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TÓM TẮT 

Thí nghiệm đồng ruộng đã được tiến hành để đánh giá ảnh hưởng của mức lân bón đến sinh 
trưởng, năng suất và chất lượng giống cói Cổ khoang bông trắng tại Kim Sơn (Ninh Bình) và Nga 
Sơn (Thanh Hoá) trong vụ xuân 2009. Thí nghiệm gồm 4 công thức, tương ứng với bốn mức lân 
bón: 0, 30, 60 và 90 kg P2O5/ha. Tất cả các công thức thí nghiệm đều được bón đạm và kali dưới 
dạng viên nén với mức: 120 Kg N + 60 kg K2O/ha vào giai đoạn đầu và bón thúc phân urê với lượng 
40 kg N/ha trước khi thu hoạch cói 25 ngày. Thí nghiệm được thiết kế theo phương pháp khối ngẫu 
nhiên đầy đủ RCB với 3 lần nhắc lại. Mỗi công thức là một ô thí nghiệm có kích thước 5 x 4 m. Kết 
quả nghiên cứu chỉ ra rằng, tăng mức lân bón đã làm tăng khả năng sinh trưởng, cũng như tăng 
năng suất, chất lượng cói. Ở Kim Sơn (Ninh Bình), mức lân bón 90 kg P2O5/ha cho năng suất và 
chất lượng cói cao nhất, nhưng không có sự sai khác so với mức lân bón 60 kg P2O5/ha. Ở Nga 
Sơn (Thanh Hoá), năng suất đạt cao nhất ở mức lân bón 90 kg P2O5/ha. Với kết quả thu được cho 
thấy, mức bón lân phù hợp cho cói tại Kim Sơn là 60 kg P2O5/ha, tại Nga Sơn là 90 kg P2O5/ha. 

Từ khoá: Cói, Kim Sơn, Nga Sơn, phân lân, phân viên nén. 

SUMMARY 

The field experiment was carried out to evaluate effect of different phosphorus doses on 
growth, yield and quality of sedge, cv Co Khoang Bong Trang, in Kim Son (Ninh Binh) and Nga 
Son (Thanh Hoa) in 2009 spring crop. In the experiment, four levels of P2O5 (0, 30, 60, 90 kg /ha) 
were applied. All treatments were applied with nitrogen, N (120 kg/ha) and phosphorus, K2O (60 
kg/ha) in pressed granule form at early growth stage and 40 kg N (urea) was topdressed 25 days 
before harvesting for all treatments. The treatments were arranged in a randomized complete 
block design with three replications. The net plot size was 5 x 4 m.  The results showed that 
increasing levels of phosphorus fertilizer increased growth, yield and quality of sedge. At Kim 
Son, maximum yield and quality of sedge was obtained at 90 kg P2O5/ha which was on par with 60 
kg P2O5/ha. At Nga Son, maximum yield was harvested at 90 kg P2O5/ha. It was concluded from 
the results that the most suitable phosphorus level is 60 kg P2O5/ha and 90 kg P2O5/ha at Kim Son 
and Nga Son, respectively.  

Key words: Sedge, phosphorus fertilizer, Nga Son, Kim Son, pressed granule fertilizer.   
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1. §ÆT VÊN §Ò 
C©y cãi (tªn khoa häc lμ Cyperus 

malaccensis Lam) thuéc hä cãi Cyperaceae, 
lμ c©y c«ng nghiÖp l−u gèc ng¾n, cã gi¸ trÞ 
kinh tÕ kh¸ cao, hiÖn ®ang ®−îc trång t¹i 26 
tØnh duyªn h¶i ven biÓn ViÖt Nam. Trong ®ã, 
Nga S¬n – Thanh Ho¸ vμ Kim S¬n – Ninh 
B×nh lμ hai vïng trång cãi lín nhÊt c¶ n−íc 
c¶ vÒ diÖn tÝch trång, còng nh− s¶n l−îng vμ 
chÊt l−îng cãi. Tuy nhiªn, hiÖn nay trong 
s¶n xuÊt cãi ®ang gÆp rÊt nhiÒu vÊn ®Ò, 
trong ®ã ph¶i kÓ ®Õn chi phÝ ®Çu t− cho s¶n 
xuÊt, ®Æc biÖt lμ ph©n bãn cßn ë møc cao 
(theo kÕt qu¶ ®iÒu tra t¹i hai tØnh Ninh B×nh 
vμ Thanh Ho¸, chi phÝ ph©n bãn chiÕm tíi 
40% chi phÝ c¸c yÕu tè ®Çu vμo), trong khi ®ã 
gi¸ b¸n nguyªn liÖu kh«ng cao. §iÒu nμy ®· 
dÉn tíi lîi nhuËn ®¹t ®−îc tõ s¶n xuÊt thÊp. 

§Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nμy, ph©n viªn nÐn 
víi chi phÝ ®Çu vμo thÊp ®· ®−îc ®−a ra. Tuy 
nhiªn, ®Ó lo¹i ph©n nμy ph¸t huy hiÖu qu¶ 
cao trong s¶n xuÊt, bªn c¹nh c¸c yÕu tè dinh 
d−ìng nh− ®¹m, kali cÇn quan t©m ®Õn 
l−îng l©n phï hîp bãn cho cãi. Bëi l©n lμ yÕu 
tè dinh d−ìng cÇn thiÕt cho ®êi sèng c©y 
trång (Bina, 1993), cã vai trß quan träng 
trong viÖc thóc ®Èy qu¸ tr×nh sinh tr−ëng, 
t¨ng n¨ng suÊt vμ chÊt l−îng cña c¸c c©y lÊy 
sîi (Gill vμ cs., 2000). Trong khi ®ã, ®Êt t¹i 
Ninh B×nh, Thanh Ho¸ cã hμm l−îng l©n rÊt 
nghÌo (Lª ThÞ BÝch §μo, 2009). MÆt kh¸c, 
khi bãn l©n vμo ®Êt, hai phÇn ba l−îng l©n 
bãn trë thμnh d¹ng khã tiªu do bÞ cè ®Þnh bëi 
c¸c phøc hîp trong ®Êt (Shahranat, 2009). V× 
vËy, viÖc nghiªn cøu l−îng l©n bãn phï hîp 
cho cãi lμ cÇn thiÕt. 

Nghiªn cøu nμy nh»m môc ®Ých x¸c 
®Þnh møc l©n bãn phï hîp cho cãi trång t¹i 
Ninh B×nh vμ Thanh Ho¸. 

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

ThÝ nghiÖm ®−îc tiÕn hμnh trong vô 
xu©n 2009 t¹i Kim S¬n - Ninh B×nh vμ Nga 

S¬n – Thanh Ho¸. C¸c mÉu ®Êt t¹i khu vùc 
nghiªn cøu ®· ®−îc lÊy vμ ph©n tÝch theo 
ph−¬ng ph¸p cña Jason (1962). Hμm l−îng 
mïn tæng sè ®−îc x¸c ®Þnh theo ph−¬ng 
ph¸p oxi ho¸, ®¹m tæng sè ®−îc x¸c ®Þnh 
theo ph−¬ng ph¸p Kjeldahl, l©n dÔ tiªu 
®−îc x¸c ®Þnh theo ph−¬ng ph¸p Bray; kali 
dÔ tiªu ®−îc chiÕt t¸ch b»ng NH4Oac. §Æc 
®iÓm lý ho¸ cña ®Êt thÝ nghiÖm ®−îc thÓ 
hiÖn ë b¶ng 1. 

ThÝ nghiÖm ®−îc tiÕn hμnh trªn gièng 
cãi cæ khoang b«ng tr¾ng ®−îc lÊy trªn ruéng 
cãi 2 n¨m tuæi t¹i Kim S¬n – Ninh B×nh vμ 
Nga S¬n – Thanh Ho¸. ThÝ nghiÖm gåm 4 
c«ng thøc, t−¬ng øng víi 4 møc l©n: 0; 30; 
60; 90 kg P2O5/ha. TÊt c¶ c¸c c«ng thøc thÝ 
nghiÖm ®Òu ®−îc bãn ®¹m vμ kali ë d¹ng 
viªn nÐn víi møc 120 kg N  + 60 kg K2O/ha. 

Ph−¬ng ph¸p bãn ph©n viªn nÐn: Bãn 
víi l−îng 20 kg ph©n viªn nÐn/360 m2, 
kho¶ng c¸ch bãn 27 x 27 cm, ®é s©u bãn 7 
cm. Ph©n l©n ®−îc bãn d−íi d¹ng rêi vμo giai 
®o¹n ®Çu cña qu¸ tr×nh ch¨m sãc (sau khi 
c¾t phíi ®Çu ngän cãi cò ë ®é cao 50 cm). 

ThÝ nghiÖm trªn ®ång ruéng trong thiÕt 
kÕ kiÓu khèi ngÉu nhiªn ®Çy ®ñ (RCB) víi 3 
lÇn nh¾c l¹i (Gomez, 1984).   

C¸c chØ tiªu theo dâi: ChiÒu cao c©y, tæng 
sè tiªm, sè tiªm h÷u hiÖu, sè mÇm cãi,  n¨ng 
suÊt t−¬i, n¨ng suÊt kh«, hμm l−îng 
cellulose, tû lÖ t−¬i/kh«,  gi¸ trÞ l©n dÔ tiªu 
cña ®Êt sau khi thÝ nghiÖm. 

C¸c chØ tiªu thÝ nghiÖm ®−îc theo dâi 
theo ph−¬ng ph¸p 4 ®iÓm, mçi ®iÓm lμ mét « 
®Þnh vÞ cã kÝch th−íc 1,0 x 1,0 m, ®Æt c¸ch bê 
0,5 m. Trong mçi «, ®Þnh vÞ 3 c©y ®Ó theo dâi 
®éng th¸i t¨ng tr−ëng chiÒu cao  c©y. C¸c chØ 
tiªu thÝ nghiÖm ®−îc theo dâi ®Þnh kú 20 
ngμy/lÇn. 

TÝnh to¸n sè liÖu theo dâi: TÝnh c¸c chØ 
tiªu thèng kª nh− trung b×nh cña c¸c c¸ thÓ 
®−îc theo dâi trªn « thÝ nghiÖm b»ng phÇn 
mÒm Excel, ph©n tÝch ph−¬ng sai kÕt qu¶ thÝ 
nghiÖm trªn phÇn mÒm IRRISTAT 4.0. 
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B¶ng 1. §Æc ®iÓm lý, ho¸ häc cña ®Êt thÝ nghiÖm (0 - 20 cm) 

Giá trị 
Đặc điểm 

Kim Sơn Nga Sơn 

Thành phần cơ giới Thịt trung bình Thịt nặng 

EC (mS/cm) 1,19 1,21 

N (%) 0,11 0,09 

K2O (mg/100 g đất) 11,80 12,20 

P2O5 (%) 0,09 0,09 

P2O5  (mg/100 g đất) 19,40 14,50 

 

3.  KÕT QU¶ NGHI£N CøU Vμ TH¶O 
     LUËN         

3.1. ¶nh h−ëng cña c¸c møc l©n bãn ®Õn 
       kh¶ n¨ng sinh tr−ëng cña c©y cãi 

C¸c chØ tiªu sinh tr−ëng (sè tiªm, chiÒu 
cao c©y, ®−êng kÝnh gèc, ngän vμ n¨ng suÊt, 
chÊt l−îng cãi) ®−îc sö dông ®Ó ®¸nh gi¸ 
hiÖu qu¶ cña liÒu l−îng l©n bãn.   

Sè tiªm cãi  

Kh¶ n¨ng ®Î nh¸nh, ra tiªm cña c©y cãi 
cã ph¶n øng víi møc l©n bãn (B¶ng 2). Bãn 
l©n lμm t¨ng kh¶ n¨ng ra tiªm cña cãi ë tÊt 
c¶ c¸c giai ®o¹n sinh tr−ëng so víi c«ng thøc 
®èi chøng (kh«ng bãn l©n). Sè tiªm t¨ng ®¹t 
®Ønh cao ë thêi ®iÓm 60 ngμy sau bãn ph©n, 
sau ®ã sè tiªm cã xu h−íng  gi¶m dÇn. Bãn 
víi møc 90 kg P2O5/ha ë c¶ hai ®Þa ®iÓm Kim 
S¬n vμ Nga S¬n ®Òu cho sè tiªm cãi cao nhÊt, 
tiÕp theo lμ ë møc 60 kg P2O5/ha; 30 kg 
P2O5/ha vμ thÊp nhÊt lμ ë c«ng thøc kh«ng 

bãn l©n. ë giai ®o¹n 20 ngμy sau khi bãn 
ph©n l©n kh«ng thÊy cã sù kh¸c biÖt vÒ sè 
l−îng tiªm cãi. Sù kh¸c biÖt vÒ sè tiªm cãi 
gi÷a c¸c c«ng thøc b¾t ®Çu thÊy râ sau 40 - 
60 ngμy bãn ph©n. Vμo thêi ®iÓm sinh 
tr−ëng cuèi (80 ngμy sau bãn ph©n) vμ thu 
ho¹ch, sè tiªm cãi ra míi cã xu h−íng gi¶m. 
Nghiªn cøu cña De Datta (1981) còng cho 
kÕt qu¶ t−¬ng tù khi nghiªn cøu l−îng l©n 
bãn ®Õn kh¶ n¨ng ®Î nh¸nh lóa (kh¶ n¨ng 
®Î nh¸nh cña lóa cã ph¶n øng chÆt ®èi víi 

møc l©n bãn, t¨ng l−îng l©n bãn lμm t¨ng 
kh¶ n¨ng ®Î nh¸nh cña lóa. Kh¶ n¨ng ®Î 
nh¸nh cña lóa Ýt cã ph¶n øng víi l©n ë giai 
®o¹n ®Çu (sau cÊy 25 ngμy) nh−ng tõ giai 
®o¹n sau cÊy 50 - 100 ngμy kh¶ n¨ng ®Î 
nh¸nh cña lóa cã ph¶n øng kh¸ chÆt víi 
l−îng l©n bãn). KÕt qu¶ nghiªn cøu nμy lμ 
phï hîp víi kÕt luËn cña Alarm (2009); 
Skekira vμ cs. (1999). 

Sè tiªm h÷u hiÖu vμ tiªm v« hiÖu  

Sè tiªm h÷u hiÖu vμ v« hiÖu còng thay 
®æi cã ý nghÜa ë c¸c møc l©n bãn (H×nh 1, 
B¶ng 3). 

ë møc bãn 90 P2O5/ha cho sè tiªm h÷u 
hiÖu cao nhÊt ë c¶ hai n¬i tiÕn hμnh thÝ 
nghiÖm (Kim S¬n: 685,0 tiªm/m2, Nga S¬n: 
561,5 tiªm/m2), tiÕp theo lμ ë møc bãn 60 vμ 

30 P2O5/ha. ë c«ng thøc kh«ng bãn l©n cho 
sè tiªm h÷u hiÖu thÊp nhÊt (Kim S¬n: 571,5 
tiªm/m2;  Nga S¬n: 453,5 tiªm/m2). Bãn l©n 
víi møc 90 P2O5/ha cho sè tiªm h÷u hiÖu cao 
h¬n 20% ë Kim S¬n vμ 28,4% ë Nga S¬n so 

víi ®èi chøng. ë c«ng thøc ®èi chøng kh«ng 
bãn l©n cã sè tiªm v« hiÖu lμ cao nhÊt.  

ChiÒu cao c©y, ®−êng kÝnh gèc, ngän vμ 
mμu s¾c cãi 

Bãn ph©n l©n cho cãi cã ¶nh h−ëng râ 
®Õn sinh tr−ëng chiÒu cao c©y, ®−êng kÝnh 
gèc, ngän, mμu s¾c th©n vμ kh¶ n¨ng chèng 
®æ cña cãi. C¸c gi¸ trÞ nμy ®¹t thÊp nhÊt ë 
c«ng thøc kh«ng bãn l©n (B¶ng 4). 
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B¶ng 2. ¶nh h−ëng cña møc l©n bãn ®Õn sè tiªm cãi ë c¸c thêi ®iÓm kh¸c nhau 
sau bãn ph©n 

Số tiêm cói (tiêm/m2) ở các thời điểm khác nhau sau bón phân 

20 40 60 80 Thu hoạch Công 
thức 

Kim 
Sơn 

Nga 
Sơn 

Kim 
Sơn 

Nga 
Sơn 

Kim 
Sơn 

Nga 
Sơn 

Kim 
Sơn 

Nga 
Sơn 

Kim 
Sơn 

Nga 
Sơn 

P0 971,5a 595,0a 993,5b 438,5c 1005,0d 616,5d 955,0c 640,0c 925,0b 620,0c 
P1 1005,0a 608,5a 1023,5b 541,5b 1036,5c 671,5c 1008,5b 690,0b 990,0b 675,0b 

P2 1001,5a 666,7a 1081,5a 631,5a 1125,5b 753,0b 1111,5a 785,0a 1081,5a 755,0a 

P3 1014,5a 650,0a 1116,5a 656,5a 1176,5a 793,5a 1133,5a 810,0a 1096,5a 790,0a 
CV% 2,2 6,4 2,3 4,4 3,0 2,5 5,1 2,2 3,6 3,3 
LSD 5% 44,2 83,1 47,7 48,2 32,5 36,0 31,3 32,0 33,6 46,7 

Ghi chú: Giống cói cổ khoang bông trắng 
                        P0 = 0kg P2O5/ha (ĐC); P1 = 30kg P2O5/ha; P2 = 60kg P2O5/ha; P3  = 90kg P2O5/ha. 
                       * Các trung bình công thức được đánh giá bởi các chữ cái (trên mũ) giống nhau thì được coi là khác 
                          nhau không ý nghĩa thống kê ở mức tin cậy 95%, ngược lại các công thức được đánh giá bởi các chữ 
                          cái khác nhau là khác nhau có ý nghĩa thống kê ở độ tin 95% 

B¶ng 3. ¶nh h−ëng cña c¸c møc l©n bãn ®Õn sè tiªm h÷u hiÖu vμ v« hiÖu cãi 
(tiªm/m2)   

Kim Sơn Nga Sơn 
Công thức 

Tiêm hữu hiệu Tiêm vô hiệu Tiêm hữu hiệu Tiêm vô hiệu 

P0 571,5c 428,5a 453,5d 230,0a 

P1 615,0b 411,0ab 488,5c 221,5a 

P2 653,5ab 375,0bc 533,50b 185,0ab 

P3 685,0a 353,5c 561,5a 166,5b 

CV% 3,6 6,1 2,6 9,5 
LSD 5% 45,0 48,1 26,5 54,1 

     

Ảnh hưởng của các mức lân bón đến  số tiêm hữu 
hiệu và vô hiệu cói  tại  Kim Sơn
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Ảnh hưởng của các mức lân bón đến  số tiêm hữu 
hiệu và vô hiệu cói  tại  Nga Sơn
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H×nh 1. Tû lÖ tiªm h÷u hiÖu vμ v« hiÖu cãi t¹i c¸c møc l©n bãn kh¸c nhau 
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B¶ng 4. ¶nh h−ëng cña liÒu l−îng l©n bãn ®Õn chiÒu cao c©y, 
®−êng kÝnh gèc, ®−êng kÝnh ngän vμ mμu s¾c cãi 

Chiều cao cây 
(cm) 

đường kính gốc 
(mm) 

Đường kính ngọn 
(mm) Màu sắc cói Khả năng 

chống đổ Công 
thức Kim 

Sơn 
Nga 
Sơn 

Kim 
Sơn 

Nga 
Sơn 

Kim 
Sơn 

Nga 
Sơn Kim Sơn Nga Sơn Kim 

Sơn 
Nga 
Sơn 

P0 169,3c 165,0c 3,8c 4,1ab 1,5c 1,5b Xanh tối Xanh vàng +++ +++ 
P1 176,3b 170,0bc 4,0b 4,2a 1,8ab 1,8a Xanh sáng Xanh sáng ++ ++ 
P2 183,0a 171,7b 4,2a 4,0b 1,7b 1,7a Xanh sáng Xanh sáng + ++ 
P3 185,3a 180,0a 4,2a 4,2a 1,9a 1,8a Xanh sáng Xanh sáng + + 
CV%    1,7      1,5 2,2 2,7 5,0 4,4     
LSD 5%    6,1      5,2 0,2 0,2 0,2 0,2     

Ghi chú: + Đổ 0 – 25%;  ++: Đổ 25 – 50%; +++: Đổ 50 – 75%; ++++: Đổ > 75%.  
* Các trung bình công thức được đánh giá bởi các chữ cái (trên mũ) giống nhau thì được coi là khác nhau không 

            ý nghĩa thống kê ở mức tin cậy 95%, ngược lại các công thức được đánh giá bởi các chữ cái khác nhau là khác  
            nhau có ý nghĩa thống kê ở độ tin 95% 

Sè liÖu ë b¶ng 4 còng cho thÊy chiÒu cao 
c©y, ®−êng kÝnh gèc, ngän t¨ng theo cïng víi 
t¨ng l−îng l©n bãn. 

ViÖc t¨ng c¸c chØ tiªu sinh tr−ëng nμy 
cïng víi viÖc t¨ng møc l©n bãn lμ do ®Êt ë 
n¬i tiÕn hμnh thÝ nghiÖm cã hμm l−îng l©n 
dÔ tiªu nghÌo (<20 mg/100 g ®Êt), trong khi 
®ã sinh tr−ëng cña c©y cã ph¶n øng d−¬ng 
víi møc bãn l©n, kÕt qu¶ nμy phï hîp víi 
nghiªn cøu cña Saharkhize (2008); Rao vμ 
Readdy (1997); Singh vμ cs. (1981). KÕt qu¶ 
nμy ®−îc gi¶i thÝch lμ do bãn l©n cã t¸c dông 
thóc ®Èy qu¸ tr×nh hót ®¹m cña c©y cãi, tõ 
®ã c¶i thiÖn qu¸ tr×nh h×nh thμnh c¸c amino 
acid, t¨ng hμm l−îng protein tõ ®ã t¨ng kh¶ 
n¨ng sinh tr−ëng cña c©y cãi (Janacs vμ cs. 
(1997); Shinde vμ cs. (1993); Patal (1993) vμ 
Pankhaniya (1997).  

ë Kim S¬n, møc l©n bãn 60 P2O5/ha cã 
¶nh h−ëng tèt ®Õn c¸c chØ tiªu sinh tr−ëng, 
Ýt cã sù sai kh¸c so víi møc bãn cao h¬n 
(90 P2O5/ha). 

ë Nga S¬n, yªu cÇu l−îng l©n bãn cao 
h¬n, møc bãn l©n cao 90 P2O5/ha cã ¶nh 
h−ëng tèt nhÊt ®Õn sinh tr−ëng c©y cãi, cao 
h¬n cã ý nghÜa so víi c¸c møc bãn 60, 30 
P2O5/ha vμ ®èi chøng 0 kg P2O5/ha. 

KÕt qu¶ trªn ®−îc gi¶i thÝch lμ do hμm 

l−îng l©n dÔ tiªu trong ®Êt ë Nga S¬n (14,5 
mg/100 g ®Êt) lμ thÊp h¬n ë Kim S¬n (19,4 
mg/100 g ®Êt). 

3.2. ¶nh h−ëng cña c¸c møc l©n bãn ®Õn  
       n¨ng suÊt, chÊt l−îng cãi 

3.2.1. N¨ng suÊt vμ chÊt l−îng cãi 

KÕt qu¶ nghiªn cøu cho thÊy, n¨ng suÊt 
vμ chÊt l−îng cãi cã ph¶n øng víi møc l©n 
bãn, t¨ng l−îng l©n bãn lμm t¨ng n¨ng suÊt 
vμ chÊt l−îng cãi. T¹i Kim S¬n, n¨ng suÊt 
®¹t ®−îc ë møc bãn 90 P2O5/ha kh«ng cã sù 
sai kh¸c so víi møc l©n bãn 60 P2O5/ha, tiÕp 
theo lμ ë møc 30 P2O5/ha. T¹i Nga S¬n, n¨ng 
suÊt ®¹t ®−îc cao nhÊt ë møc bãn 90 P2O5/ha 
vμ cao h¬n cã ý nghÜa thèng kª so víi n¨ng 
suÊt ®¹t ®−îc ë c¸c møc bãn 60 vμ 30 
P2O5/ha. 

KÕt qu¶ nghiªn cøu còng chØ ra r»ng 
møc bãn l©n Ýt cã ¶nh h−ëng ®Õn hμm l−îng 
celluloza (B¶ng 5). §iÒu nμy ®−îc gi¶i thÝch 
lμ do chÊt l−îng sîi chÞu ¶nh h−ëng lín bëi 
c¸c yÕu tè di truyÒn vμ m«i tr−êng h¬n 
(Malik vμ cs., 1996). 

3.2.2. Hμm l−îng l©n trong th©n c©y 

Ph©n tÝch hμm l−îng l©n trong th©n c©y 
cãi (B¶ng 6) cho thÊy, hμm l−îng l©n trong 
c©y t¨ng cïng víi møc l©n bãn. 
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B¶ng 5. ¶nh h−ëng cña c¸c møc bãn l©n bãn ®Õn n¨ng suÊt thùc thu 
vμ chÊt l−îng cãi 

Kim Sơn Nga Sơn 

Công 
thức 

Năng suất 
cói dài 
(tạ/ha) 

Năng 
suất 

tổng số 
(tạ/ha) 

Tỷ lệ 
tươi/khô 

Hàm lượng 
celluloza 

(%) 

Năng suất 
cói dài 
(tạ/ha) 

Năng 
suất 

tổng số 
(tạ/ha) 

Tỷ lệ 
tươi/khô 

Hàm lượng 
celluloza 

(%) 

P0 6,4c 57,8b 6,4a 35,7a 10,7d 71,9d 5,6a 36,4b 

P1 11,2b 64,2b 6,2a 35,2a 15,4c 78,5c 5,3ab 37,5ab 

P2 15,3a 81,4a 5,2b 37,0a 18,5b 85,6b 5,0bc 37,6a 

P3 15,2a 84,0a 5,3b 36,4a 24,2a 92,5a 4,8c 38,0a 
CV%           8,8      4,8           3,3           3,4          4,0       3,7            2,8            2,0 
LSD 5%          2,1      6,8          0,4          2,3           1,4       6,0             0,3            1,4 

 * Các trung bình công thức được đánh giá bởi các chữ cái (trên mũ) giống nhau thì được coi là khác nhau  
             không ý nghĩa thống kê ở mức tin cậy 95%, ngược lại các công thức được đánh giá bởi các chữ cái khác nhau 
             là khác nhau có ý nghĩa thống kê ở độ tin cậy 95% 

B¶ng 6. ¶nh h−ëng cña møc l©n bãn ®Õn hμm l−îng l©n trong c©y cãi 

Hàm lượng lân trong cây (%) 
Công thức 

Kim Sơn Nga Sơn 

P0 0,28 0,30 
P1 0,32 0,31 
P2 0,35 0,31 
P3 0,36 0,32 

B¶ng 7. ¶nh h−ëng cña møc l©n bãn ®Õn hμm l−îng l©n dÔ tiªu trong ®Êt 
sau khi thu ho¹ch cãi 

Hàm lượng P2O5 (mg/100 g đất) 

Trước thí nghiệm Sau thí nghiệm Công thức 

Kim Sơn Nga Sơn Kim Sơn Nga Sơn 
P0 18,4 14,7 
P1 19,7 15,5 
P2 22,1 18,4 
P3 

19,4 14,5 

24,5 18,7 

     
Hμm l−îng l©n ®¹t thÊp nhÊt trong th©n 

c©y ë c«ng thøc kh«ng bãn l©n ë c¶ Kim S¬n 
vμ Nga S¬n. Hμm l−îng l©n trong c©y ®¹t 
cao nhÊt 0,36% ë Kim S¬n vμ 0,32% ë Nga 
S¬n øng víi møc l©n bãn 90 P2O5/ha. 

3.2.3. Hμm l−îng l©n dÔ tiªu trong ®Êt sau 
          khi thu ho¹ch cãi 

KÕt qu¶ nghiªn cøu ®Êt sau khi tiÕn hμnh 
thÝ nghiÖm (B¶ng 7) cho thÊy, hμm l−îng l©n 

dÔ tiªu trong ®Êt ®¹t cao nhÊt 24,5 mg 
P2O5/100 g ®Êt ë Kim S¬n vμ 18,7 mg 
P2O5/100 g ®Êt ë Nga S¬n øng víi møc l©n 
bãn 90 P2O5/ha, thÊp nhÊt lμ ë møc kh«ng 
bãn l©n.  

Hμm l−îng l©n dÔ tiªu ë trong ®Êt ë Nga 
S¬n thÊp h¬n so víi ë Kim S¬n do ®Êt cã hμm 
l−îng l©n dÔ tiªu thÊp vμ ®Êt chua h¬n 
(Shavif vμ cs. (1974); Shahrawat (2001). 
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4. KÕT LUËN Vμ KIÕN NGHÞ 

4.1. KÕt luËn 

Bãn l©n cã ¶nh h−ëng tèt ®Õn kh¶ n¨ng 
sinh tr−ëng, n¨ng suÊt vμ chÊt l−îng cãi: t¨ng 
kh¶ n¨ng ra tiªm, h×nh thμnh tiªm h÷u hiÖu 
vμ t¨ng chiÒu cao c©y cãi, t¨ng n¨ng suÊt. 

C¸c møc bãn l©n kh¸c nhau cã ¶nh h−ëng 
®Õn sinh tr−ëng, n¨ng suÊt vμ chÊt l−îng cãi. 
T¨ng møc l©n bãn lμm t¨ng kh¶ n¨ng sinh 
tr−ëng vμ n¨ng suÊt, chÊt l−îng cãi. 

Møc l©n bãn cho n¨ng suÊt, chÊt l−îng 
cãi cao nhÊt ë Nga S¬n lμ 90 kg P2O5/ha, cßn 
ë Kim S¬n lμ 60 P2O5/ha.  

4.2. KiÕn nghÞ 

Tõ c¸c kÕt qu¶ ®¹t ®−îc, nghiªn cøu ®Ò 
xuÊt ¸p dông møc bãn l©n vμo s¶n xuÊt cãi ë 
Nga S¬n lμ 90 kg P2O5/ha vμ 60 kg P2O5/ha 
t¹i Kim S¬n. 
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