng b¹c l¸, kh¸ng ®¹o 
«n, s©u cuèn l¸. Lóa N46 cøng c©y ®ang ®−îc 
kh¶o nghiÖm ®Ó ®−îc c«ng nhËn gièng quèc 
gia. XuÊt ph¸t tõ lËp luËn trªn, nghiªn cøu 
nμy ®−îc tiÕn hμnh x¸c ®Þnh liÒu l−îng N 
d¹ng viªn nÐn cho lóa N46. 

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

ThÝ nghiÖm ®−îc tiÕn hμnh trªn dßng 
N46 cã thêi gian sinh tr−ëng (TGST) trong 
vô xu©n (135 - 145) ngμy, mïa tõ (100 - 110) 
ngμy, chÞu th©m canh vμ n¨ng suÊt trung 
b×nh ®¹t (6,5- 7,0) tÊn/ha/vô, t¹i x· Vò Ninh, 
huyÖn KiÕn X−¬ng, tØnh Th¸i B×nh trong vô 
xu©n n¨m 2007 vμ t¹i x· B¾c S¬n, huyÖn ¢n 
Thi vμ x· §øc Th¾ng, huyÖn Tiªn L÷, tØnh 
H−ng Yªn, trªn ch©n ®Êt ®Þa h×nh vμn (2 vô 
lóa) trong vô mïa n¨m 2007.  

§Êt thÝ nghiÖm t¹i KiÕn X−¬ng cã ®Æc 
®iÓm: pHKCl: 5,30; pHH2O: 6,50; hμm l−îng 
chÊt h÷u c¬ 2,20%. C¸c chÊt tæng sè (N; 
P2O5; K2O) cã c¸c gi¸ trÞ (0,20; 0,17; 1,87) %. 
C¸c chÊt dÔ tiªu (N: 12; P2O5: 4,4; K2O: 10,2) 
mg/100 g ®Êt.  

§Êt thÝ nghiÖm t¹i ¢n Thi vμ Tiªn L÷, 
H−ng Yªn cã ®Æc ®iÓm: pHKCl: 5,70 - 5,50; 
pHH2O: 6,88 - 6,43; hμm l−îng chÊt h÷u c¬: 
1,99% - 2,10%. C¸c chÊt tæng sè (N: 0,22 - 
0,19%; P2O5: 0,15 - 0,16%; K2O: 1,97 -1,90%). 
C¸c chÊt dÔ tiªu (N: 12 -11 mg/100 g ®Êt; 
P2O5: 4,9 - 4,9 mg/100 g ®Êt; K2O: 11,0 -10,7 
mg/100 g ®Êt).  

C¸c ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch ®Êt do Bé 
m«n Khoa häc ®Êt, Tr−êng §¹i häc N«ng 
nghiÖp Hμ Néi thùc hiÖn: pH ®o b»ng pH kÕ 
víi tû lÖ ®Êt vμ n−íc lμ 1/5; chÊt h÷u c¬ x¸c 
®Þnh b»ng ph−¬ng ph¸p Walkley & Black, 
®¹m tæng sè b»ng ph−¬ng ph¸p Kjeldahl, ®¹m 
dÔ tiªu theo Tiurin vμ  Konnova. L©n tæng sè 
b»ng ph−¬ng ph¸p 2 axit (H2SO4 & HClO4), 
l©n dÔ tiªu b»ng ph−¬ng ph¸p Oniani; kali 
ph©n tÝch trªn m¸y quang kÕ ngän löa. 
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ThÝ nghiÖm ë c¸c ®Þa ®iÓm ®Òu cã 5 c«ng 
thøc, cô thÓ nh− sau: 

C«ng thøc 1: Kh«ng bãn ®¹m (CT1: ®èi 
                               chøng). 

C«ng thøc 2: bãn 30 kg N/ha (CT2).                                                                
C«ng thøc 3: bãn 60 kg N/ha (CT3).                                                                           
C«ng thøc 4: bãn 90 kg N/ha (CT4). 
C«ng thøc 5: bãn 120 kg N/ha (CT5).                                                                                   

C¸c c«ng thøc ®Òu cã chung nÒn ph©n 
bãn (10 tÊn ph©n chuång + 90 kg P2O5 + 90 
kg K2O) /ha. §¹m ®−îc nÐn cïng víi kali, dói 
s©u (7-10) cm sau khi cÊy (4 ngμy víi thÝ 
nghiÖm vô mïa t¹i H−ng Yªn vμ 6 ngμy víi 
thÝ nghiÖm vô xu©n t¹i Th¸i B×nh (NguyÔn 
TÊt C¶nh, 2005). Kho¶ng c¸ch cÊy 17 x 17 
cm; t−¬ng ®−¬ng 35 khãm/m2 vô xu©n vμ 18 
x 18 cm t−¬ng ®−¬ng 31 khãm /m2 vô mïa. 
Tuæi m¹ 21 ngμy, cÊy 1 d¶nh/khãm trong vô 
mïa vμ 32 ngμy tuæi víi vô xu©n vμ cÊy 2 
d¶nh/khãm. DiÖn tÝch « thÝ nghiÖm 20 m2 cã 
kÝch th−íc 5 m x 4 m, thiÕt kÕ kiÓu khèi 
ngÉu nhiªn ®Çy ®ñ (RCB) víi 3 lÇn nh¾c l¹i 
(NguyÔn ThÞ Lan; Ph¹m TiÕn Dòng, 2006). 
ThÝ nghiÖm trong vô xu©n t¹i Th¸i B×nh cÊy 
ngμy 12 th¸ng 2, thu ho¹ch tõ 28 th¸ng 5 
®Õn 02 th¸ng 6 n¨m 2007. Víi thÝ nghiÖm vô 
mïa t¹i H−ng Yªn (¢n Thi cÊy ngμy 15 
th¸ng 7 vμ thu ho¹ch tõ ngμy 8 ®Õn 13 th¸ng 
10 n¨m 2007. ThÝ nghiÖm t¹i Tiªn L÷ cÊy 
ngμy 13 th¸ng 7 vμ thu ho¹ch tõ ngμy 3  ®Õn 
ngμy 8 th¸ng 10 n¨m 2007). 

C¸c chØ tiªu sinh tr−ëng gåm: TGST; 
chiÒu cao cuèi cïng, sè nh¸nh vμ sè nh¸nh 
h÷u hiÖu trªn khãm, c¸c chØ tiªu theo dâi 7 
ngμy/1 lÇn víi 10 khãm/« trªn 2 ®−êng  chÐo 
5 ®iÓm. ChØ sè diÖn tÝch l¸ (LAI) lÊy ngÉu 
nhiªn 10 khãm/« ë 3 thêi kú: ®Î nh¸nh ré, 
tr−íc trç vμ chÝn s÷a b»ng ph−¬ng ph¸p c©n 
nhanh. Mét sè yÕu tè n¨ng suÊt gåm (sè 
b«ng/m2, tæng sè h¹t/b«ng, tû lÖ h¹t ch¾c (%) 
ë 10 khãm ®· theo dâi c¸c chØ tiªu sinh 
tr−ëng, khèi l−îng 1000 h¹t (gam). N¨ng 
suÊt thùc thu (t¹/ha) vμ hiÖu suÊt bãn N viªn 
nÐn (kg thãc/1 kg N). 

C¸c kÕt qu¶ ®−îc tÝnh to¸n víi c¸c tham 
sè thèng kª c¬ b¶n vμ ph©n tÝch mét sè chØ 
tiªu cã ý nghÜa b»ng ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch 
ph−¬ng sai (ANOVA) víi phÇn mÒm 
IRRISTAT version 5.0.  

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

3.1. ¶nh h−ëng cña ®¹m d¹ng viªn nÐn 
       ®Õn mét sè chØ tiªu sinh tr−ëng 

KÕt qu¶ vÒ c¸c chØ tiªu nμy tr×nh bμy 
trong b¶ng 1 (a,b). 

C¸c sè liÖu trong b¶ng cho thÊy: LiÒu 
l−îng N viªn nÐn bãn kh¸c nhau cã lμm t¨ng 
thêi gian sinh tr−ëng cña lóa N46 ë c¶ 2 vô  
thÝ nghiÖm, bãn t¨ng N thêi gian sinh tr−ëng 
cã dμi h¬n. ThÊp nhÊt lμ c«ng thøc ®èi chøng 
(vô xu©n t¹i Th¸i B×nh 137 ngμy; vô mïa t¹i 
¢n Thi lμ 106 ngμy vμ 107 ngμy t¹i Tiªn L÷) 
vμ dμi nhÊt ë bãn 120 kg N/ha (142 ngμy 
trong vô xu©n ë Th¸i B×nh vμ 111 - 112 ngμy 
trong vô mïa ë H−ng Yªn). Theo chóng t«i 
sù chªnh lÖch gi÷a c¸c c«ng thøc tõ (1 - 5) 
ngμy lμ kh«ng nhiÒu vμ vô xu©n TGST dμi 
h¬n vô mïa. ChiÒu cao c©y cã chÞu ¶nh 
h−ëng cña N, bãn t¨ng l−îng N chiÒu cao 
t¨ng. Sù kh¸c nhau cã ý nghÜa ë møc 5% víi 
thÝ nghiÖm  vô xu©n t¹i Th¸i B×nh, vô mïa ë 
Tiªn L÷, cßn ë ¢n Thi sù kh¸c nhau kh«ng 
râ rμng. Víi tæng sè nh¸nh vμ nh¸nh h÷u 
hiÖu trªn khãm còng t¨ng dÇn theo møc N 
(cao nhÊt ë møc 120 kg N/ha vμ thÊp nhÊt 
víi c«ng thøc ®èi chøng kh«ng bãn N) ë c¶ 2 
vô vμ c¸c ®Þa ®iÓm thÝ nghiÖm.. 

3.2. ¶nh h−ëng cña ®¹m ®Õn chØ sè diÖn 
       tÝch l¸ (LAI) 

L¸ lμ bé phËn cã vai trß rÊt quan träng 
víi c©y trång vμ c©y lóa. C¸c dßng gièng lóa 
míi hiÖn nay ngoμi −u ®iÓm ng¾n ngμy, kh¶ 
n¨ng thÝch øng réng, ®Æc biÖt gãc l¸ hÑp vμ 
tuæi thä cña l¸ dμi ®· t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó cho 
n¨ng suÊt cao. Nghiªn cøu vÒ LAI ë 3 thêi 
kú, c¸c sè liÖu ®−îc ghi l¹i trong b¶ng 2 (a;b). 
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B¶ng 1a. ¶nh h−ëng cña N viªn nÐn ®Õn mét sè chØ tiªu sinh tr−ëng víi lóa N46 trong vô 
xu©n 2007 t¹i Th¸i B×nh 

Công thức TGST 
(ngày) 

CCCC 
(cm) 

Tổng số 
nhánh/khóm 

Số nhánh 
hữu hiệu/khóm 

CT1 (Đ/C) 137 98,7 c 7,5 5,2 

CT2 137 105,4 b 8,3 5,6 

CT3 139 106,8 b 9,1 6,2 

CT4 138 108,4 b 9,2 6,4 

CT5 142 113,3 a 9,5 6,7 

CV%  6,5   

LSD5%  4,0   

Ghi chú: Các chữ khác nhau biểu thị sự sai khác có ý nghĩa thống kê. 

B¶ng 1b. ¶nh h−ëng cña N viªn nÐn ®Õn mét sè chØ tiªu sinh tr−ëng víi lóa N46 trong vô 
mïa 2007 t¹i H−ng Yªn 

TGST 
(ngày) 

CCCC 
(cm) 

Tổng số 
nhánh/khóm 

Số nhánh 
hữu hiệu/khóm Công thức 

ÂT       TL ÂT              TL ÂT         TL ÂT         TL 

CT1 (Đ/C) 106       107 114,7 a        105,5 c 10,2         9,1 6,0         5,8 

CT2 106       109 116,4 a        108,7 bc 10,2       10,1 6,2         6,0 

CT3 107       109 118,5 a        112,5 ab 10,4       10,2 6,3         6,1 

CT4 109       111 119,8 a        113,5 a 10,7       10,6 6,5         6,3 

CT5 111       112 118,8 a        115,5 a 11,0       10,7 6,9         6,8 

CV%  6,0              5,5   

LSD5%  4,5              4,2   

 Ghi chú: ÂT  (Ân Thi);  TL (Tiên Lữ). CCCC (chiều cao cây cuối cùng). 
                        Các chữ khác nhau trong cùng một cột biểu thị sự sai khác có ý nghĩa thống kê. 

B¶ng 2a. ChØ sè diÖn tÝch l¸ (LAI) víi lóa N46 vô xu©n t¹i Th¸i B×nh (m2 l¸/m2 ®Êt) 

Công thức Đẻ nhánh rộ Trước trỗ Chín sữa 

CT1 (Đ/C) 3,34 d 4,20 c 3,70 d 

CT2 3,60 c 4,42 c 3,95 c 

CT3 3,89 b 4,70 b 4,22 b 

CT4 4,11 ab 4,80 b 4,30 b 

CT5 4,20 a 5,21 a 4,70 a 

CV% 2,80 3,40 3,5 

LSD 5% 0,25 0,23 0,22 

Ghi chú: Các chữ khác nhau trong cùng một cột biểu thị sự sai khác có ý nghĩa thống kê. 
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B¶ng 2b. ChØ sè diÖn tÝch l¸ (LAI) víi lóa N46 vô mïa t¹i H−ng Yªn (m2 l¸/m2 ®Êt) 

Đẻ nhánh rộ Trước trỗ Chín sữa 
Công thức 

ÂT                TL ÂT              TL ÂT             TL 
CT1 (Đ/C)   3,63 c             3,60 c     3,80 d           3,90 c      3,40 d        3,71d 

CT2   4,19 b             3,81 bc     4,40 c           4,11 c      4,10 c        4,03 c 
CT3   4,30 b             3,80 bc     4,96 b           4,50 b      4,40 b        4,30 b 
CT4   4,20 b             4,11 ab     4,40 c           4,60 b      4,30 bc      4,46 a 
CT5   4,80 a             4,29 a     5,18 a           4,90 a      4,89 a        4,50 a 
CV%   1,8                  3,4     1,4                 3,2      2,6             1,5 

LSD 5%   0,15                0,25     0,12               0,26      0,21           0,12 

Ghi chú: ÂT  (Ân Thi);  TL (Tiên Lữ). CCCC (chiều cao cây cuối cùng). 
                        Các chữ khác nhau trong cùng một cột biểu thị sự sai khác có ý nghĩa thống kê. 

Sè liÖu trong b¶ng 2 (a;b) cho thÊy ë c¶ 2 
vô xu©n, mïa còng nh− c¸c ®Þa ®iÓm thÝ 
nghiÖm víi 2 thêi kú (®Î nh¸nh ré vμ tr−íc trç) 
ë lóa N46 trong vô mïa 2007 khi l−îng N viªn 
nÐn bãn t¨ng dÇn tõ (0; 30; 60; 90 & 120) kg 
N/ha th× LAI t¨ng tû lÖ thuËn. ThÊp nhÊt lμ 
®èi chøng vμ cao nhÊt ë møc bãn 120 kg N/ha, 
sù kh¸c nhau ®Òu cã ý nghÜa ë møc 5%. Nh−ng 
chØ sè nμy l¹i gi¶m ë thêi kú chÝn s÷a, ®iÒu nμy 
còng phï hîp víi quy luËt sinh tr−ëng cña 
lóa, song vÉn ë møc kh¸ cao. Sù kh¸c nhau ë 
c¸c møc bãn vÉn cã ý nghÜa ë møc 5%. 

3.3. ¶nh h−ëng cña liÒu l−îng ®¹m viªn 
       nÐn ®Õn yÕu tè cÊu thμnh n¨ng suÊt  
       lóa N46 

§èi víi ruéng lóa, n¨ng suÊt ®−îc t¹o 
nªn bëi 4 yÕu tè gåm: sè b«ng/m2; tæng sè 
hat/b«ng; tû lÖ h¹t ch¾c vμ khèi l−îng 1000 
h¹t. Trong c¸c yÕu tè cÊu thμnh n¨ng suÊt 
th× sè b«ng/m2 cã quan hÖ chÆt víi n¨ng 
suÊt, chi phèi 74% n¨ng suÊt, 3 yÕu tè cßn 
l¹i chi phèi 26% (NguyÔn H÷u TÒ vμ céng sù; 
2001) (B¶ng 3 a.b). 

KÕt qu¶ trong b¶ng 3 (a,b) cho thÊy, sè 
b«ng/m2 cña N46 ë c¶ 2 vô vμ 2 n¬i thÝ 
nghiÖm ®Òu cã sù kh¸c nhau cã ý nghÜa ë 
møc 5%, khi liÒu l−îng ®¹m t¨ng, sè b«ng/m2 
t¨ng, cao nhÊt ë møc bãn 120 kg N/ha vμ 
thÊp nhÊt ë ®èi chøng (tõ 182 ®Õn 234 
b«ng/m2 trong vô xu©n t¹i Th¸i B×nh vμ tõ 
180 ®Õn 214 b«ng/m2 ë vô mïa t¹i H−ng 
Yªn). §èi víi tæng sè h¹t/b«ng, sù kh¸c nhau 
kh«ng cã ý nghÜa (142 - 164 h¹t/b«ng ë c¸c 

n¬i lμm thÝ nghiÖm). Tû lÖ h¹t ch¾c /b«ng cã 
chiÒu h−íng t¨ng (tõ 86,1%-89,2%) khi l−îng 
N bãn tõ 0 - 90 kg N/ha, nh−ng bãn 120 kg 
N/ha th× tû lÖ h¹t ch¾c b¾t ®Çu gi¶m thÊp 
h¬n thËm chÝ cßn kÐm c¶ c«ng thøc ®èi 
chøng ( 84,0%; 85,2% vμ 86,0%).  

3.4. N¨ng suÊt vμ hiÖu suÊt bãn ®¹m viªn 
       nÐn ë c¸c møc bãn víi lóa N46 

N¨ng suÊt thùc thu ®èi víi c¸c møc ®¹m 
nÐn trong 2 vô ë c¸c ®Þa ®iÓm thÝ nghiÖm cã 
kh¸c nhau (sù kh¸c nhau cã ý nghÜa víi møc 
5%). Song sù t¨ng n¨ng suÊt chØ ®ång biÕn 
khi l−îng ®¹m tõ 0; 30; 60; 90 kg N/ha trong 
c¶ vô xu©n vμ vô mïa t¹i Th¸i B×nh, n¨ng 
suÊt t−¬ng øng ®¹t 43,9; 46,1; 52,3; 57,2 t¹/ha 
ë vô mïa t¹i H−ng Yªn (ë ¢n Thi, n¨ng suÊt 
®¹t t−¬ng øng 54,6; 58,2; 64,1; 67,2 t¹/ha; cßn 
t¹i Tiªn L÷ lμ 44,5; 47,5; 53,5; 57,1 t¹/ha. Khi 
l−îng bãn t¨ng 120 kg N/ha, n¨ng suÊt thùc 
thu b¾t ®Çu gi¶m xuèng 53,7 t¹/ha vô xu©n, 
vô mïa cßn 61,8 t¹/ha ë ¢n Thi vμ 47,7 t¹/ha 
ë Tiªn L÷.  

HiÖu suÊt bãn ®¹m cã kh¸c nhau ë c¸c 
møc. Tuy nhiªn, hiÖu suÊt t¨ng ®¹t cao nhÊt 
khi l−îng bãn tõ  60 kg N/ha. Vô xu©n t¹i 
Th¸i B×nh ®¹t 15,7 kg thãc/1 kg N, vô mïa  
®¹t 15,8 vμ 15,0 kg thãc/1 kg N ë ¢n Thi vμ 
Tiªn L÷. Khi t¨ng l−îng N tõ 90 - 120 kg 
N/ha hiÖu suÊt b¾t ®Çu gi¶m, nh−ng gi¶m 
nhanh tõ møc 90 xuèng 120 kg N, ®Æc biÖt 
t¹i Tiªn L÷ khi bãn 120 N hiÖu suÊt chØ cßn 
2,7 kg thãc/kg N. HiÖu suÊt ®¹t trung b×nh 
vô mïa tõ 4,4 ®Õn 15,4 kg thãc/1 kg N. HiÖu 
suÊt bãn cao nhÊt ë møc bãn 60 kg N/ha. 
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B¶ng 3a. ¶nh h−ëng cña c¸c møc N bãn ®Õn mét sè yÕu tè n¨ng suÊt cña lóa N46 
vô xu©n 2007 t¹i Th¸i B×nh 

Công thức Bông/m2 Tổng 
hạt/bông 

Tỷ lệ hạt 
chắc (%) 

Khối lượng 1000 
hạt (gam) 

CT1 (Đ/C) 182 d 143 a 86,8 22,7 
CT2 196 c 146 a 87,2 22,7 
CT3 217 b 149 a 88,0 22,6 
CT4 224 ab 150 a 87,7 23,0 
CT5 234 a 147 a 86,0 23,0 
CV% 4,20 4,7   

LSD 5% 11 10   

 
B¶ng 3b. ¶nh h−ëng cña c¸c møc N bãn ®Õn mét sè yÕu tè n¨ng suÊt cña lóa N46 

vô mïa 2007 t¹i H−ng Yªn 

Bông/m2 Tổng hạt/bông Tỷ lệ hạt chắc (%) Khối lượng 1000 hạt (gam) Công 
thức ÂT            TL ÂT            TL ÂT       TL ÂT          TL 

CT1 
(Đ/C) 186 c         180 d 152 a         142 a 86,8      86,1 22,7         23,1 

CT2 192 bc       186 cd 161 a         147 a 87,0      86,4 23,0         23,5 
CT3 195 bc       189 cd 164 a         145 a 89,0      88,0 23,3         23,7 
CT4 202 b         195 b 157 a         151 a 89,2      88,3 23,5         23,3 
CT5 214 a         211 a 152 a         147 a 85,2      84,0 22,7         23,5 
CV% 3,9            2,5 3,4              4,4   

LSD 5% 12              9 11               12   

 

B¶ng 4a. ¶nh h−ëng cña c¸c møc bãn kh¸c nhau ®Õn n¨ng suÊt 
vμ hiÖu suÊt bãn N viªn nÐn vô xu©n n¨m 2007 t¹i Th¸i B×nh 

Công thức Năng suất thực thu 
(tạ/ha) 

Hiệu suất 
(kg thóc/kg N) 

CT1 (0 N Đ/C) 43,9 c 0 
CT2 (30 N) 46,1 c 7,3 
CT3 (60 N) 52,3 b 15,7 
CT4 (90 N) 57,2 a 13,7 

CT5 (120 N) 53,7 b 8,2 
Ghi chú: năng suất thực thu có : CV% = 4,3% và LSD 5% = 3,2 tạ/ha 

B¶ng 4b. ¶nh h−ëng cña c¸c møc bãn kh¸c nhau ®Õn n¨ng suÊt vμ hiÖu suÊt bãn N viªn 
nÐn vô mïa n¨m 2007 t¹i H−ng Yªn 

Năng suất thực thu 
(tạ/ha) 

Hiệu suất 
(kg thóc/kg N)                       Công 

thức 
        ÂT             TL         ÂT             TL 

Hiệu suất trung   binh 
2 địa điểm 

(kg thóc/kg N) 

CT1 (0 N Đ/C)   54,6 d          44,5 d      0                 0          0 
           CT2 (30 N)   58,2 c          47,5 c    12,0            10,0          11,0 
           CT3 (60 N)   64,1 b          53,5 b    15,8            15,0          15,4  
           CT4 (90 N)   67,2 a          57,1 a    14,0            14,0          14,0 
           CT5 (120 N)   61,8 b          47,7 c      6,0              2,7            4,4 

     Ghi chú: năng suất thực thu có : CV% = 4,7% và LSD 5% = 3,0 tạ/ha (Ân Thi) 
                                                      CV% = 4,9% và LSD 5% = 2,6 tạ/ha (Tiên Lữ)     
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4. KÕT LUËN 
Trªn ®Êt 2 vô lóa ®Þa h×nh vμn t¹i Th¸i 

B×nh vμ H−ng Yªn, bãn ®¹m d¹ng viªn nÐn ë 
c¸c møc kh¸c nhau tõ 0; 30; 60;90; 120 kg 
N/ha (nÐn cïng kali) trªn nÒn ph©n bãn (10 
tÊn ph©n chuång + 90 kg P2O5 + 90 kg 
K2O)/ha ®· ¶nh h−ëng ®Õn mét sè chØ tiªu 
nghiªn cøu còng nh− n¨ng suÊt thùc thu vμ 
hiÖu suÊt bãn N. Cô thÓ: 

HiÖu lùc cña ®¹m viªn nÐn khi t¨ng møc 
bãn ®· kÐo dμi thêi gian sinh tr−ëng, t¨ng 
chiÒu cao c©y, t¨ng sè nh¸nh vμ nh¸nh h÷u 
hiÖu/khãm. §¹m viªn nÐn còng ®· lμm t¨ng 
chØ sè diÖn tÝch l¸ (thÊp nhÊt ë c«ng thøc ®èi 
chøng vμ cao nhÊt ë møc bãn 120 kg N/ha). 

Víi sè b«ng/m2 vai trß cña l−îng bãn 
còng ®ång biÕn víi kÕt qu¶ lμ cao nhÊt sè 
b«ng/m2  ®¹t ®−îc khi bãn 120 kg N vμ thÊp 
nhÊt lμ kh«ng bãn N. Nh−ng sè h¹t/b«ng vμ 
tû lÖ h¹t ch¾c chØ t¨ng khi l−îng bãn tõ 0 - 
90 kg N/ha, cßn khi t¨ng ®Õn 120 kg N/ha 
c¸c chØ tiªu nμy b¾t ®Çu gi¶m. 

N¨ng suÊt thùc thu ë c¸c n¬i thÝ nghiÖm 
®Òu cho thÊy bãn 90 kg N/ha ®¹t cao nhÊt vμ 
hiÖu suÊt bãn N viªn nÐn ®¹t cao nhÊt ë møc 
60 kg N/ha trong vô xu©n t¹i Th¸i B×nh 
vμ vô mïa t¹i H−ng Yªn 2007. Bãn ph©n 
viªn nÐn NK ë c¸c møc N kh¸c nhau tiÕt kiÖm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ph©n N h¬n so víi bãn v·i th«ng th−êng. Bªn 
c¹nh ®ã, bãn ph©n viªn nÐn mËt ®é cÊy th−a 
h¬n bãn v·i nªn l−îng h¹t gièng th−êng tèn 
Ýt h¬n, nh−ng n¨ng suÊt vÉn cao. Ngoμi ra 
cßn cã nh÷ng lîi Ých kh¸c tèt h¬n ®èi víi m«i 
tr−êng, nhÊt lμ víi m«i tr−êng  ®Êt. 
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