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TÓM TẮT 

Thí nghiệm được thực hiện tại nhà lưới của trường Đại học Tây Bắc, thành phố Sơn La nhằm đánh giá hiệu 
quả sử dụng đạm của giống lúa cạn Nếp nương tròn và giống LC93-1. Thí nghiệm được bố trí trong chậu với hai 
giống và năm mức phân bón gồm: 0 mgN/chậu (N0); 200 mgN/chậu (N1); 400 mg N/chậu (N1); 600 mg N/chậu (N3); 
800 mg N/chậu (N4). Thí nghiệm được thiết kế theo kiểu khối ngẫu nhiên đầy đủ, lặp lại 3 lần, mỗi lần lặp lại sử dụng 
3 chậu cho một công thức, tổng số chậu thí nghiệm là 90 chậu, mỗi chậu sử dụng 5 kg đất nương đồi. Hạt giống 
được gieo trực tiếp trên chậu, khi cây đạt 3 lá tiến hành tỉa để mỗi chậu 1 cây. Trong suốt quá trình sinh trưởng, độ 
ẩm đất được duy trì ở mức 70-80% độ ẩm đồng ruộng. Kết quả cho thấy khi tăng mức đạm bón từ 0 mg/chậu (N0) 
đến 800 mg/chậu (N4) đã làm tăng chiều cao cây, số bông/khóm, số hạt chắc/bông, năng suất sinh khối và năng 
suất hạt của cả hai giống lúa. Trong đó, năng suất hạt ở các mức N0; N1; N2; N3; N4 của giống Nếp nương tròn lần 
lượt đạt 5,8; 13,5; 19,9; 22,6; 25,0 g/chậu, trung bình đạt 17,4 g/chậu và của giống đối chứng lần lượt đạt 4,4; 13,4; 
18,9; 22,1; 23,8 g/chậu, trung bình đạt 16,5 g/chậu. Khi tăng lượng phân đạm bón làm tăng hàm lượng nitơ trong 
thân lá nhưng không làm tăng đáng kể hàm lượng nitơ trong hạt. Mặc dù vậy lượng đạm hấp thu trong thân lá, trong 
hạt và tổng lượng đạm hấp thu tăng khi tăng lượng phân đạm bón. Hiệu suất sử dụng nitơ tạo năng suất (NUE), hiệu 
suất nông học (AE), hiệu suất sinh lý (PE) và hiệu quả sử dụng đạm (UE) ở cả hai giống đều giảm khi tăng mức bón 
đạm. Hiệu quả sử dụng đạm (UE) cao nhất của cả hai giống đều ở mức đạm N1, lần lượt đạt 111,4 mg/mg N đối với 
giống Nếp nương tròn và 100,2 mg/mg N với giống đối chứng. 

Từ khóa: Hiệu suất sử dụng nitơ, hiệu suất sinh lý, nitơ, lúa cạn, năng suất hạt. 

Nitrogen Use Efficiency of Upland Rice in Northwest Region 

ABSTRACT 

The efficiency of nitrogen fertilizer in upland rice variety “Nếp nương tròn” and the control variety LC93-1 was 
evaluated in a nethouse pot experiment at Tay Bac University in Son La city. The pots were filled with 5 kg of upland 
soil. Plants of two varieties were fertilized with five levels of nitrogen: 0 mgN/pot (N0), 200 mgN/pot (N1), 400 
mgN/pot (N1), 600 mgN/pot (N3), and; 800 mgN/pot (N4). The experiment was designed in randomized complete 
blocks with three replications, each replication consisting of 3 pots. The result showed that  increased amount of 
nitrogen fertilizer from 0 mg/pot (N0) to 800 mg/pot (N4) increased plant  height, number of panicles/hill, number of 
filled grains/panicle, biomass and grain yield in both varieties. Increased level of nitrogenous fertilizer led to apparent 
increased nitrogen concentration in stems and leaves but litle in grains. However, the amount of nitrogen absorbed 
by stem, leaves and grains and the total amount of nitrogen increased with the increased level of nitrogen fertilizer 
applied. Nitrogen use efficiency (NUE), agronomic efficiency (AE), physiological efficiency (PE) and utilization 
efficiency (UE) of two varieties declined with increased amount of nitrogenous fertilizer. Highest utilization efficiency 
(UE) was obtained at low nitrogen level. 

Keywords: Grain yield, nitrogen, nitrogen use efficiency, physiology efficiency, upland rice. 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Lúa gạo là nguồn cung cấp lương thực chính 
cho hơn 50% dân số trên thế giới. Căn cứ vào điều 
kiện sinh thái, độ ẩm đất và địa hình, hệ thống 
trồng lúa trên thế giới được phân thành hai loại 
chính là lúa nước và lúa cạn (Fageria et al., 2010). 
Lúa cạn có diện tích và sản lượng rất ít, tập chung 
chủ yếu ở Châu Á (Maclean et al., 2013). Tại Việt 
Nam, lúa cạn có khoảng 0,5 triệu ha, trong đó tập 
chung chủ yếu ở Tây Bắc và Tây Nguyên. Năng 
suất lúa cạn rất thấp, trung bình chỉ đạt 1-1,5 
tấn/ha. Nguyên nhân chính làm cho năng suất lúa 
cạn thấp là do thiếu nước và việc đầu tư của người 
nông dân cho lúa cạn thấp, trong đó có việc đầu tư 
thấp cả về giống, phân bón, thuốc trừ sâu (Fageria 
et al., 2010). Trong số các chất dinh dưỡng thiết 
yếu, nitơ là một trong những chất dinh dưỡng ảnh 
hưởng lớn nhất đến năng suất lúa, thiếu nitơ là 
một trong những nguyên nhân quan trọng nhất 
làm giảm năng suất lúa cạn (Franzini et al., 
2013). Việc thiếu nitơ trong lúa cạn có liên quan 
đến hàm lượng chất hữu cơ trong đất thấp, đất 
chua, bị xói mòn và việc sử dụng lượng phân đạm 
thấp của người nông dân do chi phí phân đạm cao. 
Thiếu đạm cũng liên quan đến hiệu quả sử dụng 
đạm của lúa cạn thấp do xói mòn, rửa trôi và bay 
hơi của đạm (Fageria and Baligar, 2005). Do đó 
khả năng sử dụng đạm hiệu quả là đặc điểm quan 
trọng đối với giống lúa cạn. Mỗi giống lúa cạn 
khác nhau lại có khả năng sử dụng đạm khác 
nhau (Fageria, 2007). Vì vậy việc sử dụng đạm 
hiệu quả là một trong những tiêu chí quan trọng 
để lựa chọn giống lúa cạn phục vụ cho sản xuất. 
Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm đánh giá khả 
năng sử dụng đạm, mối liên hệ giữa năng suất, 
các yếu tố cấu thành năng suất với khả năng sử 
dụng đạm của giống lúa cạn Nếp nương tròn vùng 
Tây Bắc so với giống lúa cạn cải tiến LC93-1. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 
Giống lúa Nếp nương tròn (NNTr) là giống 

lúa cạn được thu thập tại Sơn La, đã được đánh 
giá là có khả năng chịu hạn tốt (Nguyễn Văn 
Khoa và cs., 2014) và giống đối chứng LC93-1 là 

giống lúa cạn cải tiến được công nhận giống 
quốc gia năm 2004. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 
Thí nghiệm được thực hiện tại nhà lưới 

trường Đại học Tây Bắc, thành phố Sơn La 
trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 8 năm 
2015. Thí nghiệm được bố trí trong chậu có kích 
thước 25 x 25 x 30 cm. Thí nghiệm được thực 
hiện trên hai giống lúa cạn gồm: Nếp nương 
tròn và LC93-1 làm đối chứng với 5 mức đạm 
bón khác nhau lần lượt gồm: 0 mg (N0), 200 mg 
(N1), 400 mg (N2), 600 mg (N3) và 800 mg/chậu 
(N4), tương ứng với mức phân đạm bón trên 
đồng ruộng là 0 kg, 40 kg, 80 kg, 120 kg và 160 
kg N/ha. Nền phân bón sử dụng chung cho tất 
cả các chậu gồm: (1,64 g Supe lân + 0,43 g 
KCl)/chậu, tương đương mức phân (60 kg P2O5 + 
60 kg K2O)/ha. Thí nghiệm được thiết kế theo 
kiểu khối ngẫu nhiên đầy đủ, lặp lại 3 lần, mỗi 
lần lặp sử dụng 3 chậu cho một công thức, tổng 
số chậu thí nghiệm là 90 chậu, mỗi chậu sử 
dụng 5 kg đất nương đồi. Thành phần cơ giới và 
tính chất hóa học đất trước thí nghiệm như sau: 
Tỷ lệ cát 39%, limon 28%, sét 33%, pH 5,1, N 
tổng số 0,09%, N dễ tiêu 2,7 mg/100 g, P2O5 dễ 
tiêu 13,7 mg/100 g và K2O trao đổi 4,3 mg/100 g. 
Hạt giống được gieo trực tiếp trên chậu, khi cây 
đạt 3 lá tiến hành tỉa để mỗi chậu 1 cây. Trong 
suốt quá trình sinh trưởng, độ ẩm đất được duy 
trì ở mức 70-80% độ ẩm đồng ruộng. 

2.2.1. Các chỉ tiêu theo dõi 
Chiều cao cây, số nhánh chậu, chỉ số SPAD 

(một chỉ số tương quan với hàm lượng diệp lục) 
được xác định ở lá đòng khi lúa trỗ hoàn toàn 
bằng máy đo SPAD 502 Plus của Nhật, năng 
suất chất khô toàn bộ thân lá và hạt, năng suất 
hạt và các yếu tố cấu thành năng suất. Phân 
tích hàm lượng đạm trong thân lá, hạt theo 
phương pháp Kjeldahl. Hiệu suất sử dụng nitơ 
tạo năng suất (NUE - Nitrogen use effeciency), 
hiệu suất nông học (AE - Agronomic effeciency), 
hiệu suất sinh lý (PE - Physiological effeciency) 
và hiệu quả sử dụng phân bón (UE - Utilization 
efficiency ) được tính theo phương pháp của 
Fageria et al. (2010), cụ thể: 
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NUE (mg/mg) = Năng suất hạt/lượng nitơ bón 
AE (mg/mg) = (Năng suất hạt ở công thức 

bón phân - Năng suất hạt ở công thức không 
bón)/lượng nitơ bón 

PE (mg/mg) = (Năng suất sinh khối ở công 
thức có bón - Năng suất sinh khối ở công thức 
không bón)/(Hàm lượng nitơ trong cây ở công 
thức có bón - Hàm lượng nitơ trong cây ở công 
thức không bón) 

EU (mg/mg) = PE x ARE 

Trong đó, ARE% = (Hàm lượng nitơ trong 
cây ở công thức bón phân - Hàm lượng nitơ 
trong cây ở công thức không bón phân)/Lượng 
nitơ bón x 100 

2.2.2. Xử lý số liệu 
Số liệu được phân tích và xử lý thống kê 

theo phương pháp phân tích phương sai bằng 
IRRISTART 5.0. Hệ số tương quan và đồ thị 
tương quan được xử lý bằng Excel. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của mức đạm bón đến sinh 
trưởng thân lá ở lúa cạn 

Chiều cao cây:  
Khi tăng mức đạm bón từ 0 mg/chậu (N0) 

đến 600 mg/chậu (N3) làm tăng đáng kể chiều 
cao cây của cả giống lúa Nếp nương tròn và 
giống đối chứng. Tuy nhiên khi tăng mức đạm 
bón lên 800 mg/chậu (N4) thì chiều cao cây ở cả 
hai giống đều không có sự khác biệt so với mức 
đạm N3. Về chiều cao cây trung bình của tất cả 
các mức phân bón, giống Nếp nương tròn đạt 
167,9 cm, cao hơn rõ rệt so với giống đối chứng 
(136,5 cm), điều này là do đặc điểm di truyền 
của hai giống khác nhau về chiều cao. Mặc dù 
vậy những giống có chiều cao cây quá cao được 
cho là chịu phân kém (Yoshida, 1981). 

Số nhánh đẻ:  
Đối với khả năng đẻ nhánh, khi tăng mức 

đạm bón từ N0 đến N4 cũng làm tăng mạnh khả  

Bảng 1. Ảnh hưởng của mức đạm bón đến sinh trưởng thân lá ở lúa cạn 
Mức phân Giống  Chiều cao cây Số nhánh Chỉ số SPAD Năng suất sinh khối (g/chậu) 

N0 NNTr 131,1 2,6 30,7 13,8 

LC93-1 105,0 2,3 36,3 13,6 

TB 118,1 2,4 33,5 13,7 

N1 
 

NNTr 162,8 4,8 31,9 35,9 

LC93-1 128,8 6,6 36,2 33,4 
TB 145,8 5,7 34,0 34,6 

N2 NNTr 175,1 7,1 36,0 51,3 

LC93-1 144,2 8,1 38,8 44,6 

TB 159,7 7,6 37,4 47,9 

N3 NNTr 188,9 8,6 38,4 66,0 

LC93-1 152,3 10,2 45,2 55,5 

TB 170,6 9,4 41,8 60,7 

N4 NNTr 181,5 9,9 40,1 70,4 

LC93-1 152,3 11,7 44,3 66,5 

TB 166,9 10,8 42,2 68,5 

TB giống NNTr 167,9 6,6 35,4 47,5 
TB giống LC93-1 136,5 7,8 40,2 42,7 

CV% 3,9 8,3 5,5 9,6 

LSD0,05G 4,54 0,89 1,59 3,66 

LSD0,05P 7,18 1,42 2,52 5,79 

LSD0,05G*P 10,16 2,00 3,57 8,19 

Ghi chú: LSD0,05G; LSD0,05G; LSD0,05G*P: Mức ý nghĩa α = 0,05 với yếu tố giống; yếu tố phân; cả hai yếu tố giống và phân  
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năng đẻ nhánh ở cả giống Nếp nương tròn (từ 
2,6 nhánh lên 9,9 nhánh) và giống đối chứng (từ 
2,3 nhánh lên 11,7 nhánh ). Có sự tương quan 
thuận chặt giữa mức phân bón và số nhánh đẻ ở 
cả hai giống (Hình 1). Tuy nhiên, mức tăng số 
nhánh mạnh nhất đối với cả hai giống lúa là ở 
các mức đạm N1, N2 và N3, số nhánh đẻ ở mức 
đạm N4 cao hơn không có ý nghĩa so với mức 
đạm N3. Số nhánh đẻ trung bình của giống Nếp 
nương tròn đạt 6,6 nhánh/khóm, thấp hơn rõ rệt 
so với giống đối chứng (đạt 7,8 nhánh/khóm) ở 
mức ý nghĩa α = 0,05. 

Chỉ số SPAD:  
Ở cả giống Nếp nương tròn và giống đối 

chứng, khi tăng các mức bón đạm từ 0-600 
mg/chậu đều làm tăng chỉ số SPAD ở mức ý 
nghĩa α = 0,05, tuy nhiên khi tăng mức đạm lên 
800 mg N/chậu, chỉ số SPAD ở giống Nếp nương 
tròn tăng nhưng không có ý nghĩa so với mức 
đạm 600 mg/chậu, còn giống đối chứng giảm 
nhẹ. Ở tất cả các mức đạm bón, Chỉ số SPAD 
của giống Nếp nương tròn đều thấp hơn có ý 
nghĩa so với đối chứng, điều này cho thấy đặc 
điểm di truyền của giống hai giống khác nhau, 
các giống lúa cạn địa phương thường có độ dày 
lá kém hơn và hàm lượng diệp lục thấp hơn các 
giống cải tiến. 

Năng suất sinh khối:  
Kết quả bảng 1 cho thấy có sự khác biệt rõ 

rệt về năng suất sinh khối ở các mức phân đạm 
khác nhau. Theo đó, khi tăng mức bón đạm từ 
N0 đến N4 làm năng suất sinh khối tăng từ 13,8 
g/khóm lên 70,4 g/khóm ở giống Nếp nương tròn 
và từ 13,6 g/khóm lên 66,5 g/khóm ở giống đối 
chứng. So sánh năng suất sinh khối trung bình 
của hai giống cho thấy giống Nếp nương tròn 
đạt 47,5 g/chậu, cao hơn có ý nghĩa so với giống 
LC93-1. Điều này có thể do đặc điểm di truyền 
giống Nếp nương tròn là giống địa phương có 
chiều cao cây, chiều dài lá cao hơn so với đối 
chứng, do đó năng suất sinh khối đạt cao hơn. 
Theo Kiuchi et al. (1966) sự tăng lên của tổng 
năng suất chất khô sẽ làm tăng năng suất hạt, 
tuy nhiên tốc độ tăng của năng suất hạt có xu 
hướng giảm dần với sự gia tăng tổng sản lượng 
chất khô. Fageria and Baligar (2001) cũng báo 

cáo rằng, có một mối tương quan hàm bậc hai 
giữa năng suất hạt và năng suất chất khô. 

3.2. Ảnh hưởng của mức đạm bón đến các 
yếu tố cấu thành năng suất và năng suất 
lúa cạn 

Số bông/khóm và số hạt/bông:  
Kết quả bảng 2 cho thấy, số bông/khóm và 

số hạt/bông ở cả hai giống lúa đều tăng khi tăng 
mức bón đạm từ N0 đến N4, tuy nhiên không có 
sự khác biệt rõ rệt về hai chỉ tiêu này giữa hai 
mức đạm N3 và N4, điều này cho thấy việc tăng 
mức đạm từ N3 lên N4 không có ý nghĩa cao đối 
với số bông/khóm và số hạt/bông. So sánh giữa 
hai giống cho thấy số bông/khóm và số hạt/bông 
không có sự khác biệt nhiều, do vậy có thể kết 
luận, khi gieo trong chậu hai tính trạng này phụ 
thuộc nhiều nhất vào dinh dưỡng đạm mà 
không chịu nhiều ảnh hưởng của giống. 

Tỷ lệ hạt chắc và khối lượng 1.000 hạt:  
Các mức bón đạm khác nhau không ảnh 

hưởng rõ rệt đến tỷ lệ hạt chắc và khối lượng 
1.000 hạt của cả hai giống. Tỷ lệ hạt chắc trung 
bình của giống Nếp nương tròn thấp hơn giống 
đối chứng LC93-1. Khối lượng 1.000 hạt trung 
bình của giống Nếp nương tròn đạt 34,7 g cao 
hơn giống C93-1 (đạt 26,5 g). 

Năng suất hạt và hệ số kinh tế:  
Bảng 2 cho thấy, ở cả hai giống, năng suất 

hạt đều đạt cao nhất ở mức phân đạm N4 và 
thấp nhất ở mức N0. Tuy nhiên không có sự 
khác biệt rõ rệt về năng suất hạt giữa hai mức 
phân N3 và N4. Năng suất hạt tăng từ 234,4% 
đến 536,2% ở các công thức bón phân đạm (N1, 
N2, N3, N4) so với công thức không bón phân 
đạm N0, trung bình tăng 301,4% và 372,5% 
tương ứng ở giống Nếp nương tròn và LC93-1. 
Kết quả này cũng tương đương với kết quả 
nghiên cứu của Fageria et al. (2010) thực hiện 
trên các giống lúa cạn ở Brazil. Điều này chỉ ra 
rằng việc áp dụng phân đạm cho cả các giống 
lúa cạn địa phương và lúa cạn cải tiến là rất 
quan trọng. Không có sự khác biệt rõ rệt về năng 
suất hạt giữa hai giống thí nghiệm, điều này 
khẳng định năng suất hạt của giống Nếp nương  
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Bảng 2. Ảnh hưởng của phân đạm đến các yếu tố  
cấu thành năng suất và năng suất lúa cạn 

Mức 
phân Giống Số bông/khóm 

(bông) 
Số hạt/bông 

(hạt) 
Tỷ lệ hạt 
chắc (%) 

Khối lượng 
1.000 hạt (g) 

Năng suất hạt 
(g/chậu) 

% tăng 
năng suất 

Hệ số  
kinh tế 

N0 NNTr 2,6 85,7 72,9 34,7 5,8 - 0,42 

LC93-1 1,9 97,7 86,0 26,5 4,4 - 0,33 

TB 2,2 91,7 79,4 30,6 5,1 - 0,38 

N1 NNTr 5,2 121,7 80,3 34,7 13,5 234,4 0,38 
LC93-1 5,2 128,7 86,7 26,8 13,4 301,5 0,40 
TB 5,2 125,2 83,5 30,8 13,4 267,9 0,39 

N2 NNTr 6,3 143,3 78,2 35,1 19,9 346,0 0,39 

LC93-1 6,8 142,0 82,7 26,7 18,9 425,7 0,42 

TB 6,6 142,7 80,5 30,9 19,4 385,9 0,41 

N3 NNTr 7,6 166,3 80,3 34,7 22,6 393,0 0,34 

LC93-1 8,4 156,0 75,9 26,6 22,1 499,3 0,40 
TB 8,0 161,2 78,1 30,6 22,4 446,2 0,37 

N4 NNTr 8,7 175,0 76,2 34,2 25,0 433,5 0,35 

LC93-1 9,6 170,3 80,6 26,1 23,8 536,2 0,36 
TB 9,2 172,7 78,4 30,2 24,4 484,8 0,36 

TB giống NNTr 6,1 138,4 77,6 34,7 17,4 351,7 0,38 

TB giống LC93-1 6,4 138,9 82,4 26,5 16,5 440,7 0,38 
CV% 7,30 8,70   9,0   

LSD0,05G 0,63 9,23   1,79   

LSD0,05P 1,00 14,59   2,83   

LSD0,05G*P 1,42 20,64   4,01   

Ghi chú: LSD0,05G; LSD0,05G; LSD0,05G*P: Mức ý nghĩa α = 0,05 với yếu tố giống; yếu tố phân; cả hai yếu tố giống và phân  

tròn là không thua kém giống cải tiến LC93-1 ở 
trong tất cả các mức phân. Về hệ số kinh tế, cả 
hai giống đều đạt trung bình là 0,38, tuy nhiên 
xét ở mỗi mức phân khác nhau, giống Nếp nương 
tròn có hệ số kinh tế cao nhất ở công thức không 
bón phân (k = 0,42), các công thức bón phân đều 
có hệ số kinh tế thấp hơn và thấp nhất ở công 
thức bón phân N3 (k = 0,34). Trong khi giống 
LC93-1 có hệ số kinh tế thấp nhất ở công thức 
không bón phân (k = 0,33), các công thức bón 
phân đều có hệ số kinh tế cao hơn, trong đó cao 
nhất ở công thức phân bón N2 (k = 0,42). Điều 
này cho thấy giống lúa cạn địa phương Nếp 
nương tròn có nhược điểm là chịu phân kém hơn 
giống đối chứng, nhưng trong điều kiện thiếu 
phân bón (N0), giống này lại thích nghi tốt hơn. 

Kết quả hình 1 cho thấy có sự tương quan 
thuận chặt giữa mức phân đạm bón với tất cả 
các yếu tố sinh trưởng và năng suất như chiều 
cao cây, số nhánh đẻ, chỉ số SPAD, năng suất 

sinh khối, số hạt chắc/bông và năng suất hạt ở 
cả hai giống Nếp nương tròn và đối chứng 
LC93-1. 

3.3. Ảnh hưởng của mức đạm bón đến khả 
năng hấp thu đạm của lúa cạn 

Hàm lượng nitơ trong thân lá (gN/kg) chịu 
tác động của mức phân đạm bón nhưng hàm 
lượng nitơ trong hạt không chịu ảnh hưởng do 
mức phân đạm bón. Mặc dù vậy lượng nitơ hấp 
thu trong thân lá/chậu, lượng nitơ hấp thu trong 
hạt và tổng lượng nitơ hấp thu đều tăng rõ rệt 
khi mức đạm bón tăng (Bảng 3). Kết quả này 
cũng tương tự nghiên cứu của Fageria et al. 
(2010). Hàm lượng nitơ trong thân lá của giống 
Nếp nương tròn ở các mức phân bón khác nhau 
dao động từ 6,6-7,4 g/kg, trung bình đạt 6,9 
g/kg, thấp hơn so với hàm lượng nitơ trong thân 
lá của giống LC93-1 (từ 7,3-10,3 g/kg, trung 
bình đạt 8,4 g/kg). Điều này cho thấy khả năng 
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hấp thu và lưu giữ lượng nitơ trong thân lá của 
giống Nếp nương tròn kém hơn giống cải tiến 
LC93-1. Theo nghiên cứu của Fageria (1998), 
hàm lượng nitơ thích hợp trong thân lá cho năng 
suất lúa cạn tối đa trên đồng ruộng lúc thu 

hoạch là 8,7 g/kg. Kết quả nghiên cứu này cho 
thấy mặc dù gieo trồng trong chậu với các nồng 
độ phân bón từ thấp đến cao khác nhau nhưng 
giống Nếp nương tròn đều không đạt được hàm 
lượng nitơ trong thân lá đến 8,7 g/kg.  

 

 

Hình 1. Tương quan giữa mức đạm với chiều cao cây (A), số nhánh/khóm (B), chỉ số SPAD 
(C), năng suất sinh vật học (D), số hạt chắc/bông (E) và năng suất hạt (F) của giống  

Nếp nương tròn (   ) và giống LC93-1 (    ) 
Ghi chú: *: Có ý nghĩa ở mức xác suất α = 0,05 
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0

50

100

150

200

250

0 200 400 600 800

C
hi

ều
 c

ao
 c

ây
 (c

m
)

y = 0,0092x + 2,8887
r NNTr = 0,9839*

y = 0,0112x + 3,3
r LC93-1 = 0,9512*

0

3

6

9

12

15

0 200 400 600 800
Số

 n
há

nh
/ k

hó
m

y = 0.0125x + 30.397
r NNTr = 0.9731*

y = 0,0125x + 35,16
r LC93-1 = 0,8325*

25

30

35

40

45

50

0 200 400 600 800

C
hỉ

 số
 S

PA
D

y = 0,0716x + 18,82
r NNTr = 0,955*

y = 0,064x + 17,103
r LC93-1 = 0,9812*

5

20

35

50

65

80

0 200 400 600 800

N
S 

si
nh

 k
hố

i  
(g

/c
hậ

u)

y = 0,089x + 72,2
r NNTr = 0,903*

y = 0,0565x + 91,067
r LC93-1 = 0,8648*

50

70

90

110

130

150

0 200 400 600 800

Số
 h

ạt
 c

hắ
c/

 b
ôn

g

Mức phân đạm bón (mg/chậu)

y = 0,0713x + 23,55
r NNTr = 0,9353*

y = 0,0712x + 21,075
r LC93-1 = 0,9162*

5

20

35

50

65

80

0 200 400 600 800

N
ăn

g 
su

ất
 h

ạt
 (g

/c
hậ

u)

Mức phân đạm bón (mg/chậu)

A 

F 
E 

D 

C 

B 



Nguyễn Văn Khoa, Phạm Văn Cường  

1339 

Bảng 3. Lượng nitơ trong thân lá, trong hạt và khả năng hấp thu nittơ của lúa cạn 

Mức phân Giống 
Lượng nitơ 

trong thân lá 
(g/kg) 

Hấp thu nitơ 
trong thân lá 
(mg/chậu) 

Lượng nitơ 
trong hạt 

(g/kg) 

Hấp thu nitơ 
trong hạt 
(mg/chậu) 

Tổng lượng 
nitơ hấp thu 
(mg/chậu) 

N0 NNTr 6,6 53,4 13,4 77,5 130,9 

LC93-1 7,3 66,7 13,4 59,2 126,0 

TB 7,0 60,0 13,4 68,4 128,4 

N1 NNTr 6,6 148,8 13,3 180,3 329,1 

LC93-1 7,8 156,8 13,4 178,2 335,0 

TB 7,2 152,8 13,4 179,2 332,0 

N2 NNTr 6,7 209,7 14,0 272,0 481,7 

LC93-1 7,4 190,4 13,2 249,2 439,6 

TB 7,0 200,1 13,6 260,6 460,7 

N3 NNTr 7,4 328,7 14,2 322,3 651,0 

LC93-1 9,3 309,3 13,6 303,3 612,5 

TB 8,3 319,0 13,9 312,8 631,8 

N4 NNTr 7,2 326,0 14,2 353,5 679,5 

LC93-1 10,3 434,7 14,1 334,5 769,2 

TB 8,7 380,4 14,1 344,0 724,3 

TB giống NNTr 6,9 213,3 13,8 241,1 454,4 

TB giống LC93-1 8,4 231,6 13,5 224,9 456,5 

CV% 10,7 7,9 7,2 8,1 9,4 

LSD0,05G 0,80 47,54 0,75 25,21 50,18 

LSD0,05P 1,27 75,18 1,20 39,86 79,34 

LSD0,05G*P 1,80 106,32 1,70 56,38 112,20 

Ghi chú: LSD0,05G; LSD0,05G; LSD0,05G*P: Mức ý nghĩa α = 0,05 với yếu tố giống; yếu tố phân; cả hai yếu tố giống và phân  

Hàm lượng nitơ trong thân lá của cả hai 
giống đều có tương quan thuận khá chặt với năng 
suất (YNNtr = 16,183x - 94,4; R* = 0,77 và YLC93-1 = 
4,5579x - 21,813; R* = 0,75). Điều này chỉ ra rằng 
việc cải thiện hàm lượng nitơ trong thân lá sẽ 
làm tăng năng suất lúa (Fageria et al., 2010). 
Hàm lượng nitơ ở trong hạt không có sự khác biệt 
rõ rệt giữa các công thức bón phân đạm và giữa 
hai giống lúa. Điều này cho thấy hàm lượng nitơ 
ở trong hạt không phụ thuộc nhiều vào mức bón 
đạm cũng như giống. Hàm lượng nitơ trong hạt 
đạt trung bình là 13,82 g/kg với giống Nếp nương 
tròn và 13,52 g/kg với giống LC93-1 đều cao hơn 
so với hàm lượng nitơ trong thân. Điều này phù 
hợp với công bố của Kiniry et al. (2001). Kết quả 
này cũng cho thấy hàm lượng nitơ trong hạt như 

vậy là khá phù hợp cho phẩm chất gạo của lúa 
cạn. Theo Cassman et al. (2002), hàm lượng nitơ 
trong hạt ở mức 12 g/kg sẽ cho chất lượng nấu ăn 
ngon nhất. 

3.4. Ảnh hưởng của mức đạm bón đến hiệu 
quả sử dụng đạm của lúa cạn 

Kết quả bảng 4 cho thấy, hiệu suất sử dụng 
nitơ tạo năng suất (NUE), hiệu suất nông học 
(AE), hiệu suất sinh lý (PE) và hiệu quả sử dụng 
đạm (UE) ở cả hai giống đều giảm rõ rệt khi 
tăng mức bón đạm. NUE của giống Nếp nương 
tròn đạt từ 31,2 mg hạt/mg N ở mức đạm N4 
đến 67,5 mg hạt/mg N ở mức đạm N1, trung 
bình đạt 46,6 mg hạt/mg N, tương ứng, NUE ở 
giống LC93-1 đạt từ 29,7 mg hạt/mgN ở mức 



Hiệu quả sử dụng đạm của cây lúa cạn vùng Tây Bắc  

1340 

đạm N4 đến 66,8 mg hạt/mg N ở mức đạm N1, 
trung bình đạt 45,1 mg hạt/mg N. Như vậy 
không có sự khác biệt về NUE giữa hai giống, sự 
khác biệt chủ yếu là do mức bón đạm khác 
nhau. AE của giống Nếp nương tròn đạt từ 24,0 
mg hạt/mg N ở mức đạm N4 đến 39,2 mg 
hạt/mg N ở mức đạm N1. Điều này có nghĩa là 
khi tăng thêm 1 mg N bón sẽ làm tăng thêm 
24,0 mg hạt ở mức bón đạm N4 và khi tăng 
thêm 1 mg N bón làm tăng thêm 39,2 mg hạt ở 
mức bón đạm N1 so với công thức không bón 
đạm N0. Kết quả này là khá cao so với nghiên 
cứu của Fageria et al. (2010) và cao hơn rất 
nhiều so với thí nghiệm của chính giống Nếp 
nương tròn trên đồng ruộng (Nguyễn Văn Khoa 
và cs., 2015).  

Hiệu suất sinh lý (PE) của giống Nếp nương 
tròn đạt cao nhất ở mức đạm N1 (đạt 111,4 mg 
thân lá khô/mg N) và thấp nhất ở mức đạm N3 

(102,7 mg thân lá khô/mg N), mặc dù vậy, 
không có sự khác biệt có ý nghĩa về PE giữa các 
mức phân bón khác nhau ở cả giống Nếp nương 
tròn và giống đối chứng. Tuy nhiên hiệu quả sử 
dụng phân bón (UE) của cả hai giống thí 
nghiệm đều có sự khác biệt ở các mức phân bón 
khác nhau, theo đó khi tăng mức đạm bón thì 
hiệu quả sử dụng phân bón giảm. So sánh giữa 
hai giống thí nghiệm cho thấy NUE, PE và UE 
của giống Nếp nương tròn đều cao hơn giống đối 
chứng, còn AE lại thấp hơn giống đối chứng 
nhưng đều không có ý nghĩa ở mức α = 0,05. 
Hình 2 cho thấy có sự tương quan thuận chặt 
giữa mức phân bón đạm và tổng lượng nitơ hấp 
thu, tuy nhiên giữa mức phân bón đạm và AE, 
PE, UE lại có sự tương quan nghịch chặt. Điều 
này cho thấy càng tăng mức phân đạm bón sẽ 
càng làm tăng tổng lượng nitơ hấp thu, tuy 
nhiên hiệu quả sử dụng phân bón lại càng giảm

Bảng 4. Hiệu quả sử dụng phân bón đối với lúa cạn 

Mức phân Giống NUE (mg/mg) AE (mg/mg) PE (mg/mg) UE (mg/mg) 

N1 NNTr 67,5 39,2 111,4 111,4 

LC93-1 66,8 45,2 94,9 100,2 

TB 67,2 42,2 103,2 105,8 

N2 NNTr 49,8 35,4 106,0 93,6 

LC93-1 47,2 36,1 98,8 77,5 

TB 48,5 35,7 102,4 85,6 

N3 NNTr 37,7 28,2 102,7 87,2 

LC93-1 36,9 29,6 87,9 70,1 

TB 37,3 28,9 95,3 78,6 

N4 NNTr 31,2 24,0 104,0 70,7 

LC93-1 29,7 24,2 82,0 66,2 

TB 30,5 24,1 93,0 68,4 

TB giống NNTr 46,6 31,7 106,0 90,7 

TB giống LC93-1 45,1 33,7 90,9 78,5 

CV% 8,6 9,5 7,2 8,2 

LSD0,05G 4,65 4,74 9,67 11,25 

LSD0,05P 6,57 6,70 13,68 15,91 

LSD0,05G*P 9,29 4,47 19,34 22,50 

Ghi chú: LSD0,05G; LSD0,05G; LSD0,05G*P: Mức ý nghĩa α = 0,05 với yếu tố giống; yếu tố phân; cả hai yếu tố giống và phân  
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Hình 2. Tương quan giữ mức bón đạm với lượng nitơ hấp thu trong cây (G),  
hiệu quả sinh lý (H), hiệu quả nông học (I) và hiệu quả sử dụng phân bón (K) 

Ghi chú: *: Có ý nghĩa ở mức α = 0,05 

4. KẾT LUẬN 

Ở cả hai giống lúa nghiên cứu, khi tăng lượng 
phân đạm bón từ 0 mg N/chậu lên 800 mg N/chậu 
đều làm tăng chiều cao cây, tăng số nhánh đẻ, 
tăng số bông/khóm, tăng số hạt chắc/bông, từ đó 
làm tăng năng suất sinh khối và tăng năng suất 
hạt. Tuy nhiên năng suất hạt ở mức phân đạm 
bón cao nhất (800 mg/chậu) không có sự khác biệt 
rõ rệt so với mức 600 mg/chậu. 

Khi tăng mức phân đạm bón làm tăng hàm 
lượng nitơ trong thân lá rõ rệt nhưng không làm 
tăng hàm lượng đạm trong hạt. Mặc dù vậy mức 
bón đạm tăng vẫn làm tăng lượng nitơ hấp thu 
trong thân lá, trong hạt và tổng lượng hấp thu 

nitơ trong toàn cây. Hàm lượng nitơ trong thân 
lá có tương quan thuận với năng suất hạt. 

Hiệu suất sử dụng nitơ tạo năng suất 
(NUE), hiệu suất sinh lý (PE) và hiệu quả sử 
dụng đạm (UE) của giống Nếp nương tròn cao 
hơn giống đối chứng, tuy nhiên hiệu suất nông 
học (AE) lại thấp hơn đối chứng nhưng đều 
không có ý nghĩa ở mức α = 0,05. 
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