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Utilization of Phosphorous Fertilizer to Stimule the Decomposition of
Spring Rice Straw as Oganic Fertilizer for Autumn Rice
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Khoa Nông học, Đại học Nông nghiệp Hà Nội
TÓM TẮT
Thí nghiệm được tiến hành nhằm xác định biện pháp nâng cao hiệu quả của việc vùi rơm rạ vụ
xuân làm phân hữu cơ bón cho vụ mùa. Rơm rạ vụ xuân được cày vùi trước khi cấy lúa mùa 20 ngày.
Thí nghiệm gồm 5 công thức bón lót khác nhau có kết hợp bón phân lân, được bón trước khi cấy 10
ngày. Tất cả các công thức kể cả công thức đối chứng đều bón cùng lượng phân: 90 kg N, 60 kg P2O5
và 60 kg K2O/ ha. Thí nghiệm đã cho biết năng suất lúa đạt cao nhất ở công thức bón lót 25% N khi cấy
kết hợp với bón lót 50% lân nung chảy + 50% supe lân trước khi cấy 10 ngày, bón thúc 2 lần ( 10 ngày
sau cấy với 50% N + 25% K2O và 24 ngày sau cấy với 25% N + 75% K2O. Từ đó có thể kết luận : (i) Bón
lót phân lân sớm trước khi cấy 10 ngày trên nền cày vùi rơm rạ vụ xuân đã làm tăng năng suất lúa một
cách đáng kể. (ii) Xử lý rơm rạ cày vùi sau vụ lúa xuân bằng chế phẩm vi sinh vật làm tăng năng suất
lúa rõ so với công thức không xử lý.(iii) Cày vùi rơm rạ vụ xuân làm phân bón cho vụ mùa có hiệu quả
cao nhất khi bón lót hỗn hợp 25% đạm, kết hợp với 50 % super lân và 50 % lân nung chảy trước khi cấy
10 ngày, bón thúc 2 lần: 10 ngày sau cấy với 50% N, 25% K2O và 24 ngày sau cấy với 25% N, 75% K2O.
Từ khoá: Phân hữu cơ, phân lân, rơm rạ.

SUMMARY
An experiment was carried out to identify methods that can increase the effectiveness of burying
spring rice straw as the organic fertilizer for autumn rice crop. 20 days before transplanting all the
spring rice straw residues were ploughed down. Different combinations of basal and side dressings of
total amount of chemical fertilizers (90 kg N, 60 kg P2O5 and 60 kg K2O per ha) were applied from 10
days before transplanting. From the present experiment the following conclusions can be made: i) early
application of phosphorus prior to burying rice straw significantly increased yield, ii) treatment of
buried rice straws with microbial product also significantly increased yield, iii) high effect of spring rice
straw on the rice yield was obtained when 25% nitrogen was applied as basal dressing combined with
50% thermo phosphate + 50%super phosphate 10 days before transplanting, and top dressings 10 days
after transplanting with 50% nitrogen + 25% potassium and 24 days after transplanting with 25%
nitrogen + 75% potassium were most efficient.
Key words: Organic fertilizer, rice straw, super phosphate fertilization.

1. §ÆT VÊN §Ò
§Ó ®¸p øng yªu cÇu l−¬ng thùc vμ
thùc phÈm cung cÊp cho thÞ tr−êng trong
n−íc vμ xuÊt khÈu khi ViÖt Nam gia nhËp
WTO, nÒn n«ng nghiÖp n−íc ta ®ang ®øng
tr−íc nh÷ng th¸ch thøc lín ®Ó cã thÓ ph¸t
triÓn mét nÒn n«ng nghiÖp võa cã hiÖu qu¶
cao võa bÒn v÷ng. Cïng víi sù ra ®êi cña
c¸c gièng lóa ng¾n ngμy, n¨ng suÊt cao t¹o
c¬ héi cho viÖc t¨ng s¶n l−îng c©y trång
th× viÖc ®¸p øng yªu cÇu ph©n bãn cho c©y
trång ®ång thêi b¶o vÖ ®é ph× cho ®Êt ph¶i
®−îc ®Æt ra trong qu¸ tr×nh sö dông ®Êt.
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Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, do nhiÒu
nguyªn nh©n kh¸c nhau ®· dÉn ®Õn l−îng
ph©n h÷u c¬ bãn cho ®Êt gi¶m dÇn trong khi
hÖ sè sö dông ®Êt kh«ng ngõng t¨ng lªn. §Ó
b¶o tån h÷u c¬ cho ®Êt, mét trong nh÷ng biÖn
ph¸p h÷u hiÖu lμ tr¶ l¹i phô phÈm n«ng
nghiªp t¹i chç. Theo Anthony vμ céng sù
(2003), cμy vïi r¬m r¹ ë Th¸i Lan lμm t¨ng
n¨ng suÊt lóa 8% so víi kh«ng vïi r¬m r¹.
Vïi r¬m r¹ ®· lμm t¨ng n¨ng suÊt lóa mú
17,8% so víi kh«ng vïi r¬m r¹ víi møc bãn
150 kg N/ha ë cao nguyªn Indo -Gannetic cña
Ên §é (Gangwar vμ cs., 2005). Ngμy nay, víi
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c¸c gièng lóa míi tiÒm n¨ng n¨ng suÊt cao
cã thÓ tr¶ l¹i cho ®Êt 6 - 7 tÊn r¬m r¹/vô.
§©y võa lμ nguån h÷u c¬ cung cÊp cho qu¸
tr×nh t¹o mïn võa tr¶ l¹i cho ®Êt mét l−îng
dinh d−ìng kho¸ng ®¸ng kÓ mμ c©y trång
®· hót tõ ®Êt nhÊt lμ kali vμ silic. Cã nhiÒu
kÕt qu¶ nghiªn cøu vÒ hiÖu qu¶ cña viÖc tr¶
l¹i phÕ phô phÈm n«ng nghiÖp ®èi víi n¨ng
suÊt c©y trång (Vò H÷u Yªm, 1980; NguyÔn
Vi, 1993; §ç ThÞ X«, 1995). Tuy nhiªn, c¸c
nghiªn cøu trªn ch−a ®Ò cËp tíi biÖn ph¸p
nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ cña r¬m r¹ ®−îc
cμy vïi trùc tiÕp sau vô lóa xu©n lμm ph©n
bãn cho vô lóa mïa. Víi c¸c gièng lóa cøng
c©y, chèng ®æ, n¨ng suÊt cao, thêi gian ®Êt
nghØ gi÷a 2 vô ng¾n th× viÖc t¸c ®éng c¸c
biÖn ph¸p n«ng häc sao cho qu¸ tr×nh ph©n
gi¶i r¬m r¹ thuËn lîi kh«ng ¶nh h−ëng xÊu
®Õn giai ®o¹n bÐn rÔ håi xanh cña c©y lóa,
t¹o c¬ héi cho c©y lóa sinh tr−ëng tèt, n¨ng
suÊt cao cã ý nghÜa rÊt quan träng khi ¸p
dông kü thuËt cμy vïi r¬m r¹ vô xu©n. §Ó
n©ng cao tèc ®é ph©n gi¶i r¬m r¹ vô xu©n
®−îc cμy vïi lμm ph©n h÷u c¬ bãn cho vô
mïa, nghiªn cøu nμy ®−îc tiÕn hμnh nh»m
x¸c ®Þnh t¸c ®éng cña mét sè yÕu tè ®Õn
viÖc ph©n gi¶i r¬m r¹ sau cμy vïi sao cho
kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn sinh tr−ëng vμ n¨ng
suÊt lóa mïa ®ång thêi b¶o tån ®−îc chÊt
h÷u c¬ trong ®Êt. ThÝ nghiÖm t−¬ng tù ®−îc
thùc hiÖn trong vô mïa 2006 cho thÊy, bãn
lãt ph©n l©n sím tr−íc khi cÊy 10 ngμy cã
t¸c dông râ (Hμ ThÞ Thanh B×nh, 2007). V×
vËy, nghiªn cøu nμy ®−îc tiÕn hμnh ®Ó
kh¼ng ®Þnh l¹i kÕt qu¶ trªn.

2. VËT LIÖU, PH¦¥NG PH¸P NGHI£N
CøU
ThÝ nghiÖm ®−îc bè trÝ trªn ®Êt 2 vô
lóa. Toμn bé r¬m r¹ cña vô lóa xu©n 2007
®−îc cμy vïi tr−íc khi cÊy 20 ngμy vμ xö lý
víi 5 c«ng thøc sau:
CT1: Bãn lãt toμn bé l©n vμ 25% ®¹m
tr−íc khi cÊy (§/C).
CT2: Bãn lãt toμn bé l©n vμ 25% ®¹m
tr−íc khi cÊy + 10 kg ph©n vi sinh/ha bãn
tr−íc cÊy 10 ngμy.
CT3: Bãn lãt toμn bé l©n tr−íc khi cÊy
+ bãn lãt 25% ®¹m tr−íc khi cÊy 10 ngμy.

CT4: Bãn lãt 25% ®¹m tr−íc khi cÊy +
bãn lãt supe l©n tr−íc khi cÊy 10 ngμy.
CT5: Bãn lãt 25% ®¹m tr−íc khi cÊy +
bãn lãt hçn hîp 50% l©n supe vμ 50% l©n
nung ch¶y tr−íc khi cÊy 10 ngμy.
L−îng ph©n bãn: 90 N:60 P2O5:60 K2O.
Qu¸ tr×nh bãn thóc ®−îc chia lμm 2 lÇn:
LÇn 1: 50% ®¹m + 25% kali sau cÊy 10 ngμy;
lÇn 2: 25% ®¹m + 75% kali sau cÊy 24 ngμy.
Gièng lóa thÝ nghiÖm lμ gièng Khang
D©n, víi mËt ®é cÊy lμ 34 khãm/m2,
kho¶ng c¸ch 17 x 17 cm. ThÝ nghiÖm ®−îc
thiÕt kÕ theo khèi ngÉu nhiªn ®Çy ®ñ
(RCB), nh¾c l¹i 3 lÇn. DiÖn tÝch « thÝ
nghiÖm lμ 20 m2 (4 m x 5 m).
C¸c chØ tiªu sinh tr−ëng gåm ®éng
th¸i ®Î nh¸nh theo dâi hμng tuÇn, 10 c©y/«
theo 5 ®iÓm ®−êng chÐo; ChØ sè diÖn tÝch l¸
vμ tÝch luü chÊt kh« lÊy mÉu ngÉu nhiªn
10 c©y/« ë 3 giai ®o¹n: ®Î nh¸nh, tr−íc trç
vμ chÝn s÷a. ChØ sè diÖn tÝch l¸ x¸c ®Þnh
b»ng ph−¬ng ph¸p c©n nhanh. KÕt qu¶ thÝ
nghiÖm ®−îc xö lý thèng kª b»ng ch−¬ng
tr×nh IRRISTAT 4.0.

3. KÕT QU¶ NGHI£N CøU
3.1. ¶nh h−ëng cña c¸c t¸c nh©n xö lý
r¬m r¹ ®Õn ®éng th¸i ®Î nh¸nh
cña lóa
§éng th¸i ®Î nh¸nh lμ chØ tiªu quan
träng ¶nh h−ëng ®Õn n¨ng suÊt lóa. §iÒu
kiÖn ®Êt vμ khÝ hËu thu©n lîi, lóa ®Î
nh¸nh sím tËp trung tû lÖ nh¸nh h÷u hiÖu
cao, c¬ së ®Ó ruéng lóa ®¹t n¨ng suÊt cao.
Qu¸ tr×nh ph©n gi¶i r¬m r¹ vô xu©n cμy
vïi trong ®iÒu kiÖn n−íc ngËp, nhiÖt ®é
cao cã thÓ ¶nh h−ëng ®Õn m«i tr−êng ®Êt
vμ sù ®Î nh¸nh cña lóa. Sau khi cÊy 2
tuÇn, ë c«ng thøc 1 cã sè nh¸nh/khãm thÊp
nhÊt (c«ng thøc ®èi chøng cμy vïi r¬m r¹
bãn lãt tr−íc khi cÊy), sau ®Õn c«ng thøc 3
(c«ng thøc xö lý r¬m r¹ cμy vïi b»ng c¸ch
bãn lãt ®¹m sím tr−íc khi cÊy 10 ngμy). Sè
nh¸nh ®Î cao nhÊt ë c«ng thøc 5 (xö lý
r¬m r¹ cμy vïi b»ng c¸ch bãn hçn hîp 50%
supe l©n + 50% ph©n l©n nung ch¶y tr−íc
khi cÊy 10 ngμy. Tuy nhiªn, sau cÊy 7 tuÇn
th× sè nh¸nh/khãm thÊp nhÊt l¹i quan s¸t
®−îc ë c«ng thøc 5. MÆc dï sù sai kh¸c vÒ
sè nh¸nh/khãm gi÷a c¸c c«ng thøc kh«ng
nhiÒu cao nhÊt lμ 7 khãm/m2 vμ thÊp nhÊt
lμ 6,33 khãm/m2 (B¶ng 1).
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B¶ng 1. §éng th¸i ®Î nh¸nh cña lóa ë c¸c c«ng thøc (sè nh¸nh/khãm)
NSC
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5

14
4,13
4,43
4,17
4,43
4,76

21
8,76
9,43
9,30
9,73
9,36

28
10,27
10,53
10,30
10,90
10,33

35
9,67
10,07
9,53
9,93
9,77

42
8,40
8,30
8,30
7,93
8,20

49
6,60
6,37
7,00
6,90
6,33

Ghi chú: NSC- ngày sau cấy

3.2. ¶nh h−ëng cña c¸c t¸c nh©n xö lý
r¬m r¹ ®Õn chØ sè diÖn tÝch l¸
Giai ®o¹n sinh tr−ëng sinh d−ìng cña
c©y lóa ®−îc ®Æc tr−ng bëi sù h×nh thμnh vμ
ph¸t triÓn cña c¬ quan dinh d−ìng tr−íc hÕt
lμ bé rÔ vμ bé l¸. M«i tr−êng ®Êt phï hîp rÔ
lóa hót n−íc vμ dinh d−ìng tèt, tèc ®é ra l¸
nhanh ruéng lóa nhanh ®¹t chØ sè diÖn tÝch
l¸ tèi ®a, c¬ së ®¹t n¨ng suÊt cao. ViÖc sö
dông c¸c t¸c nh©n xö lý r¬m r¹ cμy vïi ®·
¶nh h−ëng râ ®Õn chØ sè diÖn tÝch l¸ ë 3 thêi
kú ®Î nh¸nh, tr−íc trç vμ chÝn s÷a (B¶ng 2).
ChØ sè diÖn tÝch l¸ thÊp nhÊt ë c¶ 3 thêi kú
quan s¸t ®−îc ë c«ng thøc 1 (®èi chøng).
Thêi kú ®Î nh¸nh, ë c«ng thøc 2 - c«ng thøc
xö lý r¬m r¹ cμy vïi b»ng chÕ phÈm vi sinh

vËt ®· cã chØ sè diÖn tÝch l¸ cao nhÊt, tiÕp
®Õn c«ng thøc 5 xö lý r¬m r¹ cμy vïi b»ng
c¸ch bãn lãt hçn hîp 50% supe l©n + 50%
l©n nung ch¶y sím tr−íc khi cÊy 10 ngμy.
§Õn thêi kú tr−íc trç vμ chÝn s÷a chØ sè
diÖn tÝch l¸ cao nhÊt quan s¸t ®−îc ë c«ng
thøc 5 xö lý r¬m r¹ cμy vïi b»ng c¸ch bãn
lãt hçn hîp 50% supe l©n + 50% l©n nung
ch¶y sím tr−íc khi cÊy 10 ngμy, tiÕp ®Õn
c«ng thøc 2- c«ng thøc xö lý r¬m r¹ cμy vïi
b»ng chÕ phÈm vi sinh vËt.
So s¸nh víi c¸c c«ng thøc cã xö lý r¬m
r¹ cμy vïi, c«ng thøc 3 xö lý r¬m r¹ cμy
vïi b»ng c¸ch bãn lãt ®¹m sím tr−íc cÊy
10 ngμy cho chØ sè diÖn tÝch l¸ thÊp h¬n c¶,
mÆc dï sù sai kh¸c n»m trong ph¹m vi sai
sè ngÉu nhiªn víi møc tin cËy 95%.

B¶ng 2. ChØ sè diÖn tÝch l¸ ë c¸c c«ng thøc (m2 l¸/m2 ®Êt)
CT
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
LSD(0,05)

Đẻ nhánh
1,97c
2,78a
2,63ab
2,57b
2,71a
0,19

Trước trỗ
4,01d
5,29ab
4,52cd
4,88bc
5,62a
0,73

Chín sữa
3,31c
4,13b
3,87b
4,00b
4,84a
0,55

Ghi chú: Các chữ khác nhau trong cùng một cột biểu thị sự sai khác giữa các công thức với P< 0,05

3.3. ¶nh h−ëng cña c¸c t¸c nh©n xö lý r¬m r¹ cμy vïi ®Õn tÝch luü chÊt kh«
B¶ng 3. Khèi l−îng chÊt kh« tÝch luü ë c¸c c«ng thøc qua c¸c thêi kú (g/khãm)
Công thức
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
LSD(0,05)

Đẻ nhánh
6,03c
7,09ab
6,89bc
7,10a
8,05a
0,97

Trước trỗ
13,93c
16,27b
15,66bc
17,81ab
19,52a
2,50

Chín sữa
18,51c
22,04b
20,88b
21,60b
25,82a
2,06

Ghi chú: Các chữ khác nhau trong cùng một cột biểu thị sự sai khác giữa các công thức với P< 0,05

TÝch luü chÊt kh« thÊp nhÊt quan s¸t
®−îc ë c«ng thøc 1, c«ng thøc kh«ng xö lý
r¬m r¹ cμy vïi. C«ng thøc 5 xö lý r¬m r¹
cμy vïi b»ng hçn hîp 50% supe l©n+50%
ph©n l©n nung ch¶y tÝch luü chÊt kh« cao
nhÊt. TiÕp ®Õn c«ng thøc 4 xö lý r¬m r¹
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cμy vïi b»ng c¸ch bãn lãt supe l©n sím
tr−íc khi cÊy 10 ngμy. Trong 4 c«ng thøc
cã xö lý r¬m r¹ cμy vïi, tÝch luü chÊt kh«
thÊp nhÊt ë c«ng thøc 3 - xö lý r¬m r¹ cμy
vïi b»ng c¸ch bãn lãt 25% l−îng ®¹m sím
tr−íc khi cÊy 10 ngμy (B¶ng 3).
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3.3. ¶nh h−ëng cña c¸c t¸c nh©n xö lý
r¬m r¹ cμy vïi ®Õn c¸c yÕu tè cÊu
thμnh n¨ng suÊt vμ n¨ng suÊt lóa
§èi víi ruéng lóa, sè b«ng/m2 lμ chØ tiªu
cã quan hÖ chÆt víi n¨ng suÊt. Theo kÕt qu¶
ph©n tÝch thèng kª sè b«ng/m2 kh«ng cã sù
sai kh¸c râ gi÷a c¸c c«ng thøc xö lý r¬m r¹
cμy vïi b»ng c¸c t¸c nh©n kh¸c nhau. Tuy
nhiªn, ë c«ng thøc ®èi chøng kh«ng xö lý r¬m
r¹ cμy vïi cho sè b«ng/m2 thÊp h¬n râ so víi
c¸c c«ng thøc cã xö lý. MÆc dï tÝch luü chÊt
kh« ë 2 thêi kú ®Î nh¸nh vμ tr−íc trç cña
c«ng thøc 5 kh«ng cao h¬n râ so víi c¸c c«ng
thøc cã xö lý r¬m r¹ cμy vïi kh¸c, nh−ng ë
thêi kú chÝn s÷a tÝch luü chÊt kh« ë c«ng thøc

nμy cao h¬n h¼n vμ kÕt qu¶ lμ n¨ng suÊt lóa
thùc thu ë c«ng thøc 5 cã chiÒu h−íng cao
h¬n. N¨ng suÊt lóa thùc thu thÊp nhÊt quan
s¸t ®−îc ë c«ng thøc 1 kh«ng xö lý r¬m r¹ cμy
vïi vμ cao nhÊt ë c«ng thøc 5 xö lý r¬m r¹ cμy
vïi b»ng c¸ch bãn lãt hçn hîp 50% supe l©n +
50% l©n nung ch¶y sím tr−íc cÊy 10 ngμy.
N¨ng suÊt lóa thùc thu ë c«ng thøc 5 cao h¬n
c«ng thøc ®èi chøng 9,65% t−¬ng øng 5,54
t¹/ha. So víi c¸c c«ng thøc cã xö lý r¬m r¹ cμy
vïi kh¸c, c«ng thøc 3 xö lý r¬m r¹ cμy vïi
b»ng c¸ch bãn lãt 25% l−îng ®¹m sím tr−íc
cÊy 10 ngμy cho n¨ng suÊt lóa thùc thu thÊp
h¬n vμ chØ cao h¬n c«ng thøc ®èi chøng 3,22%
t−¬ng øng 1,88 t¹/ha (B¶ng 4)..........................

B¶ng 4. C¸c yÕu tè cÊu thμnh n¨ng suÊt vμ n¨ng suÊt lóa ë c¸c c«ng thøc
CT
CT1(ĐC)
CT2
CT3
CT4
CT5
LSD(0,05)

2

Số bông/m
225b
259a
258a
262a
255a
13

Số hạt/bông
182
178
174
165
182

Tỷ lệ hạt chắc (%)
92,86
88,20
88,51
92,12
91,76

4. KÕT LUËN Vμ §Ò NGHÞ
4.1. KÕt luËn
Trªn ®Êt trång 2 vô lóa, toμn bé r¬m r¹ cã
thÓ ®−îc cμy vïi lμm ph©n h÷u c¬ bãn cho vô
mïa trong kho¶ng thêi gian 1 th¸ng, tõ khi
thu ho¹ch cña vô xu©n ®Õn khi cÊy trong vô
mïa. Bãn lãt ph©n l©n sím tr−íc khi cÊy 10
ngμy trªn nÒn cμy vïi r¬m r¹ vô xu©n ®· lμm
t¨ng n¨ng suÊt lóa ®¸ng kÓ so víi bãn lãt
ph©n l©n ngay tr−íc khi cÊy. Xö lý r¬m r¹ cμy
vïi sau vô lóa xu©n b»ng chÕ phÈm vi sinh
vËt lμm t¨ng n¨ng suÊt lóa râ so víi c«ng thøc
kh«ng xö lý. Xö lý r¬m r¹ cμy vïi sau vô lóa
xu©n b»ng c¸ch bãn lãt ph©n ®¹m sím tr−íc
khi cÊy 10 ngμy kh«ng lμm t¨ng n¨ng suÊt lóa
so víi c«ng thøc kh«ng xö lý bãn ®¹m lãt tr−íc
khi cÊy. Trªn ®Êt phï sa s«ng Hång trung tÝnh
nÕu cμy vïi r¹ tr−íc cÊy 20 ngμy kÕt hîp bãn
lãt ph©n l©n sím tr−íc cÊy 10 ngμy ®Ó xóc
tiÕn ho¹t ®éng cña vi sinh vËt b¶n ®Þa th× cã
thÓ kh«ng cÇn dïng chÕ phÈm vi sinh vËt ®Ó
t¨ng c−êng kh¶ n¨ng ph©n gi¶i r¬m r¹.
4.2. §Ò nghÞ
§Ó b¶o tån chÊt h÷u c¬ cho ®Êt lóa rªn
®Êt phï sa s«ng Hång trång 2 vô lóa cã
nªn cμy vïi r¬m r¹ vô xu©n lμm ph©n h÷u

P1000 hạt (g)
18,52
18,43
18,55
18,88
18,70

NSTT (tạ/ha)
58,46c
62,74ab
60,34bc
62,22ab
64,10a
3,57

% so với Đ/C
100,00
107,32
103,22
106,43
109,65

c¬ bãn cho lóa mïa. §Ó n©ng cao hiÖu qu¶
cña r¬m r¹ sau cμy vïi chØ cÇn cμy sím
sau thu ho¹ch lóa xu©n vμ bãn lãt ph©n
l©n sím tr−íc khi cÊy 10 ngμy.
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