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TÓM TẮT 
Hai thí nghiệm được tiến hành tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang để tuyển chọn một số dòng, 

giống lạc có năng suất cao và xác định lượng lân bón cho lạc trong vụ xuân 2008. Kết quả cho thấy, 
giống lạc L20 có năng suất thực thu cao nhất so với các giống lạc thí nghiệm. Sự sai khác có ý nghĩa 
ở mức 5% hay độ tin cậy 95%. Năng suất lạc tăng lên tỷ lệ thuận với lượng lân bón tăng. Giống lạc 
L14 với các liều lượng (0; 30; 60; 90; 120) kg P2O5/ha. Thấp nhất là 0 kg P2O5/ha và cao nhất là bón 120 
kg P2O5/ha. Năng suất thực thu của công thức đối chứng 28,93 tạ/ha và cao nhất 35,95 tạ/ha khi bón 
120 kg P2O5/ha. Sự khác nhau có ý nghĩa ở độ tin cậy 95%. Hiệu suất sử dụng lân thay đổi từ (5,43 - 
9,05) kg lạc vỏ/kg P2O5, trong đó bón 60 kg P2O5/ha đạt giá trị cao nhất (9,05 kg lạc vỏ/kg P2O5. Tuy 
nhiên, bón cao hơn mức 60 kg P2O5/ha hiệu suất giảm dần. 

Từ khóa: Dòng, giống lạc, phân lân.      

SUMMARY 
Two experiments were conducted at Tan Yen district, Bac Giang province to evaluate five peanut 

genotypes and to determine the rate of phosphorus fertilizer in 2008 spring cropping season. The 
peanut cultivar L20 showed significantly highest yield among the genotypes tested. The yield 
increased proportional with increased levels of phosphorus fertilizer. Among the P2O5  levels applied,   
(0, 30,  60,  90 and 120 kg per ha) it was found that a rate of 90 kg P2O5 per ha and 120 kg P2O5 per ha 
gave the highest peanut yield. However, the highest effeciency of phosphorus was obtained with the 
rate  60  kg P2O5 per ha. 

Key words: Peanut genotypes, phosphorus fertilizer.  

1. §ÆT VÊN §Ò 

C©y l¹c (Arachis hypogaea L.) lμ c©y 
c«ng nghiÖp ng¾n ngμy, c©y cung cÊp thùc 
phÈm vμ dÇu ¨n cho con ng−êi. Bªn c¹nh ®ã, 
l¹c kh«ng chØ  lμ nguyªn liÖu ®Ó chÕ biÕn 
thøc ¨n trong ch¨n nu«i, mμ cßn lμ c©y c¶i 
t¹o ®©t rÊt tèt, ®Æc biÖt víi ®Êt dèc vïng 
nhiÖt ®íi. Do l¹c cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao, nªn 
®−îc nhiÒu quèc gia quan t©m. HiÖn nay, ë 
ViÖt Nam c©y l¹c ®ãng vai trß quan träng 
trong hÖ thèng lu©n canh vμ thu nhËp cña 
n«ng d©n. 

§Ó ph¸t huy lîi Ých nhiÒu mÆt cña c©y 
l¹c, bªn c¹nh t¹o ra gièng tèt, ph©n bãn còng 
cã vai trß quan träng, ®Æc biÖt lμ ph©n hãa 
häc. Trong c¸c lo¹i ph©n bãn cho l¹c, l©n 
®−îc coi lμ yÕu tè cã ¶nh h−ëng rÊt lín vμ cã 
thÓ h¹n chÕ n¨ng suÊt l¹c trªn c¸c lo¹i ®Êt cã 
thμnh phÇn c¬ giíi nhÑ. Vò §×nh ChÝnh 
(2006) cho biÕt t¹i huyÖn Tiªn Du, tØnh B¾c 
Ninh, bãn 90 kg P2O5/ha cho gièng l¹c L14 
trªn nÒn ph©n bãn chung (8 tÊn ph©n chuång 
+ 30 kg N + 60 kg K2O + 500 kg v«i bét)/ha, 
n¨ng suÊt thùc thu cao nhÊt (33,24 t¹/ha), 
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®ång thêi hiÖu suÊt sö dông l©n cao nhÊt ®¹t 
9,50 kg qu¶/kg P2O5. C¸c t¸c gi¶ Lª V¨n 
Quang vμ NguyÔn ThÞ Lan (2007) x¸c ®Þnh 
l−îng l©n bãn ®èi víi l¹c xu©n gièng Sen Lai 
trªn ®Êt c¸t huyÖn Nghi Xu©n, tØnh Hμ TÜnh 
lμ bãn 90 kg P2O5/ha trªn nÒn ph©n bãn 
chung (10 tÊn ph©n chuång + 30 kg N + 60 kg 
K2O + 800 kg v«i bét)/ha. NguyÔn Nh− 
Hμ (2006) cho r»ng c©y l¹c kh«ng ®ßi hái ®Êt 
®ai nghiªm ngÆt, cã thÓ trång ®−îc trªn  
nhiÒu lo¹i ®Êt cã ®é pH kh¸c nhau (5 - 8). 
L¹c ®−îc trång trªn c¸c vïng ®Êt c¸t ven 
biÓn, ®Êt b¹c mμu, ®Êt x¸m, ®Êt ®á bazan, 
®Êt dèc tô miÒn nói vμ ®Êt phï sa. 

T©n Yªn lμ mét huyÖn trung du - miÒn 
nói cña tØnh B¾c Giang, ng−êi d©n cã thãi 
quen trång l¹c tõ l©u ®êi, diÖn tÝch ®Êt trång 
l¹c cña toμn huyÖn n¨m 2007 lμ 1364,8 ha. 
Song, c¸c gièng l¹c trång chñ yÕu chØ lμ L14 
vμ MD7, ®Êt nghÌo dinh d−ìng, n¨ng suÊt 
l¹c vÉn cßn thÊp (Lª §×nh H¶i vμ NguyÔn 
ThÞ Lan, 2008). Nghiªn cøu nμy ®−îc tiÕn 
hμnh ®Ó gãp phÇn gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ®a d¹ng 
hãa bé gièng l¹c vμ x¸c ®Þnh liÒu l−îng l©n 
bãn hîp lý.  

2. PH¦¥NG PH¸P NGHI£N CøU 
Nghiªn cøu gåm 2 thÝ nghiÖm ®−îc bè 

trÝ nh− sau. 

ThÝ nghiÖm 1:  

So s¸nh mét sè dßng, gièng l¹c trong vô 
xu©n 2008 t¹i x· Cao Th−îng, huyÖn T©n 
Yªn, tØnh B¾c Giang. ThÝ nghiÖm cã 5 c«ng 
thøc gåm: 

C«ng thøc 1 (CT 1): L14 (§/C) 

C«ng thøc 2 (CT 2): L26 

C«ng thøc 3 (CT 3): LDN 01 

C«ng thøc 4 (CT 4): L20 

C«ng thøc 5 (CT 5): MD7 

ThÝ nghiÖm ®−îc thùc hiÖn trªn nÒn 
ph©n bãn cho c¸c c«ng thøc: (8 tÊn ph©n 
chuång  + 30 kg N + 60 kg P2O5 + 60 kg K2O 
+ 500 kg  v«i bét)/ha. Ngμy gieo: 20 th¸ng 2 

n¨m 2008; ngμy thu ho¹ch tõ 21 - 25 th¸ng 6 
n¨m 2008. 

ThÝ nghiÖm 2:  
X¸c ®Þnh l−îng ¶nh h−ëng cña l©n ®Õn 

mét sè chØ tiªu vμ n¨ng suÊt l¹c xu©n 2008 t¹i 
x· Song V©n, huyÖn T©n Yªn, tØnh B¾c Giang. 
ThÝ nghiÖm gåm c¸c c«ng thøc: 

C«ng thøc 1 (CT 1 §/C): NÒn (8 tÊn 
ph©n chuång  + 30 kg N  + 60 kg K2O + 500 
kg  v«i bét)/ha.          

C«ng thøc 2 (CT 2): NÒn + 30 kg P2O5/ha 
C«ng thøc 3 (CT 3): NÒn + 60 kg P2O5/ha 
C«ng thøc 4 (CT 4): NÒn + 90 kg P2O5/ha 
C«ng thøc 5 (CT 5): NÒn + 120 kg P2O5/ha. 
Ngμy gieo 20 th¸ng 2 n¨m 2008; ngμy 

thu ho¹ch tõ 20  - 22 th¸ng 6 n¨m 2008 víi 
gièng L14.  

§Êt thÝ nghiÖm theo sè liÖu ph©n tÝch 
cña Tr¹i c¶i t¹o ®Êt b¹c mμu B¾c Giang n¨m 
2006 lμ pHKCl: 5,3; chÊt h÷u c¬: 1,4%; hμm 
l−îng c¸c chÊt tæng sè (%): N; P2O5; K2O 
t−¬ng øng (0,052; 0,062; 0,04)%. §Êt rÊt 
nghÌo dinh d−ìng. Ph©n ®¹m urª 46% N; l©n 
super 16% P2O5 vμ kali clorua 60% K2O. 

C¸c thÝ nghiÖm ®Òu ®−îc thùc hiÖn trªn 
®Êt vμn cao (2 mμu +1 lóa) vô xu©n 2008, 
nh¾c l¹i 3 lÇn, thiÕt kÕ kiÓu khèi ngÉu nhiªn 
®Çy ®ñ (RCB), kÝch th−íc « (3 m x 5 m). MËt 
®é trång 33 c©y/m2 cho c¶ 2 thÝ nghiÖm.  

C¸c chØ tiªu theo dâi:  
Theo dâi 10 c©y/« theo ®−êng chÐo 5 

®iÓm ®Ó x¸c ®Þnh mét sè chØ tiªu sinh tr−ëng 
nh−: thêi gian sinh tr−ëng, chiÒu cao c©y 
cuèi vμ sè cμnh cÊp 1. ChØ sè diÖn tÝch l¸ ®o 
b»ng ph−¬ng ph¸p c©n nhanh; sè l−îng nèt 
sÇn h÷u hiÖu; khèi l−îng chÊt kh« (lÊy 3 
c©y/« theo 1 ®−êng chÐo ë thêi kú qu¶ vμo 
ch¾c khi c©y cã ≥ 50% sè qu¶ ch¾c). Tæng sè 
qu¶/c©y; sè qu¶ ch¾c/c©y; khèi l−îng 100 qu¶; 
lÊy mÉu 10 c©y, theo dâi c¸c chØ tiªu sinh 
tr−ëng, n¨ng suÊt lý thuyÕt vμ n¨ng suÊt 
thùc thu. Ngoμi ra, mét sè chØ tiªu nh− h×nh 
d¹ng c©y; mμu s¾c th©n; mμu s¾c l¸ còng 
®−îc theo dâi.  
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KÕt qu¶ nghiªn cøu ®−îc tÝnh to¸n trªn 
Excel & IRRISTAT ver. 5.0. 

3. KÕT QU¶ NGHI£N CøU Vμ TH¶O 
    LUËN 
3.1. Mét sè chØ tiªu sinh tr−ëng víi c¸c 
       dßng, gièng l¹c vμ c¸c møc l©n bãn 

3.1.1. Mét sè chØ tiªu h×nh th¸i vμ kh¶ n¨ng 
          sinh tr−ëng cña c¸c dßng, gièng l¹c 
          t¹i x· Cao Th−îng  

KÕt qu¶ cña thÝ nghiÖm so s¸nh mét sè 
dßng, gièng l¹c t¹i x· Cao Th−îng, huyÖn 
T©n Yªn trong c¸c chØ tiªu vÒ h×nh th¸i ®−îc 
ghi l¹i trong b¶ng 1.  

C¸c dßng, gièng ®Òu cã d¹ng c©y ®øng, 
mμu s¾c th©n phÇn lín lμ xanh nh¹t, chØ cã 
L20 mμu s¾c th©n lμ xanh ®Ëm. Mμu s¾c l¸ 
còng phÇn lín xanh nh¹t trõ gièng ®èi chøng 
L14 l¸ cã mμu xanh ®Ëm. Thêi gian tõ gieo 

®Õn qu¶ ch¾c dao ®éng tõ (105 - 109) ngμy. 
Trong ®ã, ng¾n nhÊt lμ c¸c gièng L14 vμ 
LDN01, cßn dμi nhÊt lμ gièng L20. 

ChiÒu cao c©y cuèi cïng biÕn ®éng tõ 
41,9 cm víi gièng MD7 vμ cao nhÊt  ®¹t 
45,8 cm ë gièng L20 (sù sai kh¸c kh«ng cã 
ý nghÜa). Víi sè cμnh cÊp 1 thÊp nhÊt cã 
4,2 cμnh/c©y ë L14 vμ cao nhÊt cã 5,6 
cμnh/c©y víi gièng L20. LAI cña c¸c dßng, 
gièng nghiªn cøu cã kh¸c nhau ë thêi kú 
qu¶ ch¾c. Trong ®ã thÊp nhÊt lμ 2,93 m2 
l¸/m2 ®Êt víi gièng MD7 vμ cao nhÊt ®¹t 
4,70 m2 l¸/m2 ®Êt ë gièng L20. Sè l−îng nèt 
sÇn h÷u hiÖu ë thêi kú qu¶ ch¾c thÊp nhÊt 
vÉn lμ gièng ®èi chøng L14  vμ nhiÒu nhÊt 
ë gièng L20, sù sai kh¸c cña 3 chØ tiªu trªn 
lμ cã ý nghÜa ë møc 5%. L−îng chÊt kh« 
tÝch lòy thêi kú qu¶ ch¾c biÕn ®éng tõ 41,7 
gam/c©y víi L14 vμ cao nhÊt 50,7 g/c©y víi 
gièng L20 (B¶ng 2). 
 

B¶ng 1. Mét sè ®Æc ®iÓm h×nh th¸i vμ kh¶ n¨ng sinh tr−ëng cña c¸c dßng, gièng l¹c 
t¹i x· Cao Th−îng 

Dòng, 
giống 

Dạng 
cây Màu sắc thân Màu sắc lá Thời gian  từ gieo đến quả chắc 

(ngày) 
Thời gian sinh trưởng 

(ngày) 

L14 (Đ/C) Đứng Xanh nhạt Xanh đậm 105 121 

L26 Đứng Xanh nhạt Xanh nhạt 107 123 

LDN 01 Đứng Xanh nhạt Xanh nhạt 105 121 

L20 Đứng Xanh đậm Xanh đậm 109 125 

MD7 Đứng Xanh nhạt Xanh nhạt 108 124 

B¶ng 2. Kh¶ n¨ng sinh tr−ëng cña c¸c dßng, gièng l¹c t¹i x· Cao Th−îng 

Dòng, 
giống 

CCCC 
(cm) 

Số cành 
cấp 1/cây 

LAI khi quả chắc
(m2 lá/m2 đất) 

Số nốt sần hữu hiệu khi quả chắc
(cái/cây) 

Khối lượng chất khô 
khi quả chắc (g/cây) 

L14 (Đ/C) 44,1 a 4,2 c 3,38 bc 50,4 c 41,7 

L26 45,9 a 5,4 a 4,11 ab 58,2 b 46,4 

LDN 01 44,5 a 5,3 ab 3,59 bc 53,7 bc 43,2 

L20 45,8 a 5,6 a 4,70 a 67,9 a 50,7 

MD7 41,9 a 5,0 b 2,93 c 55,8 bc 43,6 

CV% 5,1 4,5 10,5 7,2  

LSD 5% 4,2 0,4 0,74 7,7  

Ghi chú: LAI là chỉ số diện tích lá ; CCCC là chiều cao cuối cùng. 
                       Các chữ khác nhau trong cùng một cột biểu thị sự sai khác có ý nghĩa thống kê 
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3.1.2. ¶nh h−ëng cña l©n ®Õn kh¶ n¨ng sinh 
           tr−ëng cña l¹c L14 t¹i x· Song V©n   

KÕt qu¶ nghiªn cøu x¸c ®Þnh liÒu l−îng 
l©n bãn cho lac xu©n L14 t¹i T©n Yªn, tØnh 
B¾c Giang ®−îc tr×nh bμy trong b¶ng 3. 

Thêi gian sinh tr−ëng cña l¹c L14 cã sù 
sai kh¸c gi÷a cã bãn l©n vμ kh«ng bãn l©n. 
§èi chøng cã thêi gian sinh tr−ëng ng¾n 
nhÊt 120 ngμy vμ c¸c møc bãn l©n tõ (30; 60; 
90; 120) kg P2O5/ha cã thêi gian sinh tr−ëng 
®Òu lμ 122 ngμy, cao h¬n kh«ng bãn l©n 2 ngμy. 
C¸c chØ tiªu chiÒu cao c©y cuèi cïng, sè cμnh 
cÊp 1/c©y, LAI giai ®o¹n qu¶ ch¾c vμ sè nèt 
sμn/c©y giai ®o¹n qu¶ ch¾c sù kh¸c nhau cã ý 
nghÜa (= 5%). Trong ®ã, thÊp nhÊt lμ kh«ng 
bãn vμ cao nhÊt ë møc bãn 120 kg P2O5/ha. 
C¸c gi¸ trÞ nμy t¨ng dÇn t−¬ng øng víi l−îng 
l©n bãn t¨ng.Khèi l−îng chÊt kh« tÝch lòy ë 
thêi kú nμy còng t¨ng dÇn víi l−îng l©n bãn 
t¨ng (B¶ng 3). 

3.2. Mét sè chØ tiªu n¨ng suÊt vμ n¨ng suÊt  
       l¹c thÝ nghiÖm 

3.2.1. Mét sè chØ tiªu n¨ng suÊt vμ n¨ng suÊt 
          cña c¸c dßng, gièng l¹c t¹i x· Cao  
          Th−îng 

C¸c dßng, gièng l¹c kh¸c nhau cã tæng 
sè qu¶/c©y kh¸c nhau, dao ®éng tõ 15,1 qu¶ 
víi dßng L26 lμ thÊp nhÊt ®Õn 25,1 qu¶ cao 
nhÊt ë gièng MD7. Sè qu¶ ch¾c/c©y còng cã 
sù kh¸c nhau gi÷a c¸c dßng, gièng trong thÝ 
nghiÖm, trong ®ã thÊp nhÊt còng lμ L26 
(11,2 qu¶ ch¾c/c©y) vμ cao nhÊt lμ L20 ®¹t 
(15,7 qu¶ ch¾c/c©y). Khèi l−îng 100 qu¶ 
còng kh¸c nhau thÊp nhÊt lμ MD7 (98,5 
g/100 qu¶) vμ cao nhÊt lμ L20 (128,9 g/100 
qu¶). N¨ng suÊt thùc thu cho thÊy, L20 ®¹t 
cao nhÊt 46,66 t¹/ha vμ thÊp nhÊt ë gièng 
®èi chøng L14 lμ 34,56 t¹/ha. C¸c chØ tiªu 
trªn sù sai kh¸c ®Òu cã ý nghÜa ë møc = 5% 
(B¶ng 4). 

B¶ng 3. ¶nh h−ëng cña l−îng l©n bãn ®Õn kh¶ n¨ng sinh tr−ëng cña l¹c L14 
t¹i x· Song V©n  

Công thức 
(kgP2O5/ha) 

Thời gian 
sinh trưởng 

(ngày) 

CCCC 
(cm) 

Số cành 
cấp 1/cây 

LAI khi quả chắc
(m2lá/m2 đất) 

Số nốt sần hữu 
hiệu khi quả chắc 

(cái/cây) 

Khối lượng chất khô 
khi quả chắc 

(g/cây) 
0 (Đ/C) 120 38,1 c 3,5 d 3,08 c 45,4 c 38,7 
30 122 42,9 bc 4,0 c 3,21 c 48,2 c 40,4 
60 122 45,9 ab 4,2 bc 3,39 bc 50,5 ab 41,8 
90 122 47,8 a 4,5 b 3,70 ab 55,9 a 42,2 
120 122 48,7 a 5,0 a 3,93 a 58,8 a 43,6 
CV%     5,8      5,7             6,0 7,2  
LSD 5%     4,9      0,4             0,4 5,6  

Ghi chú: LAI là chỉ số diện tích lá ; CCCC là chiều cao cuối cùng. 
                       Các chữ khác nhau trong cùng một cột biểu thị sự sai khác có ý nghĩa thống kê 

B¶ng 4. Mét sè chØ tiªu n¨ng suÊt vμ n¨ng suÊt cña c¸c dßng, gièng l¹c 
t¹i x· Cao Th−îng 

Dòng,      
giống 

Tổng số 
quả/cây 

Số quả 
chắc/cây 

Tỷ lệ quả 
chắc (%) 

KL 100 quả 
(g) 

NSLT 
(tạ/ha) 

NSTT 
(tạ/ha) 

So sánh 
NSTT với 
Đ/C (%) 

L14 (Đ/C) 15,6 c 11,3 c 72,44 102,6 b 38,26 34,56 d 0 
L26 15,1 c 11,2 c 74,17 126,8 a 47,23 41,69 b 20,63 
LDN 01 18,2 bc 13,8 b 75,82 101,1 b 46,04 39,74 bc 14,99 
L20 22,3 ab 15,7 a 70,40 128,9 a 50,20 46,66 a 35,01 
MD7 25,1 a 13,3 b 52,09 98,5 b 43,23 37,15 cd 7,49 
CV%       12,5          6,0           5,8    6,0  
LSD 5%         4,5          1,5          4,5     4,54  

   Ghi chú: KL: khối lượng; NSLT: Năng suất lý thuyết; NSTT: Năng suất thực thu 
                           Các chữ khác nhau trong cùng một cột biểu thị sự sai khác có ý nghĩa thống kê 
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3.2.2. Mét sè chØ tiªu n¨ng suÊt vμ n¨ng suÊt 
          ë c¸c møc l©n bãn kh¸c nhau t¹i x·  
          Song V©n 

C¸c sè liÖu cho thÊy, bãn l©n ë c¸c liÒu 
l−îng kh¸c nhau víi gièng L14 trªn nÒn 
ph©n (8 tÊn ph©n chuång + 30 kg N + 60 kg 
K2O + 500 kg v«i bét)/ha th× c¸c yÕu tè n¨ng 
suÊt vμ n¨ng suÊt kh¸c nhau râ rμng ë møc 
5%. Khi l−îng l©n bãn t¨ng dÇn c¸c kÕt qu¶ 
ë c¸c chØ tiªu t¨ng theo ®ång biÕn, trong ®ã, 
thÊp nhÊt ë c«ng thøc ®èi chøng vμ cao 
nhÊt ë møc bãn 120 kg P2O5/ha. Tuy nhiªn, 
c¸c chØ tiªu nh− tæng sè qu¶/c©y; sè qu¶ 
ch¾c/c©y; khèi l−îng 100 qu¶ vμ n¨ng suÊt 
thùc thu bãn (90 vμ 120) kg P2O5/ha th× sù 
kh¸c nhau kh«ng cã ý nghÜa (cïng ký hiÖu ë 
møc 5%). 

 

 

3.3. HiÖu suÊt sö dông ph©n l©n cña gièng  
       l¹c L14 t¹i x· Song V©n vô xu©n 2008 

HiÖu suÊt sö dông l©n trong ®iÒu kiÖn 
thÝ nghiÖm thay ®æi tõ 5,43 - 9,05 kg l¹c 
vá/kg P2O5. Trong ®ã, bãn 60 kg P2O5/ha cho 
hiÖu suÊt cao nhÊt ®¹t 9,05 kg l¹c vá/kg 
P2O5 vμ thÊp nhÊt ë bãn 30 kg P2O5/ha chØ 
®¹t 5,43 kg l¹c vá/kg P2O5. HiÖu suÊt sö 
dông l©n gi¶m dÇn khi bãn 90 kg P2O5/ha 
gi¶m cßn 7,43 kg l¹c vá/kg P2O5. Khi bãn 
®Õn 120 kg P2O5/ha, tuy n¨ng suÊt thùc thu 
cã t¨ng nh−ng hiÖu suÊt sö dông l©n gi¶m 
chØ cßn 5,85 kg l¹c vá /kg P2O5 møc t−¬ng 
®−¬ng víi bãn 30 kg P2O5/ha, trªn nÒn ph©n 
(8 tÊn ph©n chuång + 30 kg N + 60 kg K2O 
+ 500 kg v«i bét)/ha víi gièng l¹c L14 vô 
xu©n t¹i T©n Yªn (B¶ng 6). 

B¶ng 5. ¶nh h−ëng cña l©n ®Õn mét sè chØ tiªu n¨ng suÊt vμ n¨ng suÊt l¹c L14 
t¹i x· Song V©n  

P2O5 

(kg/ha) 
Tổng số 
quả/cây 

Số quả 
chắc/cây 

Tỷ lệ quả chắc
(%) 

KL 100 quả 
(g) 

NSLT 
(tạ/ha) 

NSTT 
(tạ/ha) 

So sánh NSTT 
với Đ/C (%) 

0 (Đ/C) 15,2 c 10,3 c 67,76 94,6 c 32,15 28,93 d 0 

30 17,1 b 11,8 b 69,01 97,8 b 38,08 30,56 c 5,63 

60 18,6 ab 14,1 a 75,81 99,6 ab 46,34 34,36 b 18,77 

90 19,3 a 14,7 a 76,17 100,2 ab 48,60 35,62 a 23,12 

120 20,1 a 14,9 a 74,13 101,3 a 49,80 35,95 a 24,27 

CV% 8,1 7,2  3,6  2,0  

LSD 5% 1,8 1,3  3,0   1,22  

   Ghi chú: KL: khối lượng; NSLT: Năng suất lý thuyết; NSTT: Năng suất thực thu 
                          Các chữ khác nhau trong cùng một cột biểu thị sự sai khác có ý nghĩa thống kê 

B¶ng 6. HiÖu suÊt sö dông l©n cho l¹c L14 t¹i x· Song V©n vô xu©n 2008 

P2O5 (kg/ha) 0 30 60 90 120 

NSTT (tạ/ha) 28,93 30,56 34,36 35,62 35,95 

Hiệu suất (kg lạc vỏ/kg P2O5) 0   5,43   9,05  7,43  5,85 
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4. KÕT LUËN 
Trong ®iÒu kiÖn vô xu©n 2008, trªn ®Êt  

vμn cao (2 mμu + 1 lóa) víi nÒn ph©n bãn cho 
1 ha l¹c: 8 tÊn ph©n chuång  + 30 kg N + 60 
kg P2O5 + 60 kg K2O + 500 kg  v«i bét, mËt 
®é trång 33 c©y/m2, gièng l¹c L20 cã n¨ng 
suÊt thùc thu cao nhÊt (46,66 t¹/ha); tiÕp 
®Õn dßng l¹c L26 n¨ng suÊt ®¹t 41,69 t¹/ha, 
cao h¬n L14 vμ MD7 hiÖn ®ang ®−îc n«ng 
d©n T©n Yªn ®ang trång phæ biÕn. 

Bãn l©n super cho gièng l¹c L14 trªn 
nÒn ph©n vμ mÊt ®é trång nh− trªn, l−îng 
bãn tõ 90 - 120 kg P2O5/ha cho n¨ng suÊt cao 
nhÊt. HiÖu suÊt sö dông l©n ®¹t cao nhÊt 
9,05 kg l¹c vá/kg P2O5 khi bãn 60 kg P2O5/ha.  
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