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TÓM TẮT 

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống 
lạc trong điều kiện vụ xuân tại Việt Yên (Bắc Giang) nhằm mục tiêu xác định liều lượng phân bón 
thích hợp để lạc sinh trưởng phát triển tốt, cho năng suất cao trong điều kiện vụ xuân. Nghiên cứu 
được thực hiện trên hai giống lạc mới L14 và MD7. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu 2 nhân tố 
Split Plot Design 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 liều lượng phân bón đã ảnh hưởng đến thời gian sinh trưởng, 
chiều cao cây, phân cành, chỉ số diện tích lá, tích luỹ chất khô, số lượng nốt sấn, số lượng quả và 
năng suất. Liều lượng phân bón thích hợp cho cả 2 giống L14 và MD7 trong điều kiện vụ xuân tại Việt 
Yên (Bắc Giang) là 10 tấn phân chuồng +  500 kg vôi bột + 30 kg N + 90 kg P2O5 + 60 kg K2O trên 1 ha.  

Từ khoá: Cây lạc, năng suất, phân bón. 

SUMMARY 
The effect of fertilizer application on growth development and yield of two peanut cultivars, L14 

and MD7, was studied in order to determine optimal fertilizer rate for peanut growth and yield in 
spring season in Viet Yen, Bac Giang province. Fertilizer levels exerted clear influences on growth 
duration, plant height, branching, leaf area index, dry matter accumulation, nodule number, pod 
number and yield. Optimum fertilizer dose for both two spring peanut cultivars was determined as 
follow: 10 tons organic fertilizer +  500 kg CaO + 30 kg N + 90 kg P2O5 + 60 kg K2O/ha.   

Key words: Fertilizer rate, peanut, yield.  

1. §ÆT VÊN §Ò 

C©y l¹c lμ c©y c«ng nghiÖp ng¾n ngμy, 
c©y lÊy dÇu cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao, c©y nguyªn 
liÖu quan träng trong c«ng nghiÖp chÕ biÕn. 
L¹c ®−îc trång phæ biÕn ë n−íc ta vμ nhiÒu 

vïng trªn thÕ giíi nh− ch©u ¸, ch©u Phi vμ 
ch©u Mü. L¹c lμ c©y trång dÔ tÝnh, cã kh¶ 
n¨ng thÝch øng réng, kh«ng kÐn ®Êt, ngoμi 
ra cßn cã vai trß c¶i t¹o, båi d−ìng ®Êt nhê vi 

khuÈn nèt sÇn sèng céng sinh trªn rÔ. C©y 
l¹c cã kh¶ n¨ng t¹o ra tÝnh ®a d¹ng ho¸ cho 
s¶n xuÊt n«ng nghiÖp b»ng c¸c h×nh thøc 
trång thuÇn, trång xen canh, trång gèi vô 
nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt n«ng 
nghiÖp. C©y l¹c còng cßn lμ mÆt hμng n«ng 
s¶n xuÊt khÈu ®em l¹i lîi nhuËn cao. ChÝnh 
v× vËy, c©y l¹c lμ mét trong nh÷ng c©y hä 
®Ëu ¨n h¹t quan träng cña n−íc ta. T¹i 
huyÖn ViÖt Yªn (tØnh B¾c Giang), c©y l¹c ®· 
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trë thμnh c©y trång −u thÕ trong c¸c c«ng 
thøc lu©n canh vμ hÖ thèng c©y trång, gãp 
phÇn t¨ng thu nhËp kinh tÕ trªn ®¬n vÞ diÖn 
tÝch. Tuy nhiªn s¶n xuÊt l¹c t¹i ®©y cßn rÊt 
nhiÒu h¹n chÕ do ch−a cã bé gièng thÝch hîp, 
liÒu l−îng ph©n bãn vμ c¸ch bãn ph©n cho 
c©y l¹c vÉn theo ph−¬ng ph¸p truyÒn thèng. 
V× vËy, viÖc t×m hiÓu ¶nh h−ëng cña ph©n 
bãn ®Õn sinh tr−ëng, ph¸t triÓn vμ n¨ng suÊt 
cña c©y l¹c lμ rÊt cÇn thiÕt, gióp cho ng−êi 
d©n cã c¬ së ®Çu t− n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n 
xuÊt l¹c. 

Nghiªn cøu chÕ ®é bãn ph©n cho c©y l¹c 
®· cã mét sè t¸c gi¶ ®Ò cËp tíi. Theo Duan 
Shufen (1998), ë S¬n §«ng (Trung Quèc) ®Ó 
cã 1 tÊn l¹c qu¶, cÇn bãn 52 kg N, 10,8 kg 
P2O5, 25 kg K2O. §−êng Hång DËt (2007) cho 
biÕt, ®Ó ®¹t 1 tÊn l¹c qu¶, c©y l¹c cÇn lÊy 46 -
52 kg N tïy theo lo¹i ®Êt. NguyÔn ThÕ C«n 
vμ cs. (2001) cho r»ng, hiÖu suÊt 1 kg N bãn 
lμm t¨ng thªm 10,7 - 21,8 kg l¹c qu¶, trong 
khi ®ã ®èi víi 1 kg P2O5 lμ 3,3 - 5,0 kg vμ víi 
1 kg K2O lμ 8,3 - 9,1 kg l¹c qu¶. D− Ngäc 
Thμnh vμ cs. (2006) x¸c ®Þnh liÒu l−îng bãn 
ph©n hîp lý cho l¹c trªn ®Êt Th¸i Nguyªn lμ 
30 kg N + 90 kg P2O5 + 3O kg K2O trªn ha. 
TrÇn ThÞ ¢n vμ cs. (2004) thÊy r»ng, liÒu 
l−îng bãn ph©n hîp lý cho c©y l¹c lμ 45 kg 
N+ 135 kg P2O5 + 90 kg K2O trªn ha víi ®iÒu 
kiÖn cã che phñ nilon ë vïng ®Êt c¸t biÓn 
Thanh Hãa nghÌo dinh d−ìng.  

Theo Lª Song Dù vμ cs. (1995), sö dông 
lo¹i ph©n hçn hîp N, P, K tû lÖ 5:10:3 bãn cho 
l¹c, kÕt qu¶ cho thÊy cã t¸c dông thóc ®Èy c©y 
sinh tr−ëng tèt ph¸t triÓn c©n ®èi, lμm t¨ng 
sè tia, sè qu¶ dÉn ®Õn n¨ng suÊt cao h¬n ®èi 
víi bãn riªng rÏ c¸c lo¹i ph©n ho¸ häc tõ 8 - 
12%. Møc bãn thÝch hîp lμ 600 kg N, P, K tû 
lÖ 5:10:3 cho 1 ha, bãn lãt 50%, bãn thóc 50% 
ë thêi kú 3 - 4 l¸. Ngoμi ra, c¸c t¸c gi¶ nμy cho 
r»ng bãn ph©n vi l−îng qua l¸ sÏ lμm t¨ng 
n¨ng suÊt tõ 9 - 18%. 

Môc ®Ých cña nghiªn cøu nh»m x¸c ®Þnh 
liÒu l−îng ph©n bãn cho c¸c gièng l¹c míi 
trång trªn ®Êt b¹c mμu ViÖt Yªn. 

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

2.1. VËt liÖu nghiªn cøu  

Gièng l¹c: Nghiªn cøu sö dông 2 gièng 
l¹c MD7 vμ L14.  

Ph©n bãn:  

+ §¹m urª (46% N)  

+ Super l©n - 16% P2O5) 

+ Kali clorua (60% K2O) 

+ Ph©n chuång hoai môc 

+ V«i bét 

§Þa ®iÓm nghiªn cøu: HuyÖn ViÖt Yªn 
tØnh B¾c Giang. §Êt thÝ nghiÖm cã pH = 5,2; 
hμm l−îng mïn 1,9%; ®¹m tæng sè 0,16%; 
l©n tæng sè 0,03%; kali tæng sè 0,2%. 

Thêi gian thùc hiÖn: 2008-2009. 

2.2. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu  

ThÝ nghiÖm hai nh©n tè ®−îc bè trÝ theo 
ph−¬ng ph¸p Split – Plot víi 3 lÇn nh¾c l¹i: 

Nh©n tè chÝnh (ph©n bãn) gåm c¸c c«ng 
thøc sau: 

CT1: 10 tÊn ph©n chuång + 500 kg v«i 
bét (®èi chøng). 

CT2: 10 tÊn ph©n chuång + 500 kg v«i 
bét + 15 kg N + 45 kg P2O5 + 30 kg K2O. 

CT3: 10 tÊn ph©n chuång + 500 kg v«i 
bét + 30 kg N + 90 kg P2O5 + 60 kg K2O. 

CT4: 10 tÊn ph©n chuång + 500 kg v«i 
bét + 45 kg N + 135 kg P2O5 + 90 kg K2O. 

Nh©n tè phô (gièng) gåm 2 gièng: L14 vμ 
MD7. 

Tæng diÖn tÝch thÝ nghiÖm (10m2 x 8) x 3 
= 240 m2. 

Ph−¬ng ph¸p bãn ph©n nh− sau:  

+ Bãn lãt: Bãn toμn bé l−îng ph©n chuång,  
ph©n l©n,  ph©n kali vμ 50% v«i bét. 

+ Bãn thóc: Bãn thóc N vμo thêi kú c©y 
cã tõ 2 - 3 l¸, bãn thóc 50% l−îng v«i bét cßn 
l¹i khi c©y b¾t ®Çu ra hoa. 

MËt ®é gieo trång: 35 c©y/m2. 
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2.3. C¸c chØ tiªu theo dâi 

- X¸c ®Þnh thêi gian vμ tû lÖ mäc mÇm, 
thêi gian qua c¸c giai ®o¹n sinh tr−ëng 
(ngμy); chiÒu cao th©n chÝnh (cm), chiÒu dμi 
cμnh cÊp 1 (cm), tæng sè cμnh/c©y; tæng sè 
nèt sÇn, sè nèt sÇn h÷u hiÖu (nèt/c©y); chØ sè 
diÖn tÝch l¸ vμ khèi l−îng chÊt kh« trªn c©y 
(g/c©y); c¸c yÕu tè cÊu thμnh n¨ng suÊt: Tæng 
sè qu¶/c©y, tû lÖ qu¶ ch¾c (%),  khèi l−îng 100 
qu¶ (g), khèi l−îng 100 h¹t (g); n¨ng suÊt lý 
thuyÕt (t¹/ha) = (P qu¶ /c©y x mËt ®é c©y/m2 
x 10.000m2); n¨ng suÊt thùc thu (t¹/ha) = 
(N¨ng suÊt « / 10m2 )x 10.000m2. 

Møc ®é nhiÔm mét sè bÖnh h¹i d−îc tÝnh 
theo tû lÖ bÖnh vμ cÊp bÖnh (¸p dông theo 10 
TCN 340: 2006). 

Sè liÖu ®−îc xö lý theo ph−¬ng ph¸p 
thèng kª sinh häc b»ng phÇn mÒm 
IRRISTAT 4.0 vμ  Excel. 

3. KÕT QU¶ NGHI£N CøU 

3.1. ¶nh h−ëng cña liÒu l−îng ph©n bãn 
       ®Õn thêi gian sinh tr−ëng cña c¸c 
       gièng  l¹c 

KÕt qu¶ theo dâi thêi gian ra hoa vμ 
thêi gian sinh tr−ëng cña c©y l¹c ë c¸c liÒu 
l−îng ph©n bãn kh¸c nhau (B¶ng 1) cho 
thÊy, ë liÒu l−îng ph©n bãn CT2 cã thêi 

gian ra hoa tËp trung trong kho¶ng 18 - 19 
ngμy, c¸c c«ng thøc 3 vμ 4 cã thêi gian ra 
hoa dμi h¬n 21 - 22 ngμy. Nh− vËy viÖc bãn 
bæ sung c¸c lo¹i ph©n cho l¹c còng ®· cã t¸c 
®éng lμm cho l¹c ra hoa sím h¬n, thêi gian 
ra hoa tËp trung h¬n. Tuy nhiªn, CT4 bãn 
l−îng ph©n kho¸ng cao ®· cã thêi gian sinh 
tr−ëng dμi h¬n (121 ngμy), trong khi ®ã 
c«ng thøc ®èi chøng lμ 115 ngμy. Do bãn 
nhiÒu ph©n, c©y sinh tr−ëng th©n l¸ m¹nh 
chÝn muén h¬n. 

3.2. ¶nh h−ëng cña liÒu l−îng ph©n bãn 
       ®Õn chiÒu cao th©n chÝnh vμ kh¶ 
       n¨ng ph©n cμnh cña c¸c gièng l¹c  

Kh¶ n¨ng ph©n cμnh cña l¹c lμ mét 
trong nh÷ng nh©n tè cã vai trß quan träng 
tíi n¨ng suÊt cña c©y v× hÇu hÕt nh÷ng hoa 
mäc ë c¸c cμnh cÊp I, cÊp II lμ nh÷ng hoa cã 
kh¶ n¨ng h×nh thμnh qu¶ cao. Sè liÖu trªn 
b¶ng 2 cho thÊy, gièng L14 cã sè cμnh cÊp 1 
t−¬ng ®−¬ng víi gièng MD7.  

Tuy nhiªn, ë c¸c liÒu l−îng ph©n bãn 
kh¸c nhau th× kh¶ n¨ng ph©n cμnh còng nh− 
chiÒu cao th©n chÝnh cã sù kh¸c nhau vμ cã 
xu h−íng t¨ng dÇn theo c¸c liÒu l−îng ph©n 
bãn, nh−ng nÕu liÒu l−îng ph©n bãn t¨ng cao 
(ë CT4) th× kh¶ n¨ng ph©n cμnh còng nh− 
chiÒu cao th©n chÝnh cña c©y l¹i cã chiÒu 
h−íng gi¶m ®i (H×nh 1). 

B¶ng 1. ¶nh h−ëng cña liÒu l−îng ph©n bãn ®Õn thêi gian sinh tr−ëng 
cña c¸c gièng  l¹c 

Giống Công thức 
Thời gian từ gieo - ra hoa 

(ngày) 
Thời gian ra hoa 

(ngày) 
Thời gian sinh trưởng 

(ngày) 

CT 1 (đ/c) 48 17 115 

CT 2 46 18 116 

CT 3 46 20 119 
MD7 

CT 4 44 21 121 

CT 1  (đ/c) 47 16 115 

CT 2 46 19 118 

CT 3 45 21 120 
L14 

CT 4 43 22 121 
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B¶ng 2. ¶nh h−ëng cña liÒu l−îng ph©n bãn ®Õn chiÒu cao th©n chÝnh vμ 
kh¶ n¨ng ph©n cμnh cña c¸c gièng l¹c 

Phân cành 

Giống Công thức 
Chiều cao thân chính 

(cm) Cành cấp 1 
(cành) 

Cành cấp 2 
(cành) 

CT 1  (đ/c) 28,3 3,6 1,8 

CT 2 35,7 4,2 2,0 

CT 3 39,0 4,4 2,6 
MD7 

CT 4 35,6 4,1 2,4 

CT 1  (đ/c) 27,3 3,5 1,7 

CT 2 31,7 3,8 2,0 

CT 3 40,4 4,3 2,7 
L14 

CT 4 38,5 4,1 2,6 

      CV% 5,6 5,5 6,9 

Giống - 0,2 0,1 

Phân bón - 0,3 0,2 LSD0,05 

Giống & phân bón - 0,4 0,3 
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Sau gieo (ngµy)

                     
H×nh 1. ¶nh h−ëng liÒu l−îng ph©n bãn ®Õn ®éng th¸i t¨ng tr−ëng chiÒu cao th©n 

3.3. ¶nh h−ëng cña liÒu l−îng ph©n bãn 
       ®Õn chØ sè diÖn tÝch l¸  

Theo kÕt qu¶ b¶ng 3, chØ sè diÖn tÝch l¸ 
cña l¹c thêi kú qu¶ mÈy trªn c¶ 2 gièng ë 

c«ng thøc CT3 vμ CT4 ®Òu cao h¬n c«ng thøc 
CT1, CT2 víi LSD0,05 = 0,2 m2 l¸/m2 ®Êt. Hai 
gièng kh«ng cã sù kh¸c nhau vÒ chØ sè diÖn 
tÝch l¸ trªn cïng møc ph©n bãn.  
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B¶ng 3. ¶nh h−ëng cña liÒu l−îng ph©n bãn ®Õn chØ sè diÖn tÝch l¸ (m2l¸/m2 ®Êt) 

Giống Công thức Thời kỳ bắt đầu ra hoa Thời kỳ hoa rộ Thời kỳ quả mẩy 
CT 1  (đ/c) 0,65 1,66 3,08 
CT 2 0,73 1,87 3,33 
CT 3 0,92 2,26 4,49 

MD7 

CT 4 0,89 2,01 4,35 
Trung bình giống  - 3,92 

CT 1  (đ/c) 0,62 1,78 3,16 
CT 2 0,81 1,96 3,42 
CT 3 0,93 2,34 4,57 

L14 

CT 4 0,84 2,12 4,36 
Trung bình giống - - 3,88 

CT 1  (đ/c) - - 3,12 
CT 2 - - 3,38 
CT 3 - - 4,53 

Trung bình công thức 

CT 4 - - 4,36 
CV%  - - 4,9 

Giống - - 0,1 
Phân bón - - 0,2 LSD0,05 

Giốnng & phân bón - - 0,3 

B¶ng 4. ¶nh h−ëng cña liÒu l−îng ph©n bãn ®Õn kh¶ n¨ng tÝch lòy chÊt kh« (g/c©y) 

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

CT 1 (đ/c) 2,0 7,2 24,4 

CT 2 2,5 8,0 25,7 

CT 3 3,0 8,4 29,0 
MD7 

CT 4 2,9 8,9 27,9 

CT 1 (đ/c) 2,0 6,3 21,0 

CT 2 2,3 6,7 23,6 

CT 3 2,9 8,6 27,8 
L14 

CT 4 2,5 8,5 26,7 

     

3.4. ¶nh h−ëng cña liÒu l−îng ph©n bãn 
       ®Õn kh¶ n¨ng tÝch lòy chÊt kh« 

Thêi kú qu¶ mÈy gièng MD7 cã kh¶ 
n¨ng tÝch luü vËt chÊt kh« biÕn ®éng tõ 24,4 
- 32,0 g/c©y. C«ng thøc cã kh¶ n¨ng tÝch luü 
vËt chÊt kh« cao nhÊt lμ c«ng thøc CT3 ®¹t 
29,0 g/c©y, c«ng thøc cã kh¶ n¨ng tÝch lòy 
vËt chÊt kh« thÊp nhÊt lμ c«ng thøc ®èi 
chøng CT1 (24,4 g/c©y). Víi gièng L14 kh¶ 
n¨ng tÝch luü vËt chÊt kh« biÕn ®éng tõ 21,0 
- 27,8 g/c©y. C«ng thøc cã kh¶ n¨ng tÝch luü 
vËt chÊt kh« thÊp nhÊt lμ ®èi chøng  (21,0 
g/c©y). C«ng thøc cã l−îng chÊt kh« cao nhÊt 
CT3 (27,8 g/c©y). Gi÷a 2 gièng kh«ng cã sù 

sai kh¸c tÝch lòy chÊt kh« trªn cïng nÒn 
ph©n bãn (B¶ng 4). 

3.5. ¶nh h−ëng cña liÒu l−îng ph©n bãn 
       ®Õn kh¶ n¨ng h×nh thμnh nèt sÇn 

Theo dâi l¹c ë 3 thêi kú cho thÊy, sè l−îng 
nèt sÇn cña c©y l¹c t¨ng dÇn theo sù sinh 
tr−ëng cña c©y, ®¹t cao nhÊt thêi kú qu¶ mÈy. 
Sè l−îng nèt sÇn ®¹t cao trªn c¶ hai gièng 
L14 vμ MD7 biÕn ®éng trong kho¶ng tõ 130 - 
170 nèt/c©y, thÊp nhÊt ë c«ng thøc ®èi chøng 
CT1 ®¹t 130 - 138 nèt/c©y. Hai gièng kh«ng cã 
sù sai kh¸c sè l−îng nèt sÇn trªn cïng c«ng 
thøc bãn ph©n (B¶ng 5). 
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B¶ng 5. ¶nh h−ëng cña liÒu l−îng ph©n bãn ®Õn kh¶ n¨ng h×nh thμnh nèt sÇn 
(nèt/c©y) 

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

CT 1 (đ/c) 30 60 138 

CT 2 33 75 149 

CT 3 45 85 158 
MD7 

CT 4 48 90 163 

CT 1 (đ/c) 26 57 130 

CT 2 37 76 138 

CT 3 44 90 159 
L14 

CT 4 47 98 170 

     

3.6. ¶nh h−ëng cña liÒu l−îng ph©n bãn 
       ®Õn møc ®é nhiÔm s©u bÖnh h¹i  

LiÒu l−îng ph©n bãn kh«ng chØ cã t¸c 
®éng ®Õn kh¶ n¨ng sinh tr−ëng, ph¸t triÓn 
cña c©y mμ cßn ¶nh h−ëng trùc tiÕp ®Õn kh¶ 
n¨ng chèng chÞu s©u bÖnh h¹i (B¶ng 6). C¸c 
c«ng thøc bãn ph©n kh¸c nhau cã ¶nh h−ëng 
râ ®Õn møc ®é nhiÔm s©u bÖnh h¹i. C«ng 
thøc ®èi chøng cã tû lÖ s©u bÖnh h¹i cao nhÊt 
vÝ dô nh− bÖnh gØ s¾t bÞ nhiÔm ë ®iÓm 4 ®èi 
víi gièng L14, ë ®iÓm 3 ®èi víi gièng MD7. 
Trong khi ®ã, c«ng thøc CT 2 vμ CT3  cã møc 
®é nhiÔm nhÑ (®iÓm 1) trªn c¶ 2 gièng.  

3.7. ¶nh h−ëng cña liÒu l−îng ph©n bãn 
       ®Õn n¨ng suÊt vμ yÕu tè cÊu thμnh 
       n¨ng suÊt 

Sè liÖu trªn b¶ng 7 cho thÊy, c«ng thøc 
CT3  ®¹t sè qu¶ cao nhÊt 15 qu¶/ha, trong 
khi ®ã c«ng thøc ®èi chøng CT1 chØ ®¹t 11 - 
12,7 qu¶/ ha. C¸c c«ng thøc kh¸c cã sè qu¶ 

trung b×nh. ë nh÷ng c«ng thøc bãn l−îng 
ph©n thÊp cho n¨ng suÊt l¹c thÊp h¬n víi 
nh÷ng c«ng thøc ®−îc bãn l−îng ph©n cao 
h¬n, sù chªnh lÖnh gi÷a c¸c c«ng thøc ë møc 
cã ý nghÜa. 

Khi kh«ng bãn bæ sung ph©n N; P; K cho 
c©y l¹c, n¨ng suÊt ®¹t thÊp nhÊt 23,35 t¹/ha 

(víi gièng MD7) vμ 24,45 t¹/ha víi gièng 
L14. Khi l−îng bãn cho c©y t¨ng dÇn ë CT3 
(10 tÊn ph©n chuång + 500 kg v«i bét + 30 kg 
N + 90 kg P2O5 + 60 kg K2O), n¨ng suÊt ®· 
t¨ng lªn vμ ®¹t cao nhÊt ë 32,54 - 33,43 t¹/ha 
lÇn l−ît víi c¸c gièng MD7 vμ L14. Tuy 
nhiªn, khi bãn t¨ng l−îng ph©n bãn lªn møc 
CT4 (45 kg N + 135 kg P2O5 + 90 kg K2O) th× 
n¨ng suÊt l¹i gi¶m. So s¸nh víi kÕt qu¶ 
nghiªn cøu cña Lª Song Dù vμ cs. (1995) 
trªn ®Êt phï sa bãn cho 1 ha lμ 30 kg N + 60 
kg P2O5 + 30 kg K2O) theo tû lÖ N:P:K lμ 
1:2:1 th× nghiªn cøu nμy trªn ®Êt b¹c mμu do 
nghÌo dinh d−ìng, nªn l−îng ph©n bãn cã 
cao h¬n, liÒu l−îng ph©n ®Ò nghÞ bãn lμ 30 
kg N + 90 kg P2O5 + 60 kg K2O trªn ha, tû lÖ 
N:P:K lμ 1:3:1. Nh−ng so víi kÕt qu¶ nghiªn 
cøu chÕ ®é bãn ph©n ë vïng ®Êt c¸t biÓn 
Thanh Hãa nghÌo dinh d−ìng cña TrÇn ThÞ 
¢n vμ cs. (2004) ®Ò xuÊt bãn 45 kg N + 135 
kg P2O5 + 90 kg K2O trªn ha, thÊy r»ng liÒu 
l−îng ph©n bãn cña nghiªn cøu nμy l¹i thÊp 
h¬n. KÕt qu¶ cña nghiªn cøu nμy phï hîp 
víi nghiªn cøu cña D− Ngäc Thμnh vμ cs. 
(2006) trªn ®Êt Th¸i Nguyªn. 

Nh− vËy, trªn vïng ®Êt b¹c mμu B¾c 
Giang nghÌo dinh d−ìng liÒu l−îng l©n vμ 
kali t−¬ng ®èi cao lμ hîp lý, gãp phÇn ph¸t 
huy hÕt tiÒm n¨ng cña gièng. 
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B¶ng 6. ¶nh h−ëng cña liÒu l−îng ph©n bãn ®Õn møc ®é nhiÔm s©u bÖnh h¹i 

Giống Công thức 
Sâu cuốn lá 

thời kỳ ra hoa 
(%) 

Bệnh gỉ sắt 
thời kỳ làm quả

(1 - 9) 

Bệnh đốm nâu 
thời kỳ làm quả 

(1 - 9) 

Bệnh thối trăng thân 
   thời kỳ làm quả 
              (%) 

Bệnh thối quả 
thời kỳ quả mẩy 

(%) 

CT 1 (đ/c) 26 4 3 3,4 3,7 

CT 2 15 1 1 2,0 1,2 

CT 3 18 1 2 2,0 0,7 
MD7 

CT 4 18 1 3 2,8 1,7 

CT 1 (đ/c) 28 3 3 3,5 3,0 

CT 2 17 1 1 1,9 0,6 

CT 3 19 1 2 2,1 2,0 
L14 

CT 4 22 3 3 2,3 1,4 

B¶ng 7. ¶nh h−ëng cña liÒu l−îng ph©n bãn ®Õn n¨ng suÊt vμ 
c¸c yÕu tè cÊu thμnh n¨ng suÊt 

Giống Công thức Tổng số 
quả/cây 

Số quả chắc/cây 
(quả) 

P100 
quả 
(g) 

P100 
hạt 
(g) 

Tỷ lệ 
nhân 
(%) 

NSLT 
(tạ/ha) 

NSTT 
(tạ/ha) 

CT 1 (đ/c) 12,7 7,6 108,1 48,6 65,9 32,7 23,35 
CT 2 12,9 9,0 115,8 50,8 68,6 40,3 28,43 
CT 3 15,0 13,5 129,8 54,3 73,3 46,8 32,54 

MD7 

CT 4 13,4 13,1 128,1 53,5 69.8 41.0 30,69 
CT 1 (đ/c) 11,0 8,6 102,8 50,3 66,3 34,7 24,45 
CT 2 12,4 10,2 120,5 51,6 70,8 42,0 29,35 
CT 3 15,0 12,5 132,5 54,8 74,6 47,2 33,43 

L14 

CT 4 14,5 13,2 130,5 52,4 72,7 44,9 31,64 
CV% 4,9 8,6 4,3 4,2 - - 6,2 

Giống 0,6 0,8 4,6 1,9 - - 1,3 
Phân bón 0,8 1,2 6,5 2,7 - - 1,8 LSD05 

Giống & phân bón 1,2 1,7 9,2 3,9 - - 2,6 
         

3.8. ¶nh h−ëng cña liÒu l−îng ph©n bãn 
       ®Õn thu nhËp thuÇn 

Bãn ph©n cho l¹c ph¶i ®¹t ®−îc 3 môc 
tiªu quan träng lμ n¨ng suÊt, chÊt l−îng vμ 
hiÖu qu¶ kinh tÕ, trong ®ã ®¹t hiÖu qu¶ kinh 
tÕ cao lμ môc tiªu hμng ®Çu. V× môc tiªu cña 
ng−êi s¶n xuÊt kh«ng chØ nh»m ®¹t n¨ng 
suÊt tèi ®a mμ cÇn ph¶i x¸c ®Þnh ®−îc n¨ng 
suÊt tèi −u, ®em l¹i gi¸ trÞ lîi nhuËn cao 
nhÊt trªn mét ®¬n vÞ diÖn tÝch ®Êt canh t¸c. 

C«ng thøc CT1 kh«ng bãn ph©n kho¸ng 

thu nhËp thuÇn chØ ®¹t 5.642.500 ®ång/ha. 
T¨ng l−îng ph©n bãn tõ CT2 ®Õn CT3 thu 
nhËp thuÇn ®¹t cao h¬n CT1, ®¹t cao nhÊt lμ 
CT3 lμ 13.818.000 ®ång víi gièng MD7 vμ 
14.663.500 ®ång/ha víi gièng L14. Tuy nhiªn 
khi tiÕp tôc t¨ng l−îng ph©n bãn, thu nhËp 
thuÇn l¹i gi¶m (B¶ng 8). Tãm l¹i víi ®iÒu 
kiÖn ®Êt ®ai, sinh th¸i cña ®Þa ®iÓm tiÕn 
hμnh thÝ nghiÖm th× l−îng ph©n bãn cho c©y 
l¹c theo CT3 lμ ®¹t l·i thuÇn cao nhÊt. Bªn 
c¹nh ®ã viÖc sö dông gièng l¹c L14 sÏ cho 
hiÖu qu¶ cao h¬n gièng MD7. 
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B¶ng 8. ¶nh h−ëng cña liÒu l−îng ph©n bãn ®Õn thu nhËp thuÇn 

Giống Công thức Năng suất 
(tấn/ha) 

Tổng thu 
(đồng) 

Tổng chi 
(đồng) 

Thu nhập thuần 
(đồng) 

CT 1 (đ/c) 2,135 20,282,500 15,640,000 5,642,500 

CT 2 2,743 26,058,500 16,367,500 9,691,000 

CT 3 3,254 30,913,000 17,095,000 13,818,000 
MD7 

CT 4 3,069 29,155,500 17,822,500 11,333,000 

CT 1 (đ/c) 2,245 21,327,500 15,640,000 5,687,500 

CT 2 2,735 25,982,500 16,367,500 9,615,000 

CT 3 3,343 31,758,500 17,095,000 14,663,500 
L14 

CT 4 3,164 30,058,000 17,822,500 12,235,500 

Ghi chú: giá 1 kg lạc quả = 9500 đ, 1 kg ure = 650 đ, 1 kg super lân= 4000 đ, 1 kg KCl = 15000 đ. 

4. KÕT LUËN Vμ §Ò NGHÞ 
4.1. KÕt luËn 

C¸c c«ng thøc bãn ph©n kho¸ng cã ¶nh 
h−ëng tíi thêi gian sinh tr−ëng, chiÒu cao th©n 
chÝnh, kh¶ n¨ng ph©n cμnh. Thêi gian sinh 
tr−ëng cña c¶ 2 gièng dμi nhÊt ë c«ng thøc CT4 
vμ ng¾n nhÊt ë CT1. Kh¶ n¨ng ph©n cμnh 
nhiÒu nhÊt ë CT3 vμ Ýt nhÊt ë CT1.  

C¸c c«ng thøc bãn ph©n ¶nh h−ëng tíi 
chØ sè diÖn tÝch l¸, c¸c c«ng thøc CT3 vμ CT4 
cã chØ sè diÖn tÝch l¸ cao nhÊt vμ thÊp nhÊt 
lμ c«ng thøc CT1 kh«ng bãn  ph©n kho¸ng.  

C¸c c«ng thøc bãn ph©n cã ¶nh h−ëng 
tíi tÝch lòy chÊt kh« trªn c©y, khèi l−îng 
chÊt kh« trªn c©y ®¹t thÊp nhÊt lμ c«ng thøc 
CT1 vμ ®¹t cao nhÊt ë c«ng thøc CT3 trªn c¶ 
2 gièng L14 vμ MD7. 

C«ng thøc bãn ph©n hîp lý cho c¶ 2 gièng 
l¹c L14 vμ MD7 trong ®iÒu kiÖn vô xu©n trªn 
®Êt ViÖt Yªn (B¾c Giang) lμ 10 tÊn ph©n 
chuång + 500 kg v«i bét + 30 kg N + 90 kg 
P2O5 + 60 kg K2O. Víi møc ph©n ®ã, n¨ng 
suÊt thùc thu cña c¶ 2 gièng ®¹t cao nhÊt 
t−¬ng øng lμ 33,43 t¹/ha vμ 32,54 t¹/ha, ®ång 
thêi cho thu nhËp thuÇn cao nhÊt t−¬ng øng 
14.663.500 ®ång vμ 13.818.000 ®ång.  

4.2. §Ò nghÞ 

Trªn ®Êt b¹c mμu ViÖt Yªn (B¾c Giang) 

khuyÕn c¸o sö dông liÒu l−îng ph©n bãn 10 
tÊn ph©n chuång + 500 kg v«i bét + 30 kg N 
+ 90 kg P2O5 + 60 kg K2O cho c¸c gièng l¹c 
míi L14 vμ MD7.  
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