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PH¢N BãN L¸ KOMIX §ÕN SINH TR¦ëNG Vμ N¡NG SUÊT GIèNG NG¤ LVN4 

Effect of Granulated Fertilizer Application Combined with Foliar Spray of  
Komix Fertilizer on Growth and Yield of Corn Cultivar LVN4  

Nguyễn Văn Lộc, Nguyễn Tất Cảnh 

Khoa Nông học, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 

TÓM TẮT 
Nghiên cứu ảnh hưởng của việc bón phân viên nén kết hợp với phun chế phẩm phân bón lá 

Komix đến sinh trưởng và năng suất ngô LVN4 được tiến hành ở vụ thu năm 2007 và 2008 tại khu thí 
nghiệm Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội. Thí nghiệm gồm 2 nhân tố được thiết kế theo khối ngẫu 
nhiên đầy đủ (RCBD). Nhân tố chính là việc sử dụng chế phẩm phun lá Komix và đối chứng không 
phun chế phẩm này. Nhân tố phụ là các công thức bón phân: Bón phân viên nén với lượng bón khác 
nhau và phương pháp bón vãi truyền thống. Phân viên nén được sản xuất ở 2 dạng: PVN1 có chứa 
0,79gN; 0,79g P205; 0,79 K20 và PVN2 có chứa 1.05 g N; 0.95 g P2O5 và 0.95 g K2O. Kết quả bón phân 
viên nén kết hợp với chế phẩm phân bón lá Komix đã làm tăng một số chỉ tiêu cấu thành năng suất 
như: Số hạt/hàng, khối lượng 1000 hạt, do vậy năng suất thực thu cao hơn so với không phun Komix 
8,6%. Bón phân viên nén PVN1 và phân viên nén PVN2 kết hợp với phun chế phẩm phân bón lá Komix 
năng suất thực thu cao hơn tương ứng không sử dụng Komix là 6,9 và 10,7%. Hơn nữa, khi có phun 
Komix công thức bón PVN2 năng suất ngô LVN4 cao hơn so với việc phón phân viên nén PVN1 là 
23,9% và cao hơn phương pháp bón vãi truyền thống là 14,6%. Điều này khẳng định giả thuyết đặt ra 
là bón phân viên nén gây ra hiện tượng thiếu phân ở giai đoạn sau nên khi phun Komix ở giai đoạn 
sau đã làm tăng năng suất ngô. 

Từ khoá: Komix, ngô lai LVN4, phân bón lá, phân viên nén. 

SUMMARY 

The effect of granulated fertilizer application in combination with Komix on growth and yield of 
corn cultivar LVN4 was investigated in a filed experiment at Hanoi University of Agriculture in two 
autumn cropping seasons of 2007 and 2008. The two-factor experiment was arranged in a randomized 
complete block design with foliar spray of Komix fertilizer being the main factor and granulated 
fertilizer the subfactor. The granulated fertilizer compound was manufactured in two forms: PVN 1 
containing 0.79 g N; 0.79 g P2O5, and 0.79 g K2O and  PVN 2 containing 1.05 g N; 0.95 g P2O5 and 0.95 g 
K2O. Combined application resulted in increased yield components regarding number of grains per 
row and 1000 grain weight, consequently, actual yield was 8.6% higher in comparison with the control. 
 Granulated fertilizer application combined with of Komix spray had increased the yield by 6.9% with 
PVN1 and 10.7% with PVN2 in comparison with the control without Komix application. In addition, 
PVN2 application increased the yield by 23.9% in comparison with PVN1 and by 14.6%  in comparison 
with broadcast. The results confirmed that granulated compound fertilizer application at low level 
might resulted in nutrient deficit at later growth stage, thus foliar spray of Komix at this stage resulted 
in yield increase. 

Key words: Komix, leaf spray fertilizer, LVN4 hybrid maize, press granule fertilizer. 
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1. §ÆT VÊN §Ò 

Trong thêi gian qua, gi¸ ph©n bãn t¨ng 
cao. N¨m 2008, gi¸ ph©n bãn t¨ng gÊp 2 - 2,5 
lÇn so víi ®Çu n¨m 2007 trong khi n¨ng 
suÊt, s¶n l−îng ng« t¨ng chËm. §iÒu nμy 
dÉn ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt thÊp, ®Æc biÖt 
n¨m 2008 gi¸ ng« gi¶m chØ cßn b»ng 60% so 
víi n¨m 2007, thu nhËp cña ng−êi d©n trång 
ng« gi¶m m¹nh (AGRO, 2008).  

Ph−¬ng ph¸p bãn ph©n hiÖn nay lμ r¹ch 
hμng, bãn ph©n vμ lÊp ®Êt. MÆc dï ph©n 
®−îc bãn d−íi líp ®Êt mÆt ®Ó h¹n chÕ ®−îc 
viÖc bay h¬i, nh−ng vÉn cßn cã kh¸ nhiÒu 
nh−îc ®iÓm nh−: ph©n vÉn tiÕp tôc bÞ mÊt 
sau khi ph©n bãn bÞ thuû ph©n; viÖc bãn 
ph©n hoμn toμn dùa vμo chÕ ®é m−a nªn 
nhiÒu tr−êng hîp cã ®ñ Èm ®Ó bãn th× c©y ®· 
qua thêi k× bãn thÝch hîp. Tr−êng §¹i häc 
N«ng nghiÖp Hμ Néi ®· nghiªn cøu s¶n xuÊt 
ph©n viªn nÐn víi viÖc sö dông c¸c s¶n phÈm 
cao su thiªn nhiªn cã hßa tan trong dung m«i 
h÷u c¬ bäc viªn ph©n. Bãn ph©n viªn nÐn 
n©ng cao ®−îc n¨ng suÊt ng« do chÕ phÈm 
trong ph©n h¹n chÕ qu¸ tr×nh thuû ph©n khi 
bãn vμo ®Êt vμ t¸c dông tèt cña bãn ph©n 
viªn nÐn s©u (NguyÔn TÊt C¶nh, 2005). ThÝ 
nghiÖm bãn ph©n viªn nÐn cho ng« ®−îc tiÕn 
hμnh n¨m 2006, 2007 cho ng« t¹i Qu¶ng 
Uyªn, Cao B»ng; n¨m 2008 ®−îc ¸p dông ë 
Mai S¬n, S¬n La ®· lμm t¨ng n¨ng suÊt tõ 
12 - 20%, chi phÝ ph©n bãn gi¶m 20 - 30% 
(§ç H÷u QuyÕt, 2007). NguyÔn Quang S¸ng 
(2006) cho r»ng, sö dông chÕ phÈm phun lªn 
l¸ ng« vμo giai ®o¹n xo¾n l¸ nân vμ giai ®o¹n 
chÝn s÷a lμm t¨ng sè h¹t trªn hμng, träng 
l−îng h¹t dÉn ®Õn lμm t¨ng n¨ng suÊt ng«. 
Ph©n viªn nÐn chØ bãn mét lÇn trong c¶ vô 
vμo lóc gieo h¹t ng« cho nªn cã gi¶ thuyÕt 
cho r»ng cã thÓ sÏ bÞ thiÕu dinh d−ìng vμo 
giai ®o¹n sinh tr−ëng sau. Nh»m kh¼ng ®Þnh 
gi¶ thuyÕt nμy vμ n©ng cao n¨ng suÊt ng« 
h¬n n÷a, thÝ nghiÖm vÒ viÖc kÕt hîp bãn 
ph©n viªn nÐn víi viÖc sö dông chÕ phÈm 
ph©n bãn l¸ ®· ®−îc tiÕn hμnh t¹i tr−êng 
§¹i häc N«ng nghiÖp Hμ Néi.  

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

2.1. VËt liÖu nghiªn cøu 

VËt liÖu nghiªn cøu cña ®Ò tμi lμ gièng 
ng« lai LVN4, 2 lo¹i ph©n viªn nÐn vμ chÕ 
phÈm ph©n bãn l¸ Komix. C¸c lo¹i ph©n ®−îc 
s¶n xuÊt tõ c¸c lo¹i ph©n urª, kali MOP, 
super l©n, ph©n l©n L©m Thao, phô gia… cã 
tû lÖ vμ thμnh phÇn kh¸c nhau. Ph©n viªn 
nÐn 1 (PVN 1) cã chøa 0,79 g N; 0,79 g P2O5, 
0,79 g K2O. Ph©n viªn nÐn 2 (PVN 2) cã chøa 
1,05  g N; 0,95 g P2O5; 0,95 g K2O.  

Ph©n bãn qua l¸ Komix ë d¹ng láng, cã 
thμnh phÇn vμ hμm l−îng c¸c chÊt dinh 
d−ìng nh− sau: NPK (6,45 - 6,45 - 6,45), kÏm 
(Zn) > 800 ppm, bo (B) > 820 ppm, ®ång (Cu) 
> 800 ppm vμ cã bæ sung chÊt kÝch thÝch sinh 
tr−ëng. 

2.2. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu 

ThÝ nghiÖm ®−îc bè trÝ theo kiÓu khèi 
ngÉu nhiªn ®Çy ®ñ (RCBD) t¹i khu thÝ 
nghiÖm khoa N«ng häc tr−êng §¹i häc N«ng 
nghiÖp Hμ Néi. Mçi « thÝ nghiÖm ®−îc gieo 4 
hμng víi mËt ®é trång 57.000 c©y/ha (hμng 
c¸ch hμng 70 cm, c©y c¸ch c©y 25 cm). ThÝ 
nghiÖm ®−îc tiÕn hμnh víi 3 c«ng thøc bãn 
ph©n (CT1: Bãn v·i theo ph−¬ng ph¸p th«ng 
th−êng víi l−îng ph©n/ha: 150 kg N + 90 kg 
P2O5 + 90 kg K2O; CT2:  Bãn PVN1; CT3: 
Bãn PVN2) vμ c¸c c«ng thøc thÝ nghiÖm ®ã 
®−îc tiÕn hμnh trªn 2 nÒn (NÒn 1: Kh«ng 
phun chÕ phÈm Komix; nÒn 2: Phun chÕ 
phÈm Komix 2 lÇn vμo 2 giai ®o¹n lμ 9 l¸ - 
xo¾n nân vμ trç cê víi liÒu l−îng 1 lÝt cho 
10000 m2 cho 1 lÇn phun. Nång ®é pha lo·ng 
víi 200 lÝt n−íc). Ph©n viªn nÐn ®−îc bãn 2 
viªn/hèc ng« vμ bãn v·i ®−îc thùc hiÖn theo 
quy tr×nh kü thuËt hiÖn hμnh: Bãn lãt lóc 
gieo h¹t víi l−îng ph©n/ha: 50 kg N + 90 kg 
P2O5. Bãn thóc lÇn 1 lóc ng« 6 - 7 l¸ víi 
l−îng 50 kg N + 45 kg K2O vμ bãn thóc lÇn 2 
lóc ng« 9 - 10 l¸ víi l−îng ph©n ®¹m vμ kali 
cßn l¹i. Ph©n ®−îc bãn vμo hμng r¹ch s©u 7 - 
8 cm c¸ch gèc ng« 5 cm. 
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C¸c chØ tiªu theo dâi vμ ®¸nh gi¸ thÝ 
nghiÖm bao gåm: 

- Thêi gian sinh tr−ëng: Thêi gian gieo 
®Õn mäc (50% c©y nhó lªn khái mÆt ®Êt), 
gieo ®Õn trç cê (50% sè c©y cã cê tho¸t ra 
khái bÑ l¸), gieo ®Õn tung phÊn (50% sè c©y 
c©y cã cê tung phÊn), gieo ®Õn phun r©u 
(50% sè c©y cã r©u phun tõ 2 - 3 cm) vμ thêi 
gian gieo ®Õn thu ho¹ch (xuÊt hiÖn ®iÓm ®en 
ë ch©n h¹t). 

- C¸c chØ tiªu vÒ sinh lý (®o vμo 2 thêi 
kú: Xo¾n nân vμ chÝn s÷a): DiÖn tÝch l¸ vμ 
chØ sè diÖn tÝch l¸, chØ sè SPAD vμ tÝch lòy 
chÊt kh«. 

C¸c chØ tiªu ®Æc tr−ng vÒ h×nh th¸i c©y 
ng«: ChiÒu cao c©y (®o tõ gèc ®Õn ph©n 
nh¸nh ®Çu tiªn cña b«ng cê, chiÒu cao ®ãng 
b¾p (tõ gèc ®Õn ®èt mang b¾p h÷u hiÖu), 
tæng sè l¸ (®Õm b»ng c¸ch ®¸nh dÊu sè l¸). 

C¸c chØ tiªu vÒ h×nh th¸i cña b¾p: ChiÒu 
dμi b¾p, chiÒu dμi hμng h¹t, tû lÖ b¾p ®u«i 
chuét, ®−êng kÝnh cña b¾p (®o gi÷a b¾p). 

C¸c chØ tiªu vÒ c¸c yÕu tè cÊu thμnh 
n¨ng suÊt, n¨ng suÊt lý thuyÕt vμ n¨ng suÊt 
thùc thu: Tû lÖ b¾p h÷u hiÖu (sè b¾p h÷u 
hiÖu/tæng sè c©y theo dâi), sè hμng h¹t, sè 
h¹t/hμng, khèi l−îng 1000 h¹t; n¨ng suÊt lý 

thuyÕt (NSLT). C©n khèi l−îng kh« ng« thu 
ho¹ch ®−îc ë mçi « thÝ nghiÖm. 

HiÖu qu¶ kinh tÕ ®−îc tÝnh theo l·i 
thuÇn: L·i thuÇn = Doanh thu – Chi phÝ. 

Sè liÖu ®−îc xö lý b»ng phÇn mÒm Excel 
vμ Irristat 5.0. 

3. KÕT QU¶ Vμ TH¶O LUËN  

3.1. ¶nh h−ëng cña c¸c c«ng thøc thÝ 
       nghiÖm ®Õn thêi gian sinh tr−ëng 
       gièng ng« LVN 4 

KÕt qu¶ thÝ nghiÖm cho thÊy, bãn ph©n 
viªn nÐn vμ bãn v·i khi kÕt hîp víi chÕ phÈm 
Komix kh«ng rót ng¾n thêi gian tõ gieo ®Õn 
trç cê, tung phÊn ®Õn phun r©u còng nh− 
kh«ng lμm thay ®æi tæng thêi gian sinh 
tr−ëng cña gièng ng« LVN 4 (B¶ng 1). 

Trªn cïng mét nÒn thÝ nghiÖm bãn ph©n 
viªn nÐn, thêi gian tõ gieo ®Õn trç cê, tung 
phÊn ®Õn phun r©u bÞ rót ng¾n l¹i. §iÒu nμy 
®−îc gi¶i thÝch lμ do bãn ph©n viªn nÐn cung 
cÊp dinh d−ìng ®Çy ®ñ vμ kÞp thêi cho c©y ng« 
nªn ®· thóc ®Èy qu¸ tr×nh ph©n ho¸ b«ng cê 
vμ b¾p ng« diÔn ra sím h¬n vμ nhanh h¬n so 
víi ph−¬ng ph¸p bãn v·i th«ng th−êng. 

B¶ng 1. Thêi gian sinh tr−ëng cña gièng ng« LVN4 ë c¸c c«ng thøc thÝ nghiÖm 

Nền 
Công thức 

bón 
(CTB) 

Gieo - Mọc 
> 50% 
(ngày) 

Gieo - Trỗ cờ 
(ngày) 

Gieo - Tung
phấn 

(ngày) 

Chênh lệch tung 
phấn - phun râu 

(ngày) 

Gieo - Thu
hoạch 
(ngày) 

Bón vãi 6 56,0 59,0 3,0 120,0 

PVN1 6 53,0 54,0 1,0 118,0 
Không phun 
Komix 

PVN2 6 52,0 52,0 0,0 118,0 

Trung bình  6 53,7 55,0 1,3 118,7 

Bón vãi 6 54,0 56,0 2,0 120,0 

PVN1 6 52,0 52,0 0,0 118,0 Phun Komix 

PVN2 6 51,0 51,0 0,0 120,0 

Trung bình  6 52,3 53,0 0,7 119,3 

CV%     4,7   5,3    2,4 

LSD (5%) CTB     3,1   3,7    2,5 

LSD (5%)     1,6   2,2    2,3 
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3.2. ¶nh h−ëng cña c¸c c«ng thøc thÝ 
       nghiÖm ®Õn chØ sè diÖn tÝch l¸, chØ 
       sè SPAD vμ kh¶ n¨ng tÝch luü chÊt 
       kh« cña gièng LVN4 ë c¸c c«ng thøc 
       thÝ nghiÖm 

KÕt qu¶ thÝ nghiÖm cho thÊy, trªn nÒn 
sö dông chÕ phÈm Komix, chØ sè diÖn tÝch l¸ 
cã xu h−íng t¨ng lªn, nh−ng kh«ng cã sù sai 
kh¸c ë møc cã ý nghÜa. Tuy nhiªn, trªn cïng 
mét nÒn thÝ nghiÖm th× bãn ph©n viªn nÐn ë 
liÒu l−îng 2 cã chØ sè diÖn tÝch l¸ cao h¬n 
ph©n viªn nÐn ë liÒu l−îng 1 vμ b»ng bãn v·i 
truyÒn thèng ë møc cã ý nghÜa (B¶ng 2). 

KÕt qu¶ thÝ nghiÖm vÒ chØ sè SPAD cña 
gièng ng« LVN4 ë 2 giai ®o¹n xo¾n nân vμ 
chÝn s÷a cho thÊy, ë c¶ bãn v·i vμ bãn ph©n 
viªn nÐn khi sö dông chÕ phÈm Komix ®Òu 
cho gi¸ trÞ cña chØ sè nμy cao h¬n so víi kh«ng 
phun chÕ phÈm Komix. Trªn nÒn thÝ nghiÖm 

kh«ng phun chÕ phÈm Komix th× chØ sè SPAD 
cña c©y ng« giai ®o¹n chÝn s÷a ë c«ng thøc thÝ 
nghiÖm bãn ph©n v·i cao h¬n so víi c¸c c«ng 
thøc bãn ph©n nÐn ë møc cã ý nghÜa. Tuy 
nhiªn, trªn nÒn cã phun chÕ phÈm Komix th× 
ë giai ®o¹n chÝn s÷a, c¸c c«ng thøc cã bãn 
ph©n viªn nÐn ®Òu cã chØ sè SPAD cao h¬n so 
víi nÒn kh«ng phun Komix, trong ®ã c«ng 
thøc bãn PVN2 cã chØ sè SPAD t−¬ng ®−¬ng 
víi c«ng thøc bãn v·i vμ cao h¬n so víi c«ng 
thøc bãn PVN1. §iÒu nμy chøng tá phun chÕ 
phÈm Komix cã ý nghÜa trong viÖc bæ sung 
chÊt dinh d−ìng cho viÖc bãn ph©n viªn nÐn ë 
giai ®o¹n sau trç cña c©y ng«. 

Sö dông chÕ phÈm Komix kh«ng lμm 
t¨ng tÝch luü chÊt kh« so víi kh«ng sö dông. 
Nh−ng, trªn cïng mét nÒn thÝ nghiÖm th× 
bãn PVN2 lμm cho c©y ng« cã kh¶ n¨ng tÝch 
luü chÊt kh« cao h¬n so víi bãn PVN1 vμ bãn 
v·i ë giai ®o¹n xo¾n nân vμ chÝn s÷a. 

B¶ng 2. ChØ sè diÖn tÝch l¸, chØ sè SPAD vμ kh¶ n¨ng tÝch luü chÊt kh« 
cña gièng ng«  LVN4 ë c¸c c«ng thøc thÝ nghiÖm 

Chỉ số diện tích lá Chỉ số SPAD Chất khô tích lũy 
(g/cây) Nền Công thức bón 

(CTB) 
Xoắn nõn Chín sữa Xoắn nõn Chín sữa Xoắn nõn Chín sữa 

Bón vãi 2,2 3,4 45,98 48,68 44,74 56,07 

PVN1 2,0 3,2 40,80 44,63 41,86 50,30 Không phun Komix 

PVN2 2,7 3,4 43,52 45,64 49,21 53,34 

Trung bình  2,3 3,3 43,40 46,70 45,30 53,20 

Bón vãi 2,4 3,6 48,29 51,57 46,64 56,40 

PVN1 2,1 3,3 43,46 47,40 47,75 50,35 Phun Komix 

PVN2 2,7 3,7 46,68 50,03 51,78 57,11 

Trung bình  2,4 3,5 46,10 49,70 48,7 54,60 

CV% 7,03 11,23 8,11 7,67 12,11 11,00 

LSD (5%) CTB 0,18 0,25 2,86 2,50 2,98 3,60 

LSD (5%) 0,29 0,32 1,36 2,4 3,37 3,14 
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B¶ng 3. Mét sè ®Æc tr−ng h×nh th¸i cña gièng ng« LVN 4 ë c¸c c«ng thøc thÝ nghiÖm 

Nền 
Công thức bón 

(CTB) 
Số lá 
(lá) 

Chiều cao 
cây (cm) 

Chiều cao đóng bắp 
(cm) 

Bón vãi 17,3 163,3 70,1 
PVN1 17,2 161,4 73,4 Không phun Komix 
PVN2 17,4 171,6 83,5 

Trung bình  17,3 165,4 75,7 
Bón vãi 17,5 164,1 74,2 
PVN1 17,3 162,9 75,6 Phun Komix 
PVN2 17,4 177,6 85,9 

Trung bình  17,4 167,5 78,7 
CV%  3,80 8,50 7,40 
LSD (5%) CTB  1,12 4,73 5,05 
LSD (5%)  0,25 2,46 6,10 

B¶ng 4. Mét sè ®Æc tr−ng h×nh th¸i vÒ b¾p cña gièng LVN4 ë c¸c c«ng thøc thÝ nghiÖm 

Nền 
Công thức bón 

(CTB) 
Chiều dài bắp

(cm) 
Chiều dài hàng hạt

(cm) 
Tỷ lệ bắp đuôi chuột 

(%) 
Đường kính bắp

(cm) 

Bón vãi 22,08 20,86 5,53 5,21 
PVN1 21,44 19,50 9,05 5,12 Không phun Komix 
PVN2 24,86 24,02 3,38 5,39 

Trung bình  22,80 21,50  5,24 
Bón vãi 23,90 22,74 4,85 5,28 
PVN1 22,77 20,52 9,88 5,24 

Phun Komix 
 

PVN2 25,17 24,45 2,86 5,41 
Trung bình  24,00 22,60  5,31 
CV% 7,30 8,60  9,90 
LSD (5%)CTB 1,02 0,74  0,11 
LSD(5%) 1,32 0,98  0,14 
     

3.3. ¶nh h−ëng cña c¸c c«ng thøc thÝ 
       nghiÖm ®Õn mét sè ®Æc tr−ng h×nh 
       th¸i cña gièng ng« lai LVN4  

KÕt qu¶ thÝ nghiÖm (B¶ng 3) cho thÊy, ë 
c¸c c«ng thøc bãn ph©n khi kÕt hîp víi viÖc 
phun chÕ phÈm Komix ®Òu cã xu h−íng lμm 
t¨ng c¸c chØ tiªu h×nh th¸i cña c©y ng« 
(nh−ng sai kh¸c kh«ng cã ý nghÜa). Tuy 
nhiªn, trªn cïng mét nÒn thÝ nghiÖm bãn 
PVN2 ®· lμm t¨ng chiÒu cao c©y ng«. 

3.4. ¶nh h−ëng cña c¸c c«ng thøc thÝ 
       nghiÖm ®Õn mét sè ®Æc ®iÓm h×nh 
       th¸i gièng ng« LVN4 

KÕt qu¶ thÝ nghiÖm (B¶ng 4) cho thÊy, 
c¸c c«ng thøc bãn ph©n kÕt hîp víi viÖc phun 

chÕ phÈm ph©n bãn l¸ Komix lμm t¨ng chiÒu 
dμi b¾p vμ chiÒu dμi hμng h¹t so víi kh«ng 
phun. Trªn cïng mét nÒn thÝ nghiÖm, viÖc 
bãn ph©n viªn nÐn PVN2 cã hiÖu qu¶ cao 
h¬n so víi viÖc sö dông ph©n viªn nÐn PVN1 
vμ ph−¬ng ph¸p bãn v·i th«ng th−êng. 

3.5. ¶nh h−ëng cña c¸c c«ng thøc thÝ 
       nghiÖm ®Õn n¨ng suÊt vμ c¸c yÕu tè 
       cÊu thμnh n¨ng suÊt gièng ng« lai 
       LVN4 

N¨ng suÊt lμ chØ tiªu quan träng nhÊt 
®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña mét c«ng thøc thÝ 
nghiÖm. N¨ng suÊt ®−îc cÊu thμnh bëi c¸c 
chØ tiªu nh−: MËt ®é, sè b¾p h÷u hiÖu, sè 
hμng h¹t, sè h¹t trªn hμng vμ khèi l−îng 
1000 h¹t. 
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B¶ng 5. N¨ng suÊt vμ c¸c yÕu tè cÊu thμnh n¨ng suÊt ë c¸c c«ng thøc thÝ nghiÖm 

Nền 
Công thức 

bón 
(CTB) 

Tỷ lệ bắp
hữu hiệu 

(%) 

Số hàng 
hạt 

Số 
hạt/hàng 

Khối lượng 
1000 hạt 

(g) 

Năng suất 
lý thuyết 
(tạ/ha) 

Năng suất
thực thu 
(tạ/ha) 

Bón vãi 98 12,9 31,2 318,2 71,5 55,8 
PVN1 95 12,7 29,3 317,8 64,0 52,1 Không phun Komix 
PVN2 98 12,9 34,6 318,9 79,5 62,3 

Trung bình  97 12,8 31,7 318,3 71,7 56,7 
Bón vãi 98 13,1 32,6 319,2 76,1 60,2 
PVN1 95 12,9 30,5 318,6 67,9 55,7 

Phun Komix 
 

PVN2 98 13,2 35,8 320,8 84,7 69,0 
Trung bình 97 13,1 33,0 319,5 76,2 61,6 
CV% 5,6 1,4  4,2   1,5    7,4 
LSD (5%) CTB 2,5 0,3  1,6   0,2    2,6 
LSD (5%) 1,2 0,4  0,9   0,5    3,5 

B¶ng 6. HiÖu qu¶ kinh tÕ cña c¸c c«ng thøc thÝ nghiÖm 

Chi phí 
(đồng/ha) 

Nền 
Công thức 

bón 
Giống 

 
Phân bón

 

Công lao động, 
bảo vệ thực vật

Doanh thu 
(đồng/ha) 

Lãi thuần 
(đồng/ha) 

Doanh thu 
so với công thức 

bón vãi 
(%) 

Bón vãi 1.350.000 7.750.000 3.200.000 22.320.000 10.020.000 - 

PVN1 1.350.000 6.200.000 3.200.000 20.840.000 10.090.000 0,7 Không phun Komix 

PVN2 1.350.000 7.000.000 3.200.000 24.920.000 13.370.000 33,4 

Trung bình 1.350.000 6.983.333 3.200.000 22.693.333 11.160.000  

Bón vãi 1.350.000 7.850.000 3.200.000 24.080.000 11.680.000 - 

PVN1 1.350.000 6.300.000 3.200.000 22.280.000 11.430.000 -2,1 Phun Komix 

PVN2 1.350.000 7.050.000 3.200.000 27.600.000 16.000.000 36,9 

Trung bình 1.350.000 7.066.667 3.200.000 24.653.333 13.036.667  

Lãi thuần tăng lên do sử dụng chế phẩm phân bón lá 16,8%  

 

KÕt qu¶ thÝ nghiÖm b¶ng 5 cho thÊy, víi 
viÖc lμm t¨ng mét sè chØ tiªu nh− sè 
h¹t/hμng, khèi l−îng 1000 h¹t, c¸c c«ng thøc 
bãn ph©n kÕt hîp víi viÖc phun chÕ phÈm 
ph©n bãn l¸ Komix cã n¨ng suÊt thùc thu vμ 
n¨ng suÊt lý thuyÕt cao h¬n so víi kh«ng 
phun ë møc 6,3% (n¨ng suÊt lý thuyÕt) vμ 
8,6% (n¨ng suÊt thùc thu). So s¸nh tõng c«ng 
thøc bãn ph©n viªn nÐn PVN1 vμ PVN2 kÕt 
hîp víi phun ph©n Komix n¨ng suÊt thùc thu 
cao h¬n, t−¬ng øng so víi kh«ng sö dông 
Komix lμ 6,9% (3,6 t¹ h¹t/ha) vμ 10,7% (6,7 t¹ 
h¹t/ha). H¬n n÷a, khi cã phun Komix th× c«ng 

thøc bãn PVN2 cho n¨ng suÊt ng« LVN4 cao 
h¬n so víi viÖc bãn PVN1 lμ 23,9% vμ cao h¬n 
ph−¬ng ph¸p bãn v·i th«ng th−êng lμ 14,6%. 
§iÒu nμy kh¼ng ®Þnh gi¶ thuyÕt ®Æt ra lμ bãn 
ph©n viªn nÐn g©y ra hiÖn t−îng thiÕu ph©n ë 
giai ®o¹n sau, nªn khi phun Komix ë giai 
®o¹n sau ®· lμm t¨ng n¨ng suÊt ng«. 

3.6. HiÖu qu¶ kinh tÕ cña viÖc sö dông 
       ph©n viªn nÐn kÕt hîp víi phun chÕ 
       phÈm ph©n bãn l¸ Komix 

§Ó gi¶m chi phÝ ®Çu vμo vμ lμm t¨ng 
n¨ng suÊt ng« th× c«ng thøc bãn ph©n viªn 
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nÐn PVN2 cho hiÖu qu¶ kinh tÕ cao h¬n so 
víi c«ng thøc bãn v·i th«ng th−êng trªn nÒn 
kh«ng phun chÕ phÈm (doanh thu t¨ng thªm 
33,4%). Khi phun thªm chÕ phÈm Komix th× 
doanh thu t¨ng thªm 36,9% so víi bãn v·i 
th«ng th−êng. Víi l−îng ph©n bãn cao 
(PVN2), phun víi chÕ phÈm th× doanh thu 
t¨ng thªm 19,7% so víi kh«ng phun. KÕt qu¶ 
b¶ng 6 còng cho thÊy, viÖc sö dông chÕ phÈm 
ph©n bãn l¸ khi bãn v·i lμm t¨ng l·i thuÇn 
16,5% vμ khi bãn ph©n viªn nÐn ë møc thÊp 
(PVN1) lμm t¨ng l·i thuÇn 13,3%. 

Nh− vËy, bãn ph©n v·i vμ c¶ bãn ph©n 
viªn nÐn phèi hîp víi sö dông chÕ phÈm 
Komix ®· lμm t¨ng n¨ng suÊt ng« LVN4 râ 
rÖt vμ cã hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. 

4. KÕT LUËN Vμ KIÕN NGHÞ 

4.1. KÕt luËn 

ViÖc sö dông phèi hîp ph©n bãn l¸ 
Komix víi bãn ph©n v·i th«ng th−êng hiÖn 
nay vμ bãn ph©n viªn nÐn kh«ng ¶nh h−ëng 
®Õn thêi gian sinh truëng, diÖn tÝch l¸, chØ sè 
diÖn tÝch l¸, tÝch luü chÊt kh« cña ng« LVN4, 
nh−ng lμm t¨ng chØ sè SPAD vμ lμm t¨ng 
n¨ng suÊt (®èi víi bãn ph©n v·i th«ng 
th−êng ®· lμm t¨ng 4,4 t¹ ng« h¹t/ha, 3,6 t¹ 
h¹t ®èi víi PVN1 vμ 6,7 t¹ h¹t ®èi víi PVN2) 
so víi kh«ng sö dông Komix. Ph©n tÝch hiÖu 
qu¶ kinh tÕ cña tõng c«ng thøc thÝ nghiÖm 
còng cho thÊy viÖc sö dông chÕ phÈm Komix 
®· lμm t¨ng l·i thuÇn lªn 19,7% vμ 13,3% 
t−¬ng øng víi bãn ph©n viªn nÐn víi liÒu 
l−îng cao vμ thÊp vμ 16,5% trong tr−êng hîp 
bãn v·i. 

4.2. KiÕn nghÞ 

ThÝ nghiÖm cÇn tiÕp tôc nghiªn cøu ë 
c¸c vô kh¸c nhau vμ trªn c¸c gièng kh¸c 
nhau ®Ó cã kÕt luËn chÝnh x¸c vÒ viÖc phèi 
hîp Komix víi bãn ph©n viªn nÐn cho ng«. 
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