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¶NH H¦ëNG CñA THêI Vô §ÕN SINH TR¦ëNG Vμ N¡NG SUÊT CHÊT XANH CñA C¢Y 
§ËU BIÕC (Clitoria ternatea L.) TRONG §IÒU KIÖN Vô §¤NG T¹I GIA L¢M - Hμ NéI 

Effects of Sowing Time on Growth and Biomass Yield of  
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TÓM TẮT 
Thí nghiệm tiến hành nghiên cứu trên 3 thời vụ gieo trồng trong điều kiện vụ đông (thời vụ 1: 

15/9/2007, thời vụ 2: 30/9/2007, thời vụ 3: 15/10/2007) tại Gia Lâm - Hà Nội. Mục đích nghiên cứu là 
nhằm xác định thời vụ thích hợp cho cây đậu biếc. Đậu biếc trồng trong chậu và ngoài đồng được bố 
trí theo khối ngẫu nhiên với 3 lần nhắc lại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, thời vụ gieo trồng khác nhau 
có ảnh hưởng khác nhau đến sinh trưởng và  năng suất chất xanh của cây đậu biếc. Trong 3 thời vụ, 
thời vụ 1 gieo ngày 15 tháng 9 cho cây sinh trưởng tốt và năng suất chất xanh cao nhất (ngoài đồng: 
15,78 tấn/ha; trong chậu: 11,28 tấn/ ha). 

Từ khoá: Đậu biếc, năng suất chất xanh, thời vụ. 

SUMMARY 
The objective of this study was to identify suitable sowing date for blue pea in the winter season 

in Gialam, Hanoi. The experiment was evaluated in a RCB design with three replications. It was shown that 
different sowing time clearly affected vegetative growth and biomass yield of blue pea.  Sowing in the 
early September appeared to be most suitable in terms of growth and biomass yield. 

Key words: Blue pea, biomass yield, sowing date. 

1. §ÆT VÊN §Ò 

TËp qu¸n canh t¸c cña n«ng d©n ®· dÇn 
thay ®æi theo sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña x· héi, 
viÖc bãn ph©n chuång cho ®Êt lóa gi¶m dÇn, 
thay vμo ®ã ngμy cμng gia t¨ng sö dông l−îng 
ph©n kho¸ng. L−îng r¬m r¹ ®Ó l¹i cho ®Êt t¨ng 
nh−ng tû lÖ C/N trong chÊt h÷u c¬ còng t¨ng 
theo, hμm l−îng N h÷u c¬ cμng gi¶m. MÆt 
kh¸c c¸c c©y hä ®Ëu, c©y ph©n xanh c¶i t¹o 
®Êt truyÒn thèng hÇu hÕt thÝch nghi víi ®iÒu 
kiÖn nhiÖt ®é cao. Trong khi ®ã, thêi gian ®Êt 
trèng trong mïa ®«ng dμi nh−ng cã rÊt Ýt c©y 
ph©n xanh sinh tr−ëng ®−îc ë ®iÒu kiÖn nhiÖt 
®é thÊp. V× vËy,  lùa chän ®−îc nh÷ng c©y hä 
®Ëu cã thÓ che phñ ®−îc ®Êt trong ®iÒu kiÖn 
kh« h¹n, nhiÖt ®é thÊp sÏ bæ sung chÊt h÷u 
c¬ giμu N cho ®Êt vμ ®Ó c¶i t¹o ®é ph× ®Êt. 

Trªn thÕ giíi, c©y ®Ëu biÕc (Clitoria 
ternatea L.) ®−îc ®¸nh gi¸ lμ c©y ph©n 

xanh, b¶o vÖ, c¶i t¹o ®Êt cã hiÖu qu¶ vμ cã 
gi¸ trÞ kinh tÕ cao. §Ëu biÕc cã kh¶ n¨ng 
sèng ®−îc trong ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é d−íi 
150C, cã kh¶ n¨ng chÞu kh« h¹n vμ chÞu 
®−îc bãng r©m (Hall, 1985). Hμm l−îng 
chÊt dinh d−ìng trong c©y ®Ëu biÕc chØ ë l¸ 
vμ toμn bé ngän c©y t−¬ng øng lμ 3,05 vμ 
1,49% N; 0,22 vμ 0,28% P; 0,22 vμ 0,13% S; 
14 vμ 20 g/g Zn (Bogdan, 1977), Tuy nhiªn ë 
ViÖt Nam, c©y ®Ëu biÕc míi chØ ®−îc trång 
víi môc ®Ých lμm hμng rμo, c©y che n¾ng, 
c©y c¶nh… Do ®ã, viÖc ®−a c©y ®Ëu biÕc vμo 
lμm c©y ph©n xanh trong vô ®«ng lμ thiÕt 
thùc, gióp bμ con n«ng d©n gi¶m l−îng 
ph©n bãn, tËn dông ®−îc ®Êt trèng sau thu 
ho¹ch lóa mïa.  

XuÊt ph¸t tõ yªu cÇu thùc tiÔn trªn, 
nghiªn cøu nh»m môc ®Ých x¸c ®Þnh thêi vô 
trång ®Ëu biÕc thÝch hîp trong ®iÒu kiÖn 
mïa ®«ng trªn ®Êt 2 vô lóa.  
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2. VËT LIÖU Vμ PH¦¥NG PH¸P 
      NGHI£N CøU 

C©y ®Ëu biÕc (Clitoria ternatea L.) lμ c©y 
th©n th¶o l©u n¨m thuéc hä ®Ëu. L¸ thuéc 
lo¹i l¸ kÐp l«ng chim víi 5 hoÆc 7 l¸ chÐt, 
cuèng dμi 1,5 - 3 cm.  Hoa mäc ë n¸ch l¸, mäc 
®¬n hoÆc ®«i, mμu hoa tõ tr¾ng, tÝm, xanh 
s¸ng tíi xanh tèi, cuèng hoa dμi 4 - 9 mm. 
Qu¶ ®Ëu biÕc cã d¹ng thu«n dμi, th−êng dμi 
tõ 4 - 13 cm, cã mμu n©u hay ®en vμ më khi 
kh«. Mçi qu¶ cã tõ 8 - 11 h¹t. H¹t thu«n dμi 
cã mμu ®en tuyÒn hoÆc x¸m, cã xÊp xØ  23.000 
h¹t/kg (Bogdan, 1977; Verdcourt, 1979). 

ThÝ nghiÖm ®−îc gieo trång ë ngoμi ®ång 
vμ trong chËu víi 3 c«ng thøc t−¬ng øng víi 
3 thêi vô:  CT1: Ngμy gieo 15/09/2007 

     CT2: Ngμy gieo 30/09/2007 
     CT3: Ngμy gieo 15/10/2007 
ThÝ nghiÖm trong chËu: mçi c«ng thøc 

®−îc trång trong 10 chËu víi 3 lÇn nh¾c l¹i, 
mçi chËu trång 1 c©y. ChËu cã ®−êng kÝnh 30 
cm, ®é cao 35 cm, ®é dμy tÇng ®Êt lμ 30 cm 
t−¬ng øng mçi chËu chøa 4,8 kg ®Êt (®Êt 
®−îc lÊy tõ tÇng canh t¸c trªn ch©n ®Êt 2 lóa 
ë Gia L©m - Hμ Néi). 

ThÝ nghiÖm ngoμi ®ång ®−îc bè trÝ theo 
khèi ngÉu nhiªn ®Çy ®ñ víi 3 lÇn nh¾c l¹i, 
diÖn tÝch mçi « thÝ nghiÖm lμ 12 m2. 

KÕt qu¶ ph©n tÝch ®Êt thÝ nghiÖm: pHKCl: 
7,6; N:0,12%; P2O5: 0,25%; K2O: 2,4%; CEC: 
9,89 l®l/100g; OC: 1,38; thμnh phÇn c¬ giíi: 
sÐt 14,08%, limon 38,65%, c¸t 47,27%. 

Kü thuËt trång vμ ch¨m sãc c©y ®Ëu 
biÕc: lμm ®Êt t¬i xèp, lªn luèng réng 1,2 m, 
cao 30 cm. Gieo h¹t lμm 3 hμng trªn luèng 
víi kho¶ng c¸ch hμng c¸ch hμng 35 cm, c©y 
c¸ch c©y 30 cm. Sau gieo 1 th¸ng bãn ph©n 
®¹m ure víi l−îng 1,5 kg/360 m2. MÆc dï c©y 
®Ëu biÕc lμ c©y th©n leo nh−ng do c©y cã kh¶ 
n¨ng ph©n cμnh tõ rÊt sím nªn trong qu¸ 
tr×nh trång kh«ng ph¶i lμm giμn. 

DiÔn biÕn nhiÖt ®é vμ ®é Èm trong thêi 
gian lμm thÝ nghiÖm: Giai ®o¹n tõ 15/09 ®Õn 
20/09 lμ kho¶ng thêi gian gieo thêi vô 1 cã 
nhiÖt ®é kh«ng khÝ trung b×nh kh¸ cao 
kho¶ng 270C vμ dao ®éng xung quanh nhiÖt 
®é nμy cho ®Õn cuèi th¸ng. Trong th¸ng 10, 
nhiÖt ®é kh«ng khÝ gi¶m so víi th¸ng 9 

nh−ng vÉn ë møc kh¸ cao, nhiÖt ®é kh«ng 
khÝ trung b×nh cña th¸ng lμ 25,80C. §Õn 
th¸ng 11 vμ 12 nhiÖt ®é kh«ng khÝ tiÕp tôc 
gi¶m ®i, nhiÖt ®é kh«ng khÝ trung b×nh cao 
nhÊt chØ ®¹t 23,2oC. VÒ ®é Èm kh«ng khÝ 
gi¶m liªn tôc tõ th¸ng 9/2007 ®Õn th¸ng 
1/2008, cao nhÊt ®¹t 95% vμo 03/9 thÊp nhÊt 
®¹t 52% vμo 27/11. §Æc biÖt, tõ th¸ng 
11/2007 - 1/2008 ®é Èm gi¶m ®i nhanh chãng 
vμ hÇu nh− c¶ th¸ng kh«ng cã m−a. ChÕ ®é 
m−a còng thay ®æi râ nÐt theo chiÒu h−íng 
gi¶m, th¸ng 9 cã m−a nhiÒu nh−ng trong c¸c 
th¸ng tiÕp theo hÇu nh− kh«ng cã m−a, mét 
sè ngμy cã m−a nh−ng l−îng m−a vÉn rÊt 
thÊp nªn ¶nh h−ëng lín ®Õn sinh tr−ëng cña 
c©y trång. 

C¸c chØ tiªu theo dâi sinh tr−ëng vμ 
n¨ng suÊt chÊt xanh ®Ëu biÕc ®−îc tiÕn hμnh 
theo ph−¬ng ph¸p th«ng dông ¸p dông cho 
c©y hä ®Ëu. 

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

3. KÕT QU¶ NGHI£N CøU 

3.1. ¶nh h−ëng cña thêi vô gieo h¹t ®Õn 
       tØ lÖ n¶y mÇm vμ thêi gian n¶y mÇm 
       cña ®Ëu biÕc 

H¹t gièng cã tØ lÖ n¶y mÇm cao sÏ tiÕt 
kiÖm ®−îc l−îng h¹t gièng vμ t¹o nªn sù 
®ång ®Òu cña c©y con. Tû lÖ n¶y mÇm phô 
thuéc vμo nhiÒu yÕu tè nh−: b¶n chÊt h¹t 
gièng, ®iÒu kiÖn ®Êt ®ai, ®é s©u gieo vμ lÊp 
h¹t, ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é, Èm ®é kh«ng khÝ vμ 
Èm ®é ®Êt...  

Thêi vô 1 (CT1) cã tû lÖ n¶y mÇm cao 
nhÊt (trong chËu: 100%, ngoμi ®ång: 85,26%) 
vμ thêi gian n¶y mÇm ng¾n nhÊt (trong chËu: 
4 ngμy; ngoμi ®ång: 6 ngμy). Tû lÖ n¶y mÇm 
thÊp nhÊt (trong chËu: 85,15%, ngoμi ®ång: 
71,15%) vμ thêi gian n¶y mÇm kÐo dμi r¬i vμo 
thêi vô 2 (B¶ng 1). §iÒu nμy ®−îc lý gi¶i: sau 
khi gieo h¹t thêi vô 1 (15/09) gÆp ®iÒu kiÖn 
thêi tiÕt thuËn lîi nh− nhiÖt ®é kh«ng khÝ 
trung b×nh cao, l−îng m−a kh¸ cao nªn thóc 
®Èy h¹t n¶y mÇm. Trong khi ®ã ë thêi vô 2 
sau khi gieo h¹t 3 ngμy gÆp c¬n b·o sè 4 vμ 5, 
m−a liªn tôc trong 4 ngμy lμm cho ®Êt bÞ ®ãng 
v¸ng nªn tû lÖ n¶y mÇm thÊp h¬n. 
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B¶ng 1. ¶nh h−ëng cña thêi vô ®Õn tØ lÖ n¶y mÇm vμ 
thêi gian n¶y mÇm cña h¹t ®Ëu biÕc 

Thí nghiệm Công thức 
Tỉ lệ nảy mầm 

(%) 
Thời gian nảy mầm 

(ngày) 

CT 1 85,26 6 
CT  2 71,15 9 Thí nghiệm ngoài đồng 

CT 3 80,50 11 
CT 1 100,00 4 
CT 2 85,15 6 Thí nghiệm trong chậu 
CT 3 95,25 7 

B¶ng 2. Kh¶ n¨ng ph©n cμnh c©y ®Ëu biÕc qua c¸c tuÇn theo dâi (cμnh/c©y) 

Tuần theo dõi 
Thí nghiệm Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4 Tuần 5 Tuần 6 Tuần 7 Tuần 8 

CT1 2,20 6,47 7,47 9,00 11,53 14,93 16,33 17,47a 

CT2 1,47 2,87 3,80 6,00 9,87 11,53 12,40 13,80ab 

CT3 1,33 3,93 5,73 7,33 9,47 10,60 11,33 12,07b 

LSD.05 - - - - - - - 3,16 

Thí nghiệm 
ngoài đồng 

CV% - - - - - - - 9,70 

CT1 6,63 9,10 9,97 10,77 11,43 12,70 13,57 14,87a 

CT2 3,23 4,83 7,13 8,47 10,20 10,57 11,03 13,02b 

CT3 1,53 4,47 6,27 8,87 9,37 10,35 11,00 11,80c 

LSD.05 - - - - - - - 0,93 

Thí nghiệm 
trong chậu 

CV% - - - - - - - 3,10 

          

Qua viÖc theo dâi sù n¶y mÇm cña h¹t 
®Ëu biÕc trong 3 thêi vô gieo cho thÊy, h¹t 
®Ëu biÕc cã tû lÖ n¶y mÇm cao vμ gi÷ ®−îc 
søc n¶y mÇm trong thêi gian kh¸ dμi, kÓ c¶ 
khi gÆp ®iÒu kiÖn thêi tiÕt bÊt thuËn. Tuy 
nhiªn, c¸c thêi vô kh¸c nhau cã ¶nh h−ëng 
kh¸c nhau ®Õn tû lÖ n¶y mÇm cña ®Ëu biÕc. 
§Ó cho h¹t n¶y mÇm ®Òu, thêi gian n¶y mÇm 
ng¾n nªn gieo h¹t sím, kho¶ng tõ ngμy 15/9 
- 20/9 lμ thuËn lîi nhÊt. Do vËy, sau khi gÆt 
lóa mïa nªn gieo h¹t sÏ tËn dông ®−îc ®iÒu 
kiÖn thêi tiÕt thuËn lîi (nhiÖt ®é Êm).  

3.2. Kh¶ n¨ng ph©n cμnh trªn th©n chÝnh 
       cña c©y ®Ëu biÕc 

§èi víi c©y ph©n xanh vμ c©y thøc ¨n 
gia sóc, kh¶ n¨ng ph©n cμnh lμ chØ tiªu quan 
träng. Bëi sù ph©n cμnh m¹nh sÏ lμm c¬ së 
t¹o ra nguån sinh khèi chÊt xanh cμng lín. 

Kh¶ n¨ng ph©n cμnh phô thuéc nhiÒu vμo 
c¸c yÕu tè khÝ t−îng, sù cung cÊp dinh d−ìng 
tõ ®Êt vμ sù céng sinh víi vi khuÈn t¹o nèt 
sÇn...   

§Ëu biÕc cã kh¶ n¨ng ph©n cμnh tõ rÊt 
sím (Hall, 1985). KÕt qu¶ b¶ng 2 cho thÊy, 
ngay tõ tuÇn ®Çu tiªn sau n¶y mÇm ë c¶ thÝ 
nghiÖm ngoμi ®ång vμ trong chËu c©y ®Ëu 
biÕc ®· xuÊt hiÖn ph©n cμnh. Tuy nhiªn, kh¶ 
n¨ng ph©n cμnh cã sù kh¸c nhau ë 2 thÝ 
nghiÖm: tõ tuÇn 1 ®Õn tuÇn 4 thÝ nghiÖm 
ngoμi ®ång kÐm h¬n. Nh−ng ng−îc l¹i, tõ 
tuÇn 5 trë ®i sè cμnh ë thÝ nghiÖm ngoμi 
®ång l¹i lín h¬n thÝ nghiÖm trong chËu. Nh− 
vËy, giai ®o¹n ®Çu ®iÒu kiÖn sèng cña c©y 
trong chËu tèt h¬n, nh−ng khi bé rÔ ®· ph¸t 
triÓn th× m«i tr−êng trong chËu nhá sÏ giíi 
h¹n dinh d−ìng vμ sù ph¸t triÓn cña bé rÔ 
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dÉn ®Õn c©y sinh tr−ëng chËm h¬n, kh¶ n¨ng 
ph©n cμnh kÐm ®i. 

ThÝ nghiÖm trong chËu kh¶ n¨ng ph©n 
cμnh ë 3 thêi vô gieo kh¸c nhau râ. Sè 
cμnh/c©y sau mäc 8 tuÇn ®¹t cao nhÊt ë thêi 
vô gieo 15/9 (14,87 cμnh/c©y) vμ thÊp nhÊt ë 
thêi vô gieo 15/10 (11,80 cμnh/c©y).  

ThÝ nghiÖm ngoμi ®ång còng cho kÕt qu¶ 
t−¬ng tù. 

3.3. ¶nh h−ëng cña thêi vô ®Õn chØ sè 
       diÖn tÝch l¸ cña c©y ®Ëu biÕc  

ChØ sè diÖn tÝch l¸ (LAI) lμ mét chØ 
tiªu sinh lý ®Æc biÖt quan träng ®Ó ®¸nh 
gi¸ kh¶ n¨ng sinh tr−ëng, lμm c¬ së cho 
viÖc x¸c ®Þnh mËt ®é trång hîp lý ®èi víi 
c©y trång nãi chung vμ c©y ph©n xanh nãi 
riªng. §Ëu biÕc lμ c©y ph©n xanh, c©y thøc 
¨n gia sóc vμ lμ c©y che phñ, khi chØ sè 
diÖn tÝch l¸ t¨ng th× kh¶ n¨ng quang hîp 
t¨ng vμ c©y cho n¨ng suÊt chÊt xanh cao h¬n 
®ång thêi kh¶ n¨ng che phñ sÏ tèt h¬n. KÕt 
qu¶ theo dâi thÝ nghiÖm tr×nh bμy trong h×nh 
1a vμ 1b. 
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H×nh 1a. ¶nh h−ëng cña thêi vô ®Õn chØ sè diÖn tÝch l¸ c©y ®Ëu biÕc 
trång trong chËu 
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H×nh 1b. ¶nh h−ëng cña thêi vô ®Õn chØ sè diÖn tÝch l¸ c©y ®Ëu biÕc 
trång ngoμi ®ång 
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ë c¶ 3 thêi vô vμ ë c¶ hai thÝ nghiÖm, 
chØ sè diÖn tÝch l¸ ®Ëu biÕc t¨ng dÇn tõ 30 
ngμy sau gieo vμ ®¹t cao nhÊt sau gieo 90 
ngμy (H×nh 1a vμ 1b). Trong 3 thêi vô, thêi 
vô 1 n»m trong ®iÒu kiÖn thêi tiÕt thuËn lîi 
nªn cho chØ sè diÖn tÝch l¸ cao nhÊt (ngoμi 
®ång: 5,55 m2 l¸/m2 ®Êt ; trong chËu: 2,68 m2 
l¸/m2 ®Êt), trong khi ®ã thêi vô 2 vμ ®Æc biÖt 
thêi vô 3 giai ®o¹n ®Çu c©y sinh tr−ëng 
chËm h¬n do Èm ®é thÊp nªn ¶nh h−ëng ®Õn 
giai ®o¹n sau dÉn ®Õn chØ sè diÖn tÝch l¸ 
thÊp nhÊt (ngoμi ®ång: 2,95 m2 l¸/m2 ®Êt; 
trong chËu: 1,71 m2 l¸/m2 ®Êt). 

So s¸nh gi÷a 2 thÝ nghiÖm, giai ®o¹n 30 
ngμy sau gieo chØ sè diÖn tÝch l¸ ë thÝ nghiÖm 
ngoμi ®ång thÊp h¬n so víi thÝ nghiÖm trong 
chËu, nh−ng tõ 60 - 90 ngμy sau gieo h¹t chØ 
sè diÖn tÝch l¸ l¹i cao h¬n. 

3.4. Kh¶ n¨ng h×nh thμnh nèt sÇn cña c©y 
       ®Ëu biÕc 

§Æc ®iÓm quan träng nhÊt cña bé rÔ c©y 
hä ®Ëu nãi chung vμ c©y ®Ëu biÕc nãi riªng lμ 
sù céng sinh víi vi khuÈn ®Ó h×nh thμnh nèt 
sÇn. Nghiªn cøu cho thÊy sù cè ®Þnh nit¬ cña 

vi khuÈn nèt sÇn cã kh¶ n¨ng ®¸p øng ®−îc 
40 - 70% nhu cÇu ®¹m cña c©y hä ®Ëu (§oμn 
ThÞ Thanh Nhμn vμ cs., 1996). Sè l−îng nèt 
sÇn vμ chÊt l−îng nèt sÇn lμ chØ tiªu rÊt 
quan träng ®Ó ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng cè ®Þnh 
®¹m cña c©y hä ®Ëu. 

Tõ b¶ng 3 cho thÊy, 30 ngμy sau gieo 
trång, nèt sÇn ®· xuÊt hiÖn (ngoμi ®ång:  
14,30 nèt/c©y; trong chËu: 10,50 nèt/c©y), 
t¨ng dÇn vμ ®¹t tèi ®a sau 90 ngμy gieo 
(ngoμi ®ång: 89,57 nèt/c©y; trong chËu: 50,53 
nèt/c©y).  

Gieo trång ®Ëu biÕc ngoμi ®ång t¹o nªn 
sù céng sinh víi vi khuÈn nhiÒu h¬n so víi 
®iÒu kiÖn gieo trång trong chËu vμ ®−îc duy 
tr× tõ sau 30 ngμy gieo cho ®Õn sau 90 ngμy 
gieo. 

ThÝ nghiÖm trong chËu vμ ngoμi ®ång 
cho kÕt qu¶: thêi vô 1 sù céng sinh víi vi 
khuÈn cao nhÊt, sè l−îng nèt sÇn ®¹t nhiÒu 
nhÊt. Thêi vô 2, 3 giai ®o¹n sau gieo 60 - 90 
ngμy, thêi tiÕt cã nhiÖt ®é vμ Èm ®é thÊp lμm 
cho c©y sinh tr−ëng kÐm nªn sù céng sinh 
víi vi khuÈn còng yÕu h¬n, sè l−îng nèt sÇn 
cã xu h−íng gi¶m ®i. 

B¶ng 3. Kh¶ n¨ng h×nh thμnh nèt sÇn cña c©y ®Ëu biÕc (nèt/c©y) 

                                     Thời kì 

Thí ́ nghiệm 
30 ngày sau gieo 60 ngày sau gieo 90 ngày sau gieo 

CT1 14,30 66,07 89,57 a 

CT2 11,63 42,33 65,67 b 

CT3 8,40 28,13 56,47 c 

LSD0,05 - - 13,09 

Thí 
nghiệm 
ngoài 
đồng 

CV% - - 8,2 

CT1 10,50 34,17 50,53 a 

CT2 7,57 24,10 44,87 b 

CT3 7,70 21,30 39,67 c 

LSD0.05 - - 4,09 

Thí 
nghiệm 
trong 
chậu 

CV% - - 4,0 
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B¶ng 4. N¨ng suÊt chÊt xanh cña c©y ®Ëu biÕc sau trång 90 ngμy (TÊn/ha) 

                Công thức 
Thí nghiệm 

Công thức 1 Công thức 2 Công thức  3 LSD0.05 CV% 

TN ngoài đồng 15,78a 11,32b 6,50c 2,14 8,40 

TN trong chậu 11,28a 10,37b 5,00c 0,58 2,90 

      

3.5. ¶nh h−ëng cña thêi vô ®Õn n¨ng suÊt 
       chÊt xanh cña c©y ®Ëu biÕc  

N¨ng suÊt chÊt xanh lμ môc tiªu hμng 
®Çu ®−îc ®Æt ra khi gieo trång c©y ph©n 
xanh. V× vËy, nã lμ chØ tiªu rÊt quan träng ®Ó 
®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña c©y ph©n xanh vμ c©y 
thøc ¨n gia sóc bëi n¨ng suÊt chÊt xanh cμng 
lín th× hiÖu qu¶ cμng cao.  

ë møc ý nghÜa 5%, thêi vô gieo trång 
®Ëu biÕc kh¸c nhau cã ¶nh h−ëng kh¸c nhau 
®Õn n¨ng suÊt chÊt xanh cña c©y ®Ëu biÕc ë 
c¶ thÝ nghiÖm trong chËu vμ ngoμi ®ång 
(B¶ng 4). 

So s¸nh gi÷a c¸c thêi vô kh¸c nhau trong 
tõng thÝ nghiÖm, thêi vô 1 (15/9) cho n¨ng 
suÊt chÊt xanh cao nhÊt (ngoμi ®ång: 15,78 
tÊn/ha; trong chËu: 11,28 tÊn/ha) vμ gÊp 2,26 
- 2,43 lÇn so víi thêi vô 3 (15/10). Nh− vËy, 
viÖc gieo ®Ëu biÕc sím (15/9 - 30/9) ®· lμm 
t¨ng n¨ng suÊt chÊt xanh lªn ®¸ng kÓ. 

4. KÕT LUËN 
§Ó cung cÊp chÊt dinh d−ìng (chÊt 

xanh) cho ®Êt nãi chung vμ cho ®Êt 2 lóa nãi 
riªng, c©y ®Ëu biÕc cã thÓ s¶n xuÊt ®−îc 
trong ®iÒu kiÖn vô ®«ng t¹i vïng ®ång b»ng 
s«ng Hång. Trong 3 thêi vô gieo trång ®Ëu 
biÕc, thêi vô 1 (15/9) lμ thêi ®iÓm thuËn lîi 
gióp c©y sinh tr−ëng tèt ngay tõ ®Çu, t¨ng 
kh¶ n¨ng chèng chÞu ®iÒu kiÖn bÊt thuËn ë 

giai ®o¹n sau nªn cho n¨ng suÊt chÊt xanh 
cao nhÊt. Bªn c¹nh ®ã, trång ®Ëu biÕc tõ 
ngμy 15 th¸ng 9 sÏ tËn dông ®−îc ®Êt trèng 
ngay sau khi thu ho¹ch lóa mïa vμ th©n l¸ 
c©y ®Ëu biÕc sÏ ®−îc c¾t vμ vïi lμm ph©n 
xanh cung cÊp chÊt dinh d−ìng cho lóa tr−íc 
khi trång lóa vô xu©n. 
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