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TÓM TẮT 
Bón phân qua lá là phương pháp cung cấp dinh dưỡng nhanh cho cây trồng, đặc biệt là cây dâu, 

một loại cây trồng chịu khai thác. Tuy nhiên, việc bón phân qua lá đối với cây dâu chưa được nghiên 
cứu nhiều. Thí nghiệm tiến hành phun chế phẩm bón lá DH1 lên cây dâu với 3 ngưỡng nồng độ 0,2%; 
0,3%; 0,4% và 2 khoảng cách giữa 2 lần phun là 10 ngày và 15 ngày. Kết quả thí nghiệm cho thấy, chế 
phẩm DH1 đã có tác dụng tăng khả năng sinh trưởng của cây dâu, từ đó tăng năng suất lá dâu từ 13,9% 
đến 37,9% ở vụ xuân hè và 33,7% đến 66,4% ở vụ hè thu. Chế phẩm DH1 cũng có tác dụng làm tăng chất 
lượng lá dâu qua kết quả nuôi tằm, làm tăng năng suất kén tằm từ 9,9% đến 24,3% ở vụ xuân hè và 9,6% 
đến 14,4% ở vụ hè thu. Trong các nồng độ thí nghiệm thì kết quả cao nhất ở nồng độ 0,4%; tiếp là nồng 
độ 0,3%; cuối cùng là nồng độ 0,2%. Hai khoảng cách phun là 15 ngày và 10 ngày trong các nồng độ thí 
nghiệm 0,4%; 0,3% và 0,2% đều cho năng suất lá dâu cũng như năng suất kén sai khác không đáng kể. 

Từ khóa: Cây dâu, nồng độ, năng suất, phân bón lá DH1. 

SUMMARY 
Application of foliar fertilizer is a method which quickly supplies plants with nutrient, especially 

for those plants with multiple harvests per year like mulberry. The experiment was conducted to 
examine the effect of DH1 - a foliar fertilizer - on mulberry with 3 concentrations: 0.2%, 0.3%, 0.4% and 
the two intervals between two sprayings: 10 and 15 days. It was found that foliar fertilizer DH1 
increased the growth of mulberry, consequently improved the leaf yield from 13.9% to 37.9% in the 
spring - summer cropping period and from 33.7% to 66.4% in summer - autumn season. Foliar 
fertilizer DH1 also increased the quality of mulberry leaf expressed in the increase of cocoon yield 
(from 9.9% to 24.3% in the spring - summer cropping season and from 9.6% to 14.4% in the summer - 
autumn cropping season). The concentration of 0.4% gave highest effect but the two spraying 
intervals showed  no significant difference. 

Key words: Foliar fertilizer DH1, leaf yield and quality, mulberry.   

1. §ÆT VÊN §Ò 

C©y d©u (Morus alba L.) lμ mét lo¹i c©y 
trång chÞu khai th¸c, 1 n¨m c©y d©u cã thÓ 
cho thu ho¹ch 8 - 10 løa l¸ vμ ®èn 1 - 2 lÇn. V× 
vËy viÖc cung cÊp dinh d−ìng ®Çy ®ñ vμ kÞp 
thêi cho sinh tr−ëng cña c©y lμ rÊt cÇn thiÕt. 
Bãn ph©n qua l¸ lμ ph−¬ng ph¸p bãn cho hiÖu 
qu¶ hÊp thu ph©n bãn cao vμ gi¶m sù « nhiÔm 
m«i tr−êng. Vò Cao Th¸i (1996) ®· nhËn 
®Þnh, ph©n bãn l¸ lμ mét gi¶i ph¸p chiÕn l−îc 

an toμn dinh d−ìng cho c©y trång. Theo §ç 
ThÞ Ch©m (1995), khi bãn ph©n qua l¸ c©y 
d©u cã tæng diÖn tÝch bÒ mÆt l¸ tiÕp xóc víi 
ph©n bãn cao gÊp 15 - 20 lÇn diÖn tÝch t¸n c©y 
che phñ, hiÖu qu¶ cña ph©n cao h¬n vμ nhanh 
h¬n, sau khi phun ph©n 60 phót th× l¸ ®· hÊp 
thu ®−îc vμ vËn chuyÓn ®Õn mÇm ®Ønh cña 
cμnh. Tuy nhiªn, viÖc bãn ph©n cho d©u vÉn 
th−êng sö dông ph−¬ng ph¸p bãn qua ®Êt lμ 
chñ yÕu. Ph−¬ng ph¸p bãn qua l¸ gÇn ®©y 
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míi ®−îc quan t©m nghiªn cøu. Theo NguyÔn 
V¨n Long (2006), sö dông chÕ phÈm bãn l¸ 
“Tang t»m b¶o” phun cho c©y d©u  ®· lμm 
t¨ng n¨ng suÊt l¸ d©u lªn 12%, t¨ng chÊt 
l−îng l¸ d©u tõ ®ã t¨ng n¨ng suÊt kÐn 10% vμ 
t¨ng n¨ng suÊt trøng gièng 13%. 

ChÕ phÈm DH1 lμ lo¹i ph©n bãn ®a vi 
l−îng, cã t¸c dông bæ sung dinh d−ìng kÞp 
thêi cho c©y, ®Æc biÖt vμo giai ®o¹n c©y khñng 
ho¶ng, t¨ng c−êng søc chèng chÞu cho c©y con 
víi c¸c ®iÒu kiÖn bÊt thuËn. ChÕ phÈm nμy ®· 
¸p dông rÊt thμnh c«ng trªn nhiÒu lo¹i c©y 
nh−: rau xanh, c©y ¨n qu¶, c©y l¹c, ®Ëu 
t−¬ng, ng«, lóa. ThÝ nghiÖm tiÕn hμnh phun 
DH1 trªn c©y d©u nh»m ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ 
cña DH1 ®èi víi c©y d©u, trªn c¬ së ®ã x¸c 
®Þnh ®−îc nång ®é thÝch hîp ®èi víi c©y d©u.   

2. VËT LIÖU Vμ PH¦¥NG PH¸P 
      NGHI£N CøU 
2.1. VËt liÖu thÝ nghiÖm 

- ChÕ phÈm bãn l¸ DH1 lμ s¶n phÈm 
nghiªn cøu cña Lª V¨n Dòng (ViÖn Nghiªn 
cøu Ng«) vμ NguyÔn ThÕ Hïng (Tr−êng §¹i 
häc N«ng nghiÖp Hμ Néi). DH1 cã t¸c dông 
bæ sung dinh d−ìng kÞp thêi cho c©y trång vμ 
t¨ng søc chèng chÞu cña c©y. 

- Gièng d©u thÝ nghiÖm: Gièng VH13 lμ 
gièng d©u tam béi do PGS.TS. Hμ V¨n Phóc 
chän t¹o n¨m 1993 t¹i Trung t©m nghiªn 
cøu D©u t»m t¬, cã kh¶ n¨ng sinh tr−ëng tèt, 
thÝch øng víi  nhiÒu lo¹i ®Êt, hiÖn ®−îc trång 
phæ biÕn ë c¸c vïng trång d©u. Ruéng d©u 
thÝ nghiÖm ®−îc trång n¨m 2002, ®èn hμng 
n¨m vμo vô ®«ng. 

- Gièng t»m thÝ nghiÖm: Gièng t»m lai 
tø nguyªn kÐn vμng do Tr¹i s¶n xuÊt trøng 
gièng t»m Mai LÜnh, Ch−¬ng Mü, Hμ Néi 
s¶n xuÊt, lμ gièng t»m lai ®−îc nu«i phæ biÕn 
trong s¶n xuÊt. 

2.2. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu 
2.2.1. Bè trÝ thÝ nghiÖm 

Hai thÝ nghiÖm ®−îc bè trÝ t¹i Tr−êng 
§¹i häc N«ng nghiÖp Hμ Néi: 

* ThÝ nghiÖm ngoμi ®ång:  
Bè trÝ thÝ nghiÖm nghiªn cøu ¶nh 

h−ëng cña DH1 ®Õn c¸c chØ tiªu sinh tr−ëng 
cña c©y d©u vμ n¨ng suÊt l¸ d©u. ThÝ nghiÖm 
®−îc bè trÝ theo kiÓu Split plot (nh©n tè 
chÝnh lμ nång ®é phun, nh©n tè phô lμ 
kho¶ng c¸ch gi÷a 2 lÇn phun chÕ phÈm) víi 
8 c«ng thøc, mçi c«ng thøc ®−îc nh¾c l¹i 3 
lÇn, mçi lÇn nh¾c l¹i trªn « thÝ nghiÖm cã diÖn 
tÝch 13 m2. NÒn thÝ nghiÖm: ph©n chuång 15 
tÊn/ha, NPK: 500 kg/ha. Bãn lãt 2 lÇn vμo ®Çu 
th¸ng hai, cuèi th¸ng s¸u vμ bãn thóc sau 
mçi løa h¸i. 

C«ng thøc 1 (c«ng thøc ®èi chøng 1): 
Phun n−íc l·, phun 2 lÇn c¸ch nhau 10 ngμy. 

C«ng thøc 2: Phun chÕ phÈm DH1 víi 
nång ®é 0,2%, phun 2 lÇn c¸ch nhau 10 ngμy 

C«ng thøc 3: Phun chÕ phÈm DH1 víi 
nång ®é 0,3%, phun 2 lÇn c¸ch nhau 10 ngμy 

C«ng thøc 4: Phun chÕ phÈm DH1 víi 
nång ®é 0,4%, phun 2 lÇn c¸ch nhau 10 ngμy 

C«ng thøc 5 (c«ng thøc ®èi chøng 2): 
Phun n−íc l·, phun 2 lÇn c¸ch nhau 15 ngμy 

C«ng thøc 6: Phun chÕ phÈm DH1 víi 
nång ®é 0,2%, phun 2 lÇn c¸ch nhau 15 ngμy 

C«ng thøc 7: Phun chÕ phÈm DH1 víi 
nång ®é 0,3%, phun 2 lÇn c¸ch nhau 15 ngμy 

C«ng thøc 8: Phun chÕ phÈm DH1 víi 
nång ®é 0,4%, phun 2 lÇn c¸ch nhau 15 ngμy 

Tõ c«ng thøc 1 ®Õn c«ng thøc 4 phun 2 
lÇn (kho¶ng c¸ch phun) c¸ch nhau 10 ngμy 
(ký hiÖu: T1). 

Tõ c«ng thøc 5 ®Õn c«ng thøc 8 phun 2 
lÇn (kho¶ng c¸ch phun) c¸ch nhau 15 ngμy 
(ký hiÖu: T2). 

* ThÝ nghiÖm trong phßng:  
TiÕn hμnh nu«i t»m kiÓm tra chÊt l−îng 

l¸ d©u, mçi c«ng thøc thÝ nghiÖm ngoμi ®ång 
lμ 1 c«ng thøc thÝ nghiÖm trong phßng. Mçi 
CT bè trÝ 3 lÇn nh¾c l¹i, mçi lÇn nh¾c l¹i 
nu«i 300 t»m tuæi 4.   

2.2.2. ChØ tiªu theo dâi 

C¸c chØ tiªu sinh tr−ëng cña c©y d©u: 
Tèc ®é t¨ng tr−ëng mÇm d©u, tèc ®é ra l¸. 
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C¸c yÕu tè cÊu thμnh n¨ng suÊt vμ n¨ng 
suÊt l¸ d©u: Khèi l−îng 100 cm2 l¸, sè l¸ 
trong 100 g, n¨ng suÊt l¸ d©u/« thÝ nghiÖm, 
n¨ng suÊt l¸ d©u/ha. 

C¸c chØ tiªu kÕt qu¶ nu«i t»m: Søc sèng 
t»m, n¨ng suÊt kÐn, khèi l−îng kÐn, tû lÖ 
vá kÐn. 

Sè liÖu ®−îc xö lý thèng kª sinh häc 
b»ng  ch−¬ng tr×nh IRRISTAT 4.0. 

2.2.3. Thêi gian tiÕn hμnh thÝ nghiÖm 

Tõ th¸ng 1/2009 ®Õn th¸ng 12/2009. 

3. KÕT QU¶ NGHI£N CøU 
3.1. ThÝ nghiÖm ngoμi ®ång ruéng  

3.1.1. C¸c chØ tiªu vÒ sinh tr−ëng 

Sinh tr−ëng lμ qu¸ tr×nh t¹o míi c¸c yÕu 

tè cÊu tróc, lμ yÕu tè ¶nh h−ëng quyÕt ®Þnh 
®Õn n¨ng suÊt vμ chÊt l−îng l¸ d©u. Khi 
phun chÕ phÈm DH1, tèc ®é t¨ng tr−ëng 
mÇm d©u t¹i c¸c c«ng thøc phun cao h¬n 
c«ng thøc ®èi chøng, trong ®ã nång ®é phun 
0,4% (CT4 vμ CT8) cho kÕt qu¶ cao nhÊt, sau 
®Õn nång ®é 0,3% vμ cuèi cïng lμ nång ®é 
0,2%. T¹i 2 kho¶ng c¸ch phun 10 ngμy (T1) 
vμ 15 ngμy (T2) cho kÕt qu¶ chªnh lÖch nhau 
vÒ tèc ®é t¨ng tr−ëng mÇm kh«ng ®¸ng kÓ. ë 
vô xu©n: c«ng thøc cã nång ®é phun 0,4% ®¹t 
tèc ®é t¨ng tr−ëng mÇm lμ 2,30 cm/ngμy (T1) 
vμ 2,28 cm/ngμy (T2); tiÕp ®Õn lμ nång ®é 
phun 0,3% ®¹t 2,20 cm/ngμy (T1) vμ 2,19 
cm/ngμy (T2); nång ®é phun 0,2% ®¹t 2,08 
cm/ngμy (T1) vμ 2,07 cm/ngμy (T2) trong khi 
c«ng thøc ®èi chøng lμ 2,01 cm/ngμy (B¶ng 
1a, 1b).  

B¶ng 1a. ¶nh h−ëng cña ph©n bãn l¸ DH1 ®Õn ®éng th¸i sinh tr−ëng 
cña mÇm d©u vô xu©n 

§¬n vÞ: cm/ngμy 
Thời gian theo dõi Trung bình Công thức 

thí nghiệm 17/2 - 24/2 24/2 - 3/3 3/3 - 10/3 10/3 - 17/3 cm/ngày So với ĐC 
(%) 

1 1,91 1,95 2,03 2,02 2,01 100,00 
2 1,95 2,05 2,17 2,16 2,08 103,48 
3 2,07 2,17 2,27 2,29 2,20 109,45 
4 2,13 2,28 2,36 2,42 2,30 114,43 
5 1,91 1,97 2,05 2,01 2,01 100,00 
6 1,94 2,01 2,19 2,15 2,07 102,99 
7 2,05 2,12 2,31 2,27 2,19 108,96 
8 2,10 2,25 2,38 2,41 2,28 113,43 

B¶ng 1b. ¶nh h−ëng cña chÕ phÈm DH1 ®Õn ®éng th¸i sinh tr−ëng 
cña mÇm d©u vô thu 

§¬n vÞ: cm/ngμy 
Thời gian theo dõi Trung bình Công thức 

thí nghiệm 26/9-2/10 2/10-7/10 7/10-12/10 12/10-17/10 cm/ngày So với ĐC
(%) 

1 0,84 0,60 0,36 0,00 0,45 100,00 
2 1,64 1,18 0,82 0,34 0,99 220,00 
3 1,74 1,30 0,88 0,42 1,08 240,00 
4 1,98 1,46 1,30 0,54 1,32 293,33 
5 0,85 0,62 0,36 0,00 0,45 100,00 
6 1,68 1,20 0,76 0,34 0,99 220,00 
7 1,94 1,34 0,86 0,48 1,15 255,55 
8 2,06 1,46 1,26 0,52 1,33 295,55 
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ë vô thu, hiÖu qu¶ cña DH1 ®èi víi t¨ng 
tr−ëng mÇm d©u cao h¬n vô xu©n thÓ hiÖn ë 
møc ®é chªnh lÖch vÒ tèc ®é t¨ng tr−ëng 
mÇm cña c¸c c«ng thøc thÝ nghiÖm so víi 
c«ng thøc ®èi chøng. Nång ®é phun 0,4% cho 
tèc ®é t¨ng tr−ëng mÇm cao nhÊt ®¹t 1,32 
cm/ngμy (T1) vμ 1,33 cm/ngμy (T2), trong khi 
c«ng thøc ®èi chøng chØ ®¹t 0,45 cm/ngμy 
(t¨ng gÇn 3 lÇn, ®¹t 293% (T1) vμ 295% (T2). 

ë vô xu©n, nång ®é 0,4% chØ cho kÕt qu¶ 
t¨ng tr−ëng mÇm so víi c«ng thøc ®èi chøng 
lμ 114% (T1) vμ 113% (T2). C¸c nång ®é 

phun 0,3% vμ 0,2% còng cho kÕt qu¶ chªnh 
lÖch vÒ tèc ®é t¨ng tr−ëng mÇm so víi c«ng 
thøc ®èi chøng ë vô thu nhiÒu h¬n so víi vô 
xu©n. §©y lμ kÕt qu¶ rÊt cã ý nghÜa ®èi víi 
nghÒ trång d©u nu«i t»m v× theo qui luËt 
sinh tr−ëng hμng n¨m cña c©y d©u th× vô 
thu lμ vô c©y d©u sinh tr−ëng chËm nh−ng 
l¹i lμ vô nu«i t»m thÝch hîp nhÊt trong n¨m.   

* Tèc ®é ra l¸:  
Tèc ®é ra l¸ còng lμ mét chØ tiªu ®¸nh gi¸ 

kh¶ n¨ng sinh tr−ëng cña c©y d©u. Tèc ®é ra 
l¸ cμng lín sÏ t¹o tiÒm n¨ng n¨ng suÊt cao. 

B¶ng  2.a. ¶nh h−ëng cña chÕ phÈm DH1 ®Õn ®éng th¸i ra l¸ 
cña c©y d©u vô xu©n 2009 

§¬n vÞ: l¸/ngμy 

Thời gian theo dõi Trung bình Công thức 
thí nghiệm 17/2 - 24/2 24/2 - 3/3 3/3 - 10/3 10/3 - 17/3 Lá/ngày So với ĐC 

(%) 

1 0,400 0,43 0,43 0,43 0,42 100,00 

2 0,44 0,48 0,49 0,49 0,47 111,90 

3 0,46 0,51 0,52 0,51 0,50 119,05 

4 0,51 0,56 0,57 0,57 0,55 130,95 

5 0,41 0,43 0,46 0,44 0,43 100,00 

6 0,43 0,46 0,50 0,49 0,47 109,30 

7 0,47 0,49 0,52 0,52 0,50 116,28 

8 0,51 0,54 0,57 0,57 0,55 127,91 

B¶ng 2.b. ¶nh h−ëng cña chÕ phÈm DH1 ®Õn ®éng th¸i ra l¸ 
cña c©y d©u vô thu 2009 

§¬n vÞ: l¸/ngμy 

Thời gian theo dõi Trung bình 
Công thức 
thí nghiệm 26/9-2/10 2/10-7/10 7/10-12/10 12/10-17/10 Lá/ngày So với ĐC 

(%) 

1 0,30 0,22 0,12 0,00 0,16 100,00 

2 0,36 0,32 0,40 0,16 0,31 193,75 

3 0,50 0,36 0,44 0,27 0,39 243,75 

4 0,52 0,34 0,58 0,28 0,43 268,75 

5 0,31 0,21 0,13 0,00 0,16 100,00 

6 0,46 0,30 0,42 0,22 0,35 218,75 

7 0,52 0,32 0,48 0,20 0,38 237,50 

8 0,54 0,36 0,56 0,24 0,42 262,50 
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KÕt qu¶ ë b¶ng 2a; 2b cho thÊy, tèc ®é ra 
l¸ cña c¸c c«ng thøc cã phun chÕ phÈm ®Òu  
cao h¬n c«ng thøc ®èi chøng, trong ®ã nång 
®é phun 0,4 % (CT4 vμ CT8) cho kÕt qu¶ cao 
nhÊt, sau ®Õn nång ®é 0,3% (CT3 & CT7) vμ 
cuèi cïng lμ nång ®é 0,2% (CT2 vμ CT6). T¹i 
2 kho¶ng c¸ch phun 10 ngμy vμ 15 ngμy cho 
kÕt qu¶ chªnh lÖch nhau vÒ tèc ®é ra l¸ lμ 

kh«ng ®¸ng kÓ. ë vô thu: c«ng thøc cã nång 
®é phun 0,4% ®¹t tèc ®é ra l¸ lμ 0,43 l¸/ngμy 
(T1) vμ 0,42 l¸/ngμy (T2); tiÕp ®Õn lμ nång ®é 
phun 0,3% ®¹t 0,39 l¸/ngμy (T1) vμ 0,38 
l¸/ngμy (T2); nång ®é phun 0,2% ®¹t 0,31 
l¸/ngμy (T1) vμ 0,35 l¸/ngμy (T2); trong khi 
c«ng thøc ®èi chøng lμ 0,16 l¸/ngμy.  

Còng nh− tèc ®é t¨ng tr−ëng mÇm d©u, 
chÕ phÈm DH1 còng cã t¸c dông lμm t¨ng 
tèc ®é ra l¸ cña c©y d©u ë vô thu nhiÒu h¬n 

vô xu©n. ë vô thu, nång ®é phun 0,4% cho 
tèc ®é ra l¸ cao nhÊt ®¹t 0,43 l¸/ngμy (T1) vμ 
0,42 l¸/ngμy (T2), trong khi c«ng thøc ®èi 
chøng chØ ®¹t 0,16 l¸/ngμy (t¨ng gÇn 3 lÇn, 
®¹t: 268% (T1) vμ 262% (T2)) trong khi vô 
xu©n, nång ®é 0,4% chØ cho kÕt qu¶ tèc ®é ra 
l¸ so víi c«ng thøc ®èi chøng lμ 131% (T1) vμ 
128% (T2). C¸c nång ®é phun 0,3% vμ 0,2% 
còng cho kÕt qu¶ chªnh lÖch vÒ tèc ®é ra l¸ 
so víi c«ng thøc ®èi chøng ë vô thu nhiÒu 
h¬n so víi vô xu©n. §©y lμ vÊn ®Ò rÊt cã ý 
nghÜa ®èi víi nghÒ trång d©u nu«i t»m v× vô 
thu lμ vô nu«i t»m thÝch hîp nhÊt th× l¹i lμ 
vô c©y d©u sinh tr−ëng chËm. V× vËy cã thÓ 
sö dông DH1 ®Ó t¨ng c−êng kh¶ n¨ng sinh 
tr−ëng cña c©y d©u vμ t¨ng n¨ng suÊt l¸ d©u 
ë vô thu. 

Nh×n chung, DH1 ®· cã t¸c dông lμm 
t¨ng qu¸ tr×nh sinh tr−ëng cña c©y d©u: t¨ng 
tèc ®é sinh tr−ëng mÇm, tèc ®é ra l¸. Trong 
c¸c nång ®é thÝ nghiÖm th× kÕt qu¶ cao nhÊt 
lμ ë nång ®é phun 0,4%, sau ®Õn nång ®é 

0,3% vμ thÊp nhÊt lμ nång ®é 0,2%. ë 2 
kho¶ng c¸ch phun 10 ngμy vμ 15 ngμy cho 
kÕt qu¶ sai kh¸c nhau kh«ng ®¸ng kÓ.  §Æc 
biÖt lμ hiÖu qu¶ cña chÕ phÈm ®èi víi c¸c chØ 

tiªu sinh tr−ëng ë vô thu cao h¬n vô xu©n. 
§©y lμ vÊn ®Ò cã ý nghÜa rÊt quan träng ®èi 
víi nghÒ trång d©u nu«i t»m. 

3.1.2. C¸c yÕu tè cÊu thμnh n¨ng suÊt vμ 
           n¨ng suÊt l¸ d©u (B¶ng 3a, 3b) 

N¨ng suÊt l¸ d©u lμ môc tiªu cuèi cïng 
cña ng−êi trång d©u. KÕt qu¶ ë b¶ng 3a; 3b 
cho thÊy, còng nh− c¸c chØ tiªu sinh tr−ëng 
cña c©y d©u, DH1 ®· cã t¸c ®éng tèt ®Õn c¸c 
yÕu tè cÊu thμnh n¨ng suÊt vμ tõ ®ã lμm 
t¨ng n¨ng suÊt l¸ d©u. Nh×n chung, c¸c 
c«ng thøc phun chÕ phÈm ®Òu cho kÕt qu¶ 
vÒ c¸c yÕu tè cÊu thμnh n¨ng suÊt vμ n¨ng 
suÊt l¸ d©u cao h¬n c«ng thøc ®èi chøng (ë 
møc sai kh¸c cã ý nghÜa), trong ®ã nång ®é 
0,4% (CT4 vμ CT8) cho kÕt qu¶ cao nhÊt, 
sau ®Õn nång ®é 0,3% (CT3 vμ CT7) vμ cuèi 

cïng lμ nång ®é 0,2% (CT2 vμ CT6). ë 2 
kho¶ng c¸ch phun 10 ngμy (T1) vμ 15 ngμy 
(T2) cho kÕt qu¶ vÒ c¸c yÕu tè cÊu thμnh 
n¨ng suÊt vμ n¨ng suÊt chªnh lÖch nhau 
kh«ng ®¸ng kÓ. 

ë vô hÌ thu: N¨ng suÊt l¸ d©u/« thÝ 
nghiÖm ë nång ®é phun 0,4% ®¹t 4,56 kg/« 
TN (T1) vμ 4,53 kg/« TN (T2); ë nång ®é 
0,3% ®¹t 4,12 kg/« TN (T1) vμ 4,09 kg/« TN 
(T2); ë nång ®é 0,2% ®¹t 3,68 kg/« TN (T1) 
vμ 3,65 kg/« TN (T2), trong khi ®ã, c«ng 
thøc §C chØ ®¹t 2,74 kg/« TN (T1) vμ 2,73 
kg/« TN (T2). 

3.2. ThÝ nghiÖm trong phßng: KiÓm ®Þnh 
       chÊt l−îng l¸ d©u th«ng qua nu«i t»m 

KÕt qu¶ ë b¶ng 4a; 4b cho thÊy, c¸c c«ng 
thøc phun chÕ phÈm DH1 ®Òu cho kÕt qu¶ 
nu«i t»m cao h¬n c«ng thøc ®èi chøng ë tÊt 
c¶ c¸c chØ tiªu vÒ søc sèng t»m, n¨ng suÊt vμ 
chÊt l−îng kÐn (ë møc sai kh¸c cã ý nghÜa), 
trong ®ã cao nhÊt ë nång ®é phun 0,4% (CT4 
vμ CT8), tiÕp ®Õn lμ nång ®é 0,3% (CT3 vμ 
CT7) vμ cuèi cïng lμ nång ®é 0,2% (CT2 vμ 

CT6). ë 2 kho¶ng c¸ch phun 10 ngμy (T1) vμ 
15 ngμy (T2) cho kÕt qu¶ vÒ c¸c chØ tiªu 
chªnh lÖch nhau kh«ng ®¸ng kÓ.  
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B¶ng  3a. ¶nh h−ëng cña chÕ phÈm DH1 ®Õn c¸c yÕu tè cÊu thμnh n¨ng suÊt 
vμ n¨ng suÊt l¸ d©u vô xu©n hÌ 2009 

    * Ghi chú: LSD0,05 KC: LSD0,05 của yếu tố khoảng cách phun; LSD0,05 ND: LSD0,05 của yếu tố nồng độ chế phẩm; 
                      LSD0,05 KC x ND: LSD0,05 tương tác của yếu tố khoảng cách phun và nồng độ chế phẩm. 

B¶ng 3b. ¶nh h−ëng cña chÕ phÈm DH1 ®Õn c¸c yÕu tè cÊu thμnh n¨ng suÊt 
vμ n¨ng suÊt l¸ d©u vô hÌ thu 2009   

     * Ghi chú: LSD0,05 KC: LSD0,05 của yếu tố khoảng cách phun; LSD0,05 ND: LSD0,05 của yếu tố nồng độ chế phẩm; 
                        LSD0,05 KC x ND: LSD0,05 tương tác của yếu tố khoảng cách phun và nồng độ chế phẩm. 

ë vô hÌ thu: C«ng thøc ë nång ®é 0,4% 
cã søc sèng cña t»m lμ 94,7% (T1) vμ 93,3% 
(T2); n¨ng suÊt kÐn  lμ 349,0 g/300 t»m tuæi 
4 (T1) vμ 347,6 g/300 t»m tuæi 4 (T2); khèi 
l−îng toμn kÐn lμ 1,23 g (T1) vμ 1,22 g (T2);  
TiÕp lμ nång ®é 0,3% ®¹t søc sèng t»m lμ 
91,3 % (T1) vμ 91,3% (T2), n¨ng suÊt kÐn 
®¹t 345,2 g/300 t»m T4 (T1) vμ 337,0 g/300 

t»m T4 (T2); thÊp nhÊt lμ nång ®é 0,2% ®¹t 
søc sèng t»m lμ 88,0% (T1) vμ 90,0% (T2), 
n¨ng suÊt kÐn ®¹t 345,2 g/300 t»m T4 (T1) 
vμ 337,0 g/300 t»m T4 (T2). Trong khi ®ã, 
c«ng thøc ®èi chøng chØ ®¹t søc sèng t»m lμ 
82,0% (T1) vμ 81,4% (T2), n¨ng suÊt kÐn 
305,0 g/300 t»m T4 (T1) vμ 304,1 g/300 t»m 
T4 (T2). 

Công thức 
thí nghiệm 

P100 cm2 lá 
(g) 

Số lá/500 g 
(lá) 

Năng suất/ô thí nghiệm 
(kg) 

Năng suất/ha 
(kg) 

1 1,62 96,7 10,3 a 7923,08 

2 1,76 94,8 12,0 b 9230,77 

3 1,88 92,6 13,2 c 10153,85 

4 1,94 90,0 14,2 d 10923,08 

5 1,59 97,2 10,1 a 7769.23 

6 1,70 95,3 11,5 b 8846.15 

7 1,82 93,5 12,7 c 9769,23 

8 1,90 91,6 13,8 d 10615,38 

LSD0,05 KC 0,021 0,29 0,55  

LSD0,05 ND 0,024 0,50 0,71  

LSD0,05 KCxND 0,034 0,70 1,20  

Công thức 
thí nghiệm 

P100 cm2 lá 
(g) 

Số lá/500 g 
(lá) 

Năng suất/ô thí nghiệm 
(kg) 

Năng suất/ha 
(kg) 

1 1,51 a 242 2,74 a 2107,69 
2 1,61 c 225 3,68 bc 2830,76 
3 1,62 c 215 4,12 cd 3169,23 
4 1,64 cd 212 4,56 d 3507,69 

5 1,50 a 241 2,73 a 2100,00 
6 1,60 c 228 3,65 bc 2807,69 
7 1,62 c 220 4,09 cd 3146,15 
8 1,63 cd 215 4,53 d 3484,62 

LSD0,05 KC 0,03  0,24  
LSD0,05 ND 0,03  0,35  
LSD0,05 KC x ND 0,05  0,53  
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B¶ng 4a. ¶nh h−ëng cña chÕ phÈm DH1 ®Õn chÊt l−îng l¸ d©u 
qua kÕt qu¶ nu«i t»m vô xu©n hÌ 2009 

B¶ng 4b. ¶nh h−ëng cña chÕ phÈm DH1 ®Õn chÊt l−îng l¸ d©u 
qua kÕt qu¶ nu«i t»m vô hÌ thu 2009 

      * Ghi chú: LSD0,05 KC: LSD0,05 của yếu tố khoảng cách phun; LSD0,05 ND: LSD0,05 của yếu tố nồng độ chế phẩm;  
                        LSD0,05 KC x ND: LSD0,05 tương tác của yếu tố khoảng cách phun và nồng độ chế phẩm 

3.5. HiÖu qu¶ kinh tÕ cña viÖc sö dông chÕ 
       phÈm bãn l¸ DH1 

S¬ bé h¹ch to¸n hiÖu qu¶ kinh tÕ khi sö 
dông phun chÕ phÈm b»ng c¸ch tÝnh lîi 
nhuËn t¨ng thªm khi sö dông lo¹i chÕ phÈm 
nμy trªn c¬ së tÝnh hiÖu qu¶ kinh tÕ ë c«ng 
thøc thÝ nghiÖm cho kÕt qu¶ tèt nhÊt (nång 
®é 0,4%) (B¶ng 5). KÕt qu¶ ë b¶ng 5 cho thÊy, 

chÕ phÈm DH1 cho l·i suÊt t−¬ng ®èi cao víi 
møc tõ 2.802.555,55 VN§/ha/løa h¸i ®Õn 
7.215.305,56 VN§/ha/løa h¸i. NÕu tÝnh trung 
b×nh 1 n¨m, c©y d©u cho thu ho¹ch 8 løa l¸ 
(th©m canh cao cã thÓ cho thu ho¹ch 10 løa 
l¸/n¨m) th× khi sö dông chÕ phÈm DH1 sÏ 
lμm t¨ng thu nhËp cho ng−êi trång d©u tõ 
22.420.444 VN§/ha/n¨m ®Õn 57.722.444 
VN§/ha/n¨m. 

Công thức 
thí nghiệm 

Sức sống tằm 
(%) 

Năng suất kén 
(g/300 tằm tuổi 4) 

Tỷ lệ kén tốt 
(%) 

Khối lượng kén 
(g) 

Tỷ lệ vỏ kén 
(%) 

1 75,0 310,3 a 52,2 1,39 a 16,71 

2 79,3 341,1 b 61,1 1,44 b 16,81 

3 85,7 364,5 c 71,4 1,46 b 17,01 

4 87,3 384,7 de 74,6 1,49 c 17,49 

5 74,7 309,8 a 52,4 1,39 a 16,63 

6 80,5 344,6 b 58,6 1,43 ab 16,96 

7 84,0 368,7  d 68,2 1,47 b 17,17 

8 85,2 385,1 e 69,4 1,50 c 17,39 

LSD0,05 KC 3,42 10,56  0,028  

LSD0,05 ND 1,40 13,62  0,024  

LSD0,05 KC x ND 2,01 19,31  0,051  

Công thức 
thí nghiệm 

Sức sống tằm 
(%) 

Năng suất kén 
(g/300 tằm tuổi 4) 

Tỷ lệ kén tốt 
(%) 

Khối lượng kén 
(g) 

Tỷ lệ vỏ kén 
(%) 

1 82,0 305,0 a 96,85 1,19 a 15,6 

2 88,0 334,4 b 97,77 1,20 ab 15,9 

3 91,3 345,2 b 98,56 1,21 ab 15,9 

4 94,7 349,0 b 99,30 1,23 b 16,1 

5 81,4 304,1 a 96,78 1,18 a 15,6 

6 90,0 326,8 ab 97,12 1,20 ab 15,9 

7 91,3 337,0 b 97,85 1,21 ab 16,0 

8 93,3 347,6 b 98,59 1,22 b 16,1 

LSD0,05 KC 3,94 33,91  0,034  

LSD0,05 ND 1,61 17,12  0,029  

LSD0,05 KC x ND 2,31 24,1  0,042  



Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm bón lá DH1 đến sinh trưởng của cây dâu, năng suất và ...    

606 

B¶ng 5. HiÖu qu¶ kinh tÕ cña viÖc sö dông ph©n bãn l¸ DH1   
(§¬n vÞ: tÝnh trªn mét løa h¸i/1 sμo B¾c bé (360 m2) 

Mục Vụ xuân hè Vụ hè thu 

A. Chi phí tăng   

Phân bón (VNĐ) 833.333,33 833.333,33 

Công lao động (VNĐ) 555.555,56 555.555,56 

Tổng chi phí tăng (VNĐ) 1.388.888,89 1.388.888,89 

B. Thu nhập tăng   

Năng suất lá dâu tăng (VNĐ) 6.308.916,67 2.815.333,33 

Năng suất kén tăng (VNĐ) 2.295.277,78 1.376.111,11 

Tổng thu nhập tăng (VNĐ) 8.604.194,45 4.191.444,44 

Lãi = B - A (VNĐ) 7.215.305,56 2.802.555,55 

VNĐ: Việt Nam đồng 

4. KÕT LUËN Vμ §Ò NGHÞ 

4.1. KÕt luËn 

ChÕ phÈm DH1 ®· cã t¸c dông t¨ng kh¶ 
n¨ng sinh tr−ëng cña c©y d©u, tõ ®ã t¨ng 
n¨ng suÊt l¸ d©u tõ 13,9% ®Õn 37,9% ë vô 
xu©n hÌ vμ tõ 33,7% ®Õn 66,4% ë vô hÌ thu. 
Trong c¸c nång ®é thÝ nghiÖm th× kÕt qu¶ cao 
nhÊt ë nång ®é 0,4%; tiÕp lμ nång ®é 0,3%; 
cuèi cïng lμ nång ®é 0,2%. 

ChÕ phÈm DH1 còng cã t¸c dông lμm 
t¨ng chÊt l−îng l¸ d©u qua kÕt qu¶ nu«i 
t»m, lμm t¨ng n¨ng suÊt kÐn t»m tõ 9,9% 
®Õn 24,3% ë vô xu©n hÌ vμ tõ 9,6% ®Õn 
14,4% ë vô hÌ thu. Trong c¸c nång ®é thÝ 
nghiÖm th× kÕt qu¶ cao nhÊt lμ nång ®é 
0,4%, sau ®Õn c¸c nång ®é 0,3%, 0,2%. 

Hai kho¶ng c¸ch phun lμ 15 ngμy vμ 10 
ngμy trong c¸c nång ®é thÝ nghiÖm 0,4%, 
0,3%, 0,2% ®Òu cho n¨ng suÊt l¸ d©u còng 
nh− n¨ng suÊt kÐn sai kh¸c kh«ng ®¸ng kÓ. 

Sö dông chÕ phÈm DH1 sÏ lμm t¨ng thu 
nhËp cho ng−êi trång d©u tõ 22.420.444 
VN§/ha/n¨m ®Õn 57.722.444 VN§/ha/n¨m. 

 
 
 
 
 
 

4.2. §Ò nghÞ 

Cã thÓ më réng thÝ nghiÖm trªn mét sè 
gièng d©u kh¸c ®Ó cã kÕt luËn ®Çy ®ñ vμ cã 
thÓ khuyÕn c¸o sö dông chÕ phÈm DH1 cho 
s¶n xuÊt ®¹i trμ ë c¸c vïng trång d©u. 
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