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TÓM TẮT 
Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu ảnh hưởng của phân hữu cơ vi sinh KC04-04 tới khả năng sinh 

trưởng và năng suất chất lượng của cây thuốc lá trồng trên đất bạc màu tại Lục Nam, Bắc Giang 
trong vụ xuân 2010. Thí nghiệm gồm 6 công thức, 3 lần nhắc lại, bố trí theo kiểu ngẫu nhiên. Kết quả 
cho thấy, mức phân bón 50N:140P2O5:210K2O kết hợp bón với 1 tấn phân hữu cơ vi sinh đa chức 
năng trên 1ha cho năng suất cây thuốc lá tăng 15,3% so với đối chứng không bón phân hữu cơ đa 
chức năng. Đồng thời, các chỉ tiêu chất lượng thuốc lá như thành phần hóa học tốt cho việc phối chế 
sản phẩm thuốc điếu, tỷ lệ lá sấy cấp I, II đạt 49,4%, tổng điểm bình hút đạt 39,5 điểm, cao nhất so với 
đối chứng. Như vậy, bón kết hợp phân hữu cơ đa chức năng và phân vô cơ bước đầu cho hiệu quả 
cao đối với cây thuốc lá. 

Từ khóa: Cây thuốc lá, phân hữu cơ vi sinh đa chức năng, vụ xuân.  

SUMMARY 
This research was conducted to discover effects of multi functional organic - microbial fertilizer 

KC04-04 on tobacco growth, yield and quality of tobacco grown on degraded, infertile soil in Luc Nam 
district, Bac Giang province in the 2010 spring season. The treatments were arranged in a 
Randomized Complete Block Design (RCBD) with 3 replications. Combined application of 1000 kg 
multi - functional organic-microbial fertilizer and 50N:140P2O5:210K2O/ha (i.e. treatment 5) increased  
yield by 15.3%  as compared with the control (only NPK). Moreover, tobacco quality criteria,  such as 
chemical composition for tobacco mixing formula, proportion of I + II cure tobacco classes and total 
smoking point were highly acceptable, suggesting that combined application of multi functional 
organic-microbial fertilizer and inorganic fertilizer may be efficient for tobacco production.  

Key words: Multi functional organic-microorganism fertilizer, spring season, tobacco.   

1. §ÆT VÊN §Ò 

Thùc tÕ s¶n xuÊt vμ tiªu thô thuèc l¸ 
nguyªn liÖu ë n−íc ta trong thêi gian qua 
cho thÊy thuèc l¸ vμng sÊy (Virginia) lμ lo¹i 
nguyªn liÖu chÝnh. C¸c vïng trång thuèc l¸ 
tr¶i dμi tõ c¸c tØnh miÒn nói phÝa B¾c ®Õn 
c¸c tØnh §ång Th¸p, An Giang ë phÝa Nam  
®a d¹ng lín vÒ ®iÒu kiÖn ®Êt ®ai, khÝ hËu vμ 
kü thuËt gieo trång. 

§Ó c©y thuèc l¸ sinh tr−ëng ph¸t triÓn tèt 
vμ cho chÊt l−îng thuèc l¸ nguyªn liÖu cao, 
cÇn ph¶i bãn ph©n ®Çy ®ñ vμ c©n ®èi. Mét sè 
lo¹i ph©n phï hîp víi c©y thuèc l¸ ®· ®−îc 
Tæng c«ng ty thuèc l¸ ViÖt Nam cung øng vμ 
h−íng dÉn sö dông nh−: NH4NO3, K2SO4, 
DAP vμ mét sè lo¹i ph©n hçn hîp kh¸c. §©y 
lμ nh÷ng lo¹i ph©n hãa häc yªu cÇu l−îng bãn 
ngμy cμng t¨ng, mÆt kh¸c trong s¶n xuÊt 
thuèc l¸ nguyªn liÖu th−êng ®−îc khuyÕn c¸o 
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kh«ng nªn bãn ph©n chuång t−¬i. V× vËy hiÖn 
nay ®Êt trång thuèc l¸ nguyªn liÖu cã xu 
h−íng bÞ tho¸i hãa, kh¶ n¨ng gi÷ n−íc, gi÷ 
ph©n cña ®Êt trång gi¶m sót; ®Êt vμ n−íc cã 
thÓ bÞ « nhiÔm. Do bãn ph©n hãa häc liÒu 
l−îng cao vμ liªn tôc, hμm l−îng nitrat, hμm 
l−îng protein, nicotin trong thuèc l¸ nguyªn 
liÖu t¨ng, g©y ¶nh h−ëng nghiªm träng tíi 
chÊt l−îng thuèc l¸ nguyªn liÖu.  

T¹i B¾c Giang, phÇn lín ®Êt trång thuèc 
l¸ thuéc nhãm ®Êt b¹c mμu. §©y lμ lo¹i ®Êt 
bÞ röa tr«i nhiÒu nªn ®Êt cã ph¶n øng chua, 
hμm l−îng chÊt dinh d−ìng nghÌo, nÕu trong 
qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kh«ng cã biÖn ph¸p c¶i 
t¹o thÝch hîp, ®Êt sÏ mÊt søc s¶n xuÊt, lμm 
gi¶m hiÖu qu¶ cña s¶n xuÊt n«ng nghiÖp 
(ViÖn Khoa häc N«ng nghiÖp ViÖt Nam, 
1968; Lª Duy Mú, 1979).  

Nghiªn cøu nμy nh»m t×m hiÓu ¶nh 
h−ëng cña ph©n h÷u c¬ vi sinh tíi kh¶ n¨ng 
sinh tr−ëng ph¸t triÓn cña c©y thuèc l¸ trång 
trªn ®Êt b¹c mμu, gãp phÇn c¶i t¹o ®Êt vμ 
n©ng cao n¨ng suÊt, chÊt l−îng c©y thuèc l¸, 
®¶m b¶o cho sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng. 

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

VËt liÖu nghiªn cøu gåm gièng thuèc l¸ 
K.326 vμ c¸c lo¹i ph©n bãn: ph©n NH4NO3, 
K2SO4, supe l©n, ph©n h÷u c¬ vi sinh ®a chøc 
n¨ng (KC04-04), trong lo¹i ph©n nμy ngoμi 
c¸c chñng gièng vi sinh vËt cè ®Þnh N2 cßn cã 
sù cã mÆt cña c¸c chñng gièng vi sinh vËt cã 
kh¶ n¨ng ph©n hñy chuyÓn hãa l©n, ®èi 
kh¸ng bÖnh vμ kÝch thÝch qu¸ tr×nh quang 
hîp (Bacillus vμ Enterobacter).  

Nghiªn cøu ®−îc tiÕn hμnh trªn ®Êt x¸m 
b¹c mμu huyÖn Lôc Nam - tØnh B¾c Giang, 
trong thêi gian tõ th¸ng 12 n¨m 2009 tíi 
th¸ng 9 n¨m 2010. 

2.2. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu 
Ph©n h÷u c¬ vi sinh ®a chøc n¨ng 

(VSV§CN) ®−îc kiÓm tra chÊt l−îng tr−íc 
khi sö dông vÒ c¸c chØ tiªu: RH (%), pHKCl, OM 

(%), azotobacter (109CFU/g ph©n), rhizobium 
(109CFU/g ph©n), bacillus (109CFU/g ph©n), 
enterobacter (109CFU/g ph©n), ®é t¹p khuÈn 
theo tiªu chuÈn TCVN 134B-1996.  

ThÝ nghiÖm ®ång ruéng ®−îc bè trÝ t¹i 
Chi nh¸nh ViÖn Kinh tÕ kü thuËt Thuèc l¸ 
t¹i B¾c Giang (x· B¶o S¬n - Lôc Nam - B¾c 
Giang) gåm 6 c«ng thøc víi 3 lÇn nh¾c l¹i, 
diÖn tÝch mçi « thÝ nghiÖm lμ 20 m2. C¸c c«ng 
thøc ®−îc bè trÝ theo kiÓu ngÉu nhiªn. Trång 
trät, ch¨m sãc theo quy tr×nh kü thuËt do 
ViÖn Kinh tÕ kü thuËt Thuèc l¸ ban hμnh ®èi 
víi c©y thuèc l¸ vμng sÊy. MËt ®é gieo trång: 
16.500 c©y/ha (1,2 m x 0,5 m). 

C«ng thøc 1: 70N:140P2O5 : 210 K2O/1ha 
(NÒn) (®èi chøng). 

C«ng thøc 2:  NÒn + 0,5 tÊn VSV§CN /ha. 
C«ng thøc 3: NÒn + 1 tÊn VSV§CN/ha. 
C«ng thøc 4: 30N: 140P205: 210K2O + 1 

tÊn ph©n VSV§CN/ha. 
C«ng thøc 5: 50N: 140P205: 210K2O + 1 

tÊn ph©n VSV§CN/ha. 
C«ng thøc 6: 90N: 140P205: 210K2O + 1 

tÊn ph©n VSV§CN/ha. 
C¸c chØ tiªu n«ng sinh häc ®−îc ®¸nh gi¸ 

theo Quy ph¹m c¸c chØ tiªu sinh tr−ëng, 
ph¸t triÓn thuèc l¸ 10 TCN 426 – 2000 do Bé 
N«ng nghiÖp vμ PTNT ban hμnh.  

Møc ®é nhiÔm s©u bÖnh trªn ®ång ruéng 
®−îc ®¸nh gi¸ dùa vμo c¸c lo¹i s©u bÖnh 
chÝnh g©y h¹i trong ®iÒu kiÖn tù nhiªn, theo 
c¸c ph−¬ng ph¸p th«ng dông cña Côc B¶o vÖ 
thùc vËt ®· ®−îc Bé N«ng nghiÖp & PTNT 
th«ng qua ngμy 18/11/1995 vμ theo quy ®Þnh 
cña ViÖn Kinh tÕ kü thuËt Thuèc l¸. 

Ph©n cÊp l¸ sÊy theo Tiªu chuÈn ngμnh 
TCN 26-01-02 do Bé C«ng nghiÖp ban hμnh 
®èi víi thuèc l¸ vμng sÊy. 

Sè liÖu thÝ nghiÖm ®−îc xö lý thèng kª 
theo ch−¬ng tr×nh Excel vμ SAS 6.10. 

3. KÕT QU¶ NGHI£N CøU Vμ TH¶O 
     LUËN 
3.1. KiÓm tra chÊt l−îng cña ph©n h÷u 
       c¬ vi sinh ®a chøc n¨ng (KC04-04) 

Tr−íc thÝ nghiÖm, ph©n h÷u c¬ vi sinh ®a 
chøc n¨ng ®−îc kiÓm tra chÊt l−îng (B¶ng 1). 
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B¶ng 1. ChÊt l−îng cña ph©n h÷u c¬ vi sinh ®a chøc n¨ng 

Chỉ tiêu Phân hữu cơ vi sinh vật đa chức năng (VSVĐCN) TCVN 134B-1996 
RH (%) 35 20- 40 
pHKCl 7,4 6-8 
OM (%) 21 ≥ 17% 
Azotobacter (109 CFU/g phân) 1,58 > 0,01 
Rhizobium (109 CFU/g phân) 1,02 > 0,01 
Bacillus (109 CFU/g phân) 0,97 > 0,01 
Enterobacter (109 CFU/g phân) 0,85 > 0,01 
Độ tạp khuẩn (%) <2 <5 

B¶ng 2. Thêi gian sinh tr−ëng cña c©y thuèc l¸ 

Công thức Ra nụ 10% 
(ngày) 

Ra nụ 90% 
(ngày) 

Lá đầu chín 
(ngày) 

Lá cuối chín 
(ngày) 

70N : 140P2O5 : 210K2O/1ha (Nền) 52,0 58,0 61,0 119,0 
Nền + 0,5 tấn VSVĐCN /ha 54,0 59,0 62,0 123,0 
Nền + 1 tấn VSVĐCN/ha 55,0 61,0 63,0 125,0 
30N: 140P205: 210K2O + 1 tấn phân VSVĐCN/ha 53,0 59,0 61,0 116,0 
50N: 140P205: 210K2O + 1 tấn phân VSVĐCN/ha 54,0 60,0 63,0 125,0 
90N: 140P205: 210K2O + 1 tấn phân VSVĐCN/ha 55,0 62,0 65,0 128,0 

     

Tõ c¸c kÕt qu¶ ph©n tÝch trªn cho thÊy 
c¸c chØ tiªu cña ph©n h÷u c¬ VSV§CN ®−îc 
sö dông trong thÝ nghiÖm nμy ®Òu ®¹t vμ 
v−ît so víi TCVN 134B-1996.  

3.2. ¶nh h−ëng cña ph©n h÷u c¬ vi sinh 
       tíi sinh tr−ëng, ph¸t triÓn vμ n¨ng 
       suÊt, chÊt l−îng cña c©y thuèc l¸ 

3.2.1. Thêi gian sinh tr−ëng cña c©y thuèc l¸ 

ViÖc x¸c ®Þnh thêi gian në hoa cña c©y 
thuèc l¸ rÊt quan träng v× khi c©y thuèc l¸ 
xuÊt hiÖn nô hoa lμ c©y ®· tõ giai ®o¹n sinh 
tr−ëng dinh d−ìng sang sinh tr−ëng sinh 
thùc (B¶ng 2). Qu¸ tr×nh tæng hîp vμ dù tr÷ 
vËt chÊt trong l¸ kh«ng cßn lμ qu¸ tr×nh c¬ 
b¶n n÷a, vËt chÊt tÝch lòy ®−îc ®· b¾t ®Çu 
ph©n hãa, chuyÓn ®Õn ®Ó nu«i d−ìng hoa 
qu¶ h¹t, ®iÒu ®ã kh«ng cã lîi cho n¨ng suÊt 
vμ phÈm chÊt thuèc l¸. 

Sè liÖu b¶ng 2 cho thÊy, ph©n h÷u c¬ vi 
sinh ®a chøc n¨ng kh«ng ¶nh h−ëng nhiÒu 
tíi thêi gian b¾t ®Çu ra nô còng nh− thêi 
gian në hoa ré vμ l¸ b¾t ®Çu chÝn, tuy nhiªn 
ë c¸c c«ng thøc 2; 3; 5; 6 thêi gian l¸ cuèi 
chÝn l¹i dμi h¬n so víi c«ng thøc 1, ®Æc biÖt 

c«ng thøc 6 dμi h¬n 9 ngμy. §iÒu nμy cho 
thÊy ph©n h÷u c¬ vi sinh ®a chøc n¨ng ®· 
kÐo dμi thêi gian sinh tr−ëng cña c©y thuèc 
l¸, lμ tiÒn ®Ò ®Ó t¨ng n¨ng suÊt sau nμy. 

3.2.2. ¶nh h−ëng cña ph©n h÷u c¬ vi sinh 
          ®Õn mét sè ®Æc ®iÓm sinh häc cña 
          c©y thuèc l¸ 

C¸c ®Æc ®iÓm sinh häc lμ nh÷ng chØ tiªu 
quan träng ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l−îng ph©n sö 
dông vμ hiÖu qu¶ cña viÖc bãn ph©n (B¶ng 
3). VÒ chiÒu cao c©y, sù sai kh¸c cã ý nghÜa 
®−îc ghi nhËn ë c«ng thøc 3, c«ng thøc 5 vμ 
c«ng thøc 6 so víi c«ng thøc 1. Trªn c¸c c«ng 
thøc bãn kÕt hîp víi ph©n h÷u c¬ vi sinh ®a 
chøc n¨ng (trõ c«ng thøc 4) cã tæng sè l¸ lín 
h¬n vμ v−ît gi¸ trÞ nhá nhÊt cã ý nghÜa so víi 
c«ng thøc bãn nguyªn ph©n kho¸ng (c«ng 
thøc 1), trong ®ã c«ng thøc 6 lμ cao nhÊt (®¹t 
27,2 l¸). ChØ tiªu ®−êng kÝnh th©n Ýt cã sù 
sai kh¸c gi÷a c¸c c«ng thøc, chØ cã c«ng thøc 
6 lμ lín h¬n vμ v−ît gi¸ trÞ LSD0,05 so víi 
c«ng thøc 1, chØ tiªu nμy thÓ hiÖn b¶n chÊt 
cña gièng Ýt chÞu ¶nh h−ëng cña chÕ ®é bãn 
ph©n. 
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B¶ng 3. Mét sè ®Æc ®iÓm sinh häc cña c©y thuèc l¸ 

Công thức Chiều cao sinh học 
(cm) 

Tổng số lá 
(lá) 

Đường kính thân 
(cm) 

70N : 140P2O5 : 210K2O/1ha (Nền) 129,0c 23,5b 2,5bc 

Nền + 0,5 tấn VSVĐCN /ha 136,5bc 25,6a 2,5bc 

Nền + 1 tấn VSVĐCN/ha 140,3ab 26,4a 2,6ab 

30N: 140P205: 210K2O + 1 tấn phân VSVĐCN/ha 129,5c 23,5b 2,4c 

50N: 140P205: 210K2O + 1 tấn phân VSVĐCN/ha 140,8ab 26,3a 2,6ab 

90N: 140P205: 210K2O + 1 tấn phân VSVĐCN/ha 145,3a 27,2a 2,7a 

LSD0,05 8,78 2,01 0,14 

CV (%) 3,5 4,4 3,0 

Chú thích: Các giá trị cùng chữ cái không vượt quá giới hạn sai khác nhỏ nhất có ý nghĩa 

B¶ng 4. Møc ®é s©u bÖnh h¹i trªn c©y thuèc l¸ 

Tỷ lệ cây mắc các bệnh (%) 

Đen thân TMV CMV Công thức
Sâu 
xanh 
hại 20 

NST 
40 

NST TH 20 
NST 

40 
NST TH 20 

NST 
40 

NST TH 

70N : 140P2O5 : 210K2O/1ha (Nền) ++ 0,0 4,5 8,0 0,0 8,0 12,5 0,0 2,0 9,2 

Nền + 0,5 tấn VSVĐCN /ha + 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 

Nền + 1 tấn VSVĐCN/ha + 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 

30N: 140P205: 210K2O + 1 tấn phân 
VSVĐCN/ha + 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 3,0 0,0 1,0 2,0 

50N: 140P205: 210K2O + 1 tấn phân 
VSVĐCN/ha + 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 

90N: 140P205: 210K2O + 1 tấn phân 
VSVĐCN/ha + 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 2,0 0,0 0,0 1,0 

Chú thích: + sâu xanh hại ít, ++ sâu xanh hại trung bình 
                          TMV: Tobacco Mosaic Virus; CMV: Cucumis Mosaic Virus 
                          NST: Ngày sau trồng; TH: Thu hoạch 

3.2.3. ¶nh h−ëng cña ph©n h÷u c¬ vi sinh 
          ®Õn kh¶ n¨ng chèng chÞu cña c©y 
           thuèc l¸ 

TÊt c¶ c¸c c«ng thøc ®Òu bÞ s©u xanh h¹i 
tõ møc h¹i Ýt tíi møc h¹i trung b×nh, trong 
®ã c¸c c«ng thøc bãn kÕt hîp víi ph©n h÷u c¬ 
vi sinh bÞ s©u xanh ph¸ ho¹i ë møc ®é Ýt h¬n 
so víi c«ng thøc bãn nguyªn ph©n kho¸ng 
(B¶ng 4). Trong thÝ nghiÖm dïng gièng K.326 

lμ mét gièng thuèc l¸ mÉn c¶m víi TMV vμ 
CMV (®©y lμ c¸c bÖnh do virus ph¸ ho¹i), ®©y 
lμ thÝ nghiÖm n¨m thø 2 sö dông ph©n h÷u c¬ 
vi sinh ®a chøc n¨ng bãn cho c©y thuèc l¸, 
nªn kh¶ n¨ng ®Ò kh¸ng bÖnh ®· ®−îc t¨ng 
lªn ®¸ng kÓ trªn c¸c c«ng thøc bãn kÕt hîp víi 
ph©n h÷u c¬ vi sinh ®a chøc n¨ng, cã thÓ ®ã lμ 
do kh¶ n¨ng ®èi kh¸ng cña mét sè chñng 
gièng vi sinh vËt trong ph©n h÷u c¬ vi sinh ®a 
chøc n¨ng ph¸t huy t¸c dông.  
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3.2.4. ¶nh h−ëng cña ph©n h÷u c¬ vi sinh 
           ®Õn c¸c yÕu tè cÊu thμnh n¨ng suÊt 
           vμ n¨ng suÊt 

VÒ chiÒu dμi l¸, cao nhÊt lμ c«ng thøc 6 
(®¹t 76,9 cm), c«ng thøc nμy cïng víi c¸c c«ng 
thøc 2, c«ng thøc 3 vμ c«ng thøc 5 lμ lín h¬n 
vμ sai kh¸c cã ý nghÜa so víi c«ng thøc 1. 
T−¬ng tù nh− vËy víi chØ tiªu träng l−îng l¸ 
vμ chiÒu réng l¸. Cïng víi ba chØ tiªu trªn, 
trong th©m canh thuèc l¸, sè l¸ kinh tÕ lμ mét 
trong nh÷ng chØ tiªu quan träng quyÕt ®Þnh 
®Õn n¨ng suÊt thùc thu (B¶ng 5). KÕt qu¶ cho 
thÊy trªn c¸c c«ng thøc bãn kÕt hîp víi ph©n 
h÷u c¬ vi sinh ®a chøc n¨ng (trõ c«ng thøc 4) 
cã sè l¸ kinh tÕ lín h¬n vμ sai kh¸c cã ý nghÜa 

so víi c«ng thøc bãn nguyªn ph©n kho¸ng 
(c«ng thøc 1), trong ®ã c«ng thøc 5 (®¹t 23,2 
l¸) vμ c«ng thøc 6 (®¹t 23,9 l¸) lμ nh÷ng c«ng 
thøc cã sè l¸ kinh tÕ ®¹t cao. §iÒu nμy cã ¶nh 
h−ëng lín tíi n¨ng suÊt t−¬i vμ n¨ng suÊt kh« 
cña c©y thuèc l¸ (B¶ng 6). 

N¨ng suÊt t−¬i cao nhÊt lμ c«ng thøc 6 
(®¹t 191,3 t¹/ha); c«ng thøc 2, c«ng thøc 3, 
c«ng thøc 5 vμ c«ng thøc 6 cã n¨ng suÊt kh« 
lín h¬n vμ v−ît gi¸ trÞ nhá nhÊt cã ý nghÜa 
so víi c«ng thøc 1; n¨ng suÊt kh« t¨ng tõ 
11,2% - 20,6% so víi c«ng thøc 1. KÕt qu¶ 
nμy lμ phï hîp víi ¶nh h−ëng cña ph©n h÷u 
c¬ vi sinh ®a chøc n¨ng ®Õn c¸c yÕu tè cÊu 
thμnh n¨ng suÊt cña thuèc l¸. 

B¶ng 5. C¸c yÕu tè cÊu thμnh n¨ng suÊt  

Công thức Chiều dài lá lớn nhất
(cm) 

Chiều rộng lá lớn nhất 
(cm) 

Trọng lượng lá 
lớn nhất 

(g) 

Số lá 
kinh tế 

(lá) 
70N : 140P2O5 : 210K2O/1ha (Nền) 67,0b 23,6b 62,8c 19,3c 
Nền + 0,5 tấn VSVĐCN /ha 73,8a 27,3a 72,3b 22,2b 
Nền + 1 tấn VSVĐCN/ha 75,2a 28,0a 75,1ab 23,0ab 
30N: 140P205: 210K2O + 1 tấn phân 
VSVĐCN/ha 67,3b 24,0b 62,8c 19,1c 

50N: 140P205: 210K2O + 1 tấn phân 
VSVĐCN/ha 75,0a 28,2a 75,3ab 23,2ab 

90N: 140P205: 210K2O + 1 tấn phân 
VSVĐCN/ha 76,9a 29,1a 79,9a 23,9a 

LSD0.05 5,00 2,46 6,54 1,68 
CV (%) 3,8 5,1 5,0 4,2 

Chú thích: Các giá trị cùng chữ cái không vượt quá giới hạn sai khác nhỏ nhất có ý nghĩa 

B¶ng 6. N¨ng suÊt thuèc l¸ 

Công thức Năng suất tươi 
(tạ/ha) 

Năng suất khô 
(tạ/ha) 

% so với đối chứng 
(%) 

70N : 140P2O5 : 210K2O/1ha (Nền) 162,8c 17,0c 100,0 

Nền + 0,5 tấn VSVĐCN /ha 175,3b 18,9b 111,2 

Nền + 1 tấn VSVĐCN/ha 179,6b 19,6ab 115,3 

30N: 140P205: 210K2O + 1 tấn phân VSVĐCN/ha 162,5c 16,9c 99,4 

50N: 140P205: 210K2O + 1 tấn phân VSVĐCN/ha 179,2b 19,6ab 115,3 

90N: 140P205: 210K2O + 1 tấn phân VSVĐCN/ha 191,3a 20,5a 120,6 

LSD0.05 8,83 0,94  

CV (%) 2,8 2,8  

    

Chú thích: Các giá trị cùng chữ cái không vượt quá giới hạn sai khác nhỏ nhất có ý nghĩa 
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Ảnh hưởng của việc phối trộn phân hữu cơ vi sinh đa chức năng (KC04-04) với phân hóa học...    

3.2.5. ¶nh h−ëng cña ph©n h÷u c¬ vi sinh 
          ®Õn chÊt l−îng thuèc l¸ 

ChÊt l−îng cña thuèc l¸ nguyªn liÖu lμ 
mét ®Æc ®iÓm mang tÝnh t−¬ng ®èi, thay ®æi 
theo thêi gian, theo ®Þa ph−¬ng vμ phô thuéc 
vμo mçi c¸ nh©n. ChÊt l−îng cña thuèc l¸ 
nguyªn liÖu nãi lªn sù c©n ®èi cña c¸c ®Æc tÝnh 
tù nhiªn, cña s¶n phÈm phï hîp víi së thÝch 
cña nhãm ng−êi tiªu dïng ë thêi ®iÓm vμ ®Þa 
ph−¬ng nhÊt ®Þnh. NhiÒu ®Æc tÝnh vËt lý vμ 
ho¸ häc ®−îc sö dông ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l−îng. 
Ngμy nay ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l−îng cña thuèc l¸ 
nguyªn liÖu, ng−êi ta kÕt hîp c¶ ba d¹ng ®¸nh 
gi¸: ph©n cÊp x¸c ®Þnh tû lÖ c¸c cÊp lo¹i l¸ sÊy; 
ph©n tÝch hμm l−îng mét sè chÊt ¶nh h−ëng 
chÝnh ®Õn chÊt l−îng; b×nh hót c¶m quan. 

Sè liÖu b¶ng 7 cho thÊy, chØ tiªu nicotin ë 
c¸c c«ng thøc bãn kÕt hîp víi ph©n h÷u c¬ vi 
sinh ®a chøc n¨ng ®Òu thÊp h¬n so víi c«ng 
thøc bãn nguyªn ph©n kho¸ng (c«ng thøc 1)  

dao ®éng tõ 2,32 (c«ng thøc 5) – 2,64% (c«ng 
thøc 6); t−¬ng tù ®ã lμ chØ tiªu N tæng sè, 
trong ®ã c«ng thøc 5 cã N tæng sè lμ thÊp nhÊt 
(®¹t 1,90%). Hμm l−îng ®−êng khö t¨ng m¹nh 
trªn c¸c c«ng thøc bãn kÕt hîp, c«ng thøc 5 cã 
hμm l−îng ®−êng khö cao nhÊt (®¹t 18,2%); 
hμm l−îng clo hßa tan trªn c¸c c«ng thøc ®Òu 
nhá h¬n 1%. Nh×n chung c¸c chØ tiªu nicotin; N 
tæng sè, ®−êng khö, clo ë tÊt c¶ c¸c c«ng thøc 
®Òu ®¹t yªu cÇu ®Ó ®−a vμo phèi chÕ s¶n xuÊt 
thuèc ®iÕu, trong ®ã ë c¸c c«ng thøc bãn kÕt 
hîp víi ph©n h÷u c¬ vi sinh ®a chøc n¨ng, ®Æc 
biÖt c«ng thøc 5 cã c¸c chØ tiªu ë møc c©n ®èi 
nhÊt, ®iÒu nμy cã ®−îc ®ã lμ do m«i tr−êng ®Êt 
trång thuèc l¸ sau hai n¨m bãn kÕt hîp víi 
ph©n h÷u c¬ vi sinh ®· ®−îc c¶i thiÖn theo 
chiÒu h−íng phï hîp h¬n víi sinh tr−ëng cña 
c©y thuèc l¸, gióp c©y ®ång hãa c¸c chÊt dinh 
d−ìng mét c¸ch c©n ®èi, gãp phÇn n©ng cao 
chÊt l−îng thuèc l¸ nguyªn liÖu. 

B¶ng 7. ¶nh h−ëng cña ph©n h÷u c¬ vi sinh tíi thμnh phÇn hãa häc 
cña thuèc l¸ nguyªn liÖu

Công thức Nicotin 
(%) 

Nitơ tổng số 
(%) 

Đường khử 
(%) 

Clo 
(%) 

70N : 140P2O5 : 210K2O/1ha (Nền) 2,66 2,17 14,1 0,60 

Nền + 0,5 tấn VSVĐCN /ha 2,40 2,03 16,5 0,55 

Nền + 1 tấn VSVĐCN/ha 2,42 2,05 16,7 0,55 

30N: 140P205: 210K2O + 1 tấn phân VSVĐCN/ha 2,37 1,98 16,3 0,53 

50N: 140P205: 210K2O + 1 tấn phân VSVĐCN/ha 2,32 1,90 18,2 0,50 

90N: 140P205: 210K2O + 1 tấn phân VSVĐCN/ha 2,64 2,15 16,7 0,60 

B¶ng 8. ¶nh h−ëng cña ph©n h÷u c¬ vi sinh tíi cÊp lo¹i vμ ®iÓm b×nh hót

Công thức Tỷ lệ  lá sấy cấp I+II
(%) Hương Vị Độ 

nặng 
Độ 

cháy 
Màu 
sắc 

Tổng 
điểm 

70N : 140P2O5 : 210K2O/1ha (Nền) 31,0 9,2 9,1 7,0 6,0 6,0 37,3 

Nền + 0,5 tấn VSVĐCN /ha 39,7 9,6 9,5 7,0 6,0 6,5 38,6 

Nền + 1 tấn VSVĐCN/ha 42,8 9,7 9,6 7,0 6,0 7,0 39,3 

30N: 140P205: 210K2O + 1 tấn phân 
VSVĐCN/ha 39,5 9,6 9,6 7,0 6,0 7,0 39,2 

50N: 140P205: 210K2O + 1 tấn phân 
VSVĐCN/ha 49,4 9,8 9,7 7,0 6,0 7,0 39,5 

90N: 140P205: 210K2O + 1 tấn phân 
VSVĐCN/ha 38,2 9,5 9,3 7,0 6,0 6,0 37,8 
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Tû lÖ l¸ sÊy CI+II thÓ hiÖn phÈm cÊp vμ 

chÊt l−îng thuèc l¸; c¸c c«ng thøc 2; 3; 4; 5 
vμ 6 cã tû lÖ l¸ sÊy ®¹t cÊp I+II cao h¬n so víi 
c«ng thøc 1 (®¹t 31,0%), c«ng thøc 5 cã tû lÖ 
nμy lμ cao nhÊt (®¹t 49,4%) nhiÒu h¬n 18,4% 
so víi c«ng thøc 1, c«ng thøc 6 lμ thÊp h¬n 
(®¹t 38,2%), nh− vËy nÕu bãn t¨ng ®¹m th× 
sÏ lμm gi¶m tû lÖ l¸ sÊy ®¹t cÊp I,II. §iÓm 
h−¬ng vμ ®iÓm vÞ trªn c¸c c«ng thøc bãn kÕt 
hîp víi ph©n h÷u c¬ vi sinh ®Òu cao h¬n so 
víi c«ng thøc bãn nguyªn ph©n kho¸ng (c«ng 
thøc 1), trong ®ã c«ng thøc 5 cã sè ®iÓm lμ 
cao nhÊt trªn hai chØ tiªu nμy (9,8 vμ 9,7 
®iÓm). §iÓm ®é nÆng, ®é ch¸y lμ gièng nhau 
ë c¸c c«ng thøc thÝ nghiÖm; c¸c c«ng thøc 3; 
4; 5 cã ®iÓm mμu s¾c cao h¬n so víi c«ng 
thøc 1 lμ 1 ®iÓm. 

Tæng ®iÓm b×nh hót lμ tæng hîp ®iÓm 
cña c¸c chØ tiªu: h−¬ng; vÞ; ®é nÆng; ®é ch¸y; 
mμu s¾c, nÕu tæng ®iÓm nμy cμng cao th× 
chøng tá chÊt l−îng thuèc l¸ cμng tèt. Sè liÖu 
b¶ng 8 cho thÊy, ph©n h÷u c¬ vi sinh ®a chøc 
n¨ng cã kh¶ n¨ng lμm t¨ng chÊt l−îng thuèc 
l¸ nguyªn liÖu, trong ®ã c«ng thøc 5 cã tæng 
®iÓm b×nh hót cao nhÊt (®¹t 39,5 ®iÓm). §iÒu 
nμy cã thÓ ®−îc gi¶i thÝch ®ã lμ do viÖc t¨ng 
hμm l−îng chÊt h÷u c¬ trong ®Êt, do sù ho¹t 
®éng cña c¸c chñng gièng vi sinh vËt h÷u Ých 
®−îc bæ sung vμo trong ®Êt, gióp t¨ng c−êng 
qu¸ tr×nh ®ång hãa, hÊp thô c¸c chÊt dinh 
d−ìng cña c©y thuèc l¸, t¨ng c−êng sù vËn 
chuyÓn vμ tÝch lòy vËt chÊt kh« vÒ l¸, lμm 
gi¶m hμm l−îng n−íc trong l¸ thuèc, v× vËy 
gióp cho l¸ thuèc ®¹t phÈm cÊp vμ mμu s¾c 
tèt h¬n sau khi sÊy. 

4. KÕT LUËN 
ViÖc bãn kÕt hîp gi÷a ph©n h÷u c¬ vi 

sinh ®a chøc n¨ng víi ph©n kho¸ng trªn c¸c 
c«ng thøc 2; c«ng thøc 3; c«ng thøc 5 vμ c«ng 
thøc 6 ®· lμm t¨ng qu¸ tr×nh sinh tr−ëng, 
ph¸t triÓn vμ kh¶ n¨ng chèng chÞu, ®Æc biÖt 
lμm t¨ng c¸c yÕu tè cÊu thμnh n¨ng suÊt cña 
c©y thuèc l¸, qua ®ã lμm t¨ng n¨ng suÊt; 

n¨ng suÊt kh« trªn c¸c c«ng thøc nμy t¨ng 
tõ 11,2% – 20,6% so víi c«ng thøc 1. 

Ngoμi ra, ph©n h÷u c¬ vi sinh cßn cã t¸c 
dông n©ng cao phÈm chÊt cña thuèc l¸ 
nguyªn liÖu, c«ng thøc 5 ®¹t chÊt l−îng cao 
nhÊt trªn tÊt c¶ c¸c chØ tiªu liªn quan tíi 
chÊt l−îng thuèc l¸: thμnh phÇn hãa häc tèt 
cho viÖc phèi chÕ s¶n phÈm thuèc ®iÕu, tû lÖ 
l¸ sÊy ®¹t cÊp I + II cao (®¹t 49,4%), tæng 
®iÓm b×nh hót lμ cao nhÊt (®¹t 39,5 ®iÓm).  
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¶NH H¦ëNG CñA VIÖC PHèI TRéN PH¢N H÷U C¥ VI SINH §A CHøC N¡NG (KC04-04) VíI PH¢N HãA HäC §ÕN N¡NG SUÊT Vµ CHÊT L¦îNG THUèC L¸ NGUY£N LIÖU


Effects of Mixing between Multi Functional Organic-Microbial Fertilizer (KC04-04) with Chemical Fertilizer on Yield and Quality of Tobacco


Nguyễn Thế Bình,  Nguyễn Xuân Thành
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Ngày gửi đăng: 09.12.2010;           Ngày chấp nhận: 25.05.2011

TÓM TẮT


Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu ảnh hưởng của phân hữu cơ vi sinh KC04-04 tới khả năng sinh trưởng và năng suất chất lượng của cây thuốc lá trồng trên đất bạc màu tại Lục Nam, Bắc Giang trong vụ xuân 2010. Thí nghiệm gồm 6 công thức, 3 lần nhắc lại, bố trí theo kiểu ngẫu nhiên. Kết quả cho thấy, mức phân bón 50N:140P2O5:210K2O kết hợp bón với 1 tấn phân hữu cơ vi sinh đa chức năng trên 1ha cho năng suất cây thuốc lá tăng 15,3% so với đối chứng không bón phân hữu cơ đa chức năng. Đồng thời, các chỉ tiêu chất lượng thuốc lá như thành phần hóa học tốt cho việc phối chế sản phẩm thuốc điếu, tỷ lệ lá sấy cấp I, II đạt 49,4%, tổng điểm bình hút đạt 39,5 điểm, cao nhất so với đối chứng. Như vậy, bón kết hợp phân hữu cơ đa chức năng và phân vô cơ bước đầu cho hiệu quả cao đối với cây thuốc lá.


Từ khóa: Cây thuốc lá, phân hữu cơ vi sinh đa chức năng, vụ xuân. 


SUMMARY


This research was conducted to discover effects of multi functional organic - microbial fertilizer KC04-04 on tobacco growth, yield and quality of tobacco grown on degraded, infertile soil in Luc Nam district, Bac Giang province in the 2010 spring season. The treatments were arranged in a Randomized Complete Block Design (RCBD) with 3 replications. Combined application of 1000 kg multi - functional organic-microbial fertilizer and 50N:140P2O5:210K2O/ha (i.e. treatment 5) increased  yield by 15.3%  as compared with the control (only NPK). Moreover, tobacco quality criteria,  such as chemical composition for tobacco mixing formula, proportion of I + II cure tobacco classes and total smoking point were highly acceptable, suggesting that combined application of multi functional organic-microbial fertilizer and inorganic fertilizer may be efficient for tobacco production. 

Key words: Multi functional organic-microorganism fertilizer, spring season, tobacco.  

1. §ÆT VÊN §Ò


Thùc tÕ s¶n xuÊt vµ tiªu thô thuèc l¸ nguyªn liÖu ë níc ta trong thêi gian qua cho thÊy thuèc l¸ vµng sÊy (Virginia) lµ lo¹i nguyªn liÖu chÝnh. C¸c vïng trång thuèc l¸ tr¶i dµi tõ c¸c tØnh miÒn nói phÝa B¾c ®Õn c¸c tØnh §ång Th¸p, An Giang ë phÝa Nam  ®a d¹ng lín vÒ ®iÒu kiÖn ®Êt ®ai, khÝ hËu vµ kü thuËt gieo trång.


§Ó c©y thuèc l¸ sinh trëng ph¸t triÓn tèt vµ cho chÊt lîng thuèc l¸ nguyªn liÖu cao, cÇn ph¶i bãn ph©n ®Çy ®ñ vµ c©n ®èi. Mét sè lo¹i ph©n phï hîp víi c©y thuèc l¸ ®· ®îc Tæng c«ng ty thuèc l¸ ViÖt Nam cung øng vµ híng dÉn sö dông nh: NH4NO3, K2SO4, DAP vµ mét sè lo¹i ph©n hçn hîp kh¸c. §©y lµ nh÷ng lo¹i ph©n hãa häc yªu cÇu lîng bãn ngµy cµng t¨ng, mÆt kh¸c trong s¶n xuÊt thuèc l¸ nguyªn liÖu thêng ®îc khuyÕn c¸o kh«ng nªn bãn ph©n chuång t¬i. V× vËy hiÖn nay ®Êt trång thuèc l¸ nguyªn liÖu cã xu híng bÞ tho¸i hãa, kh¶ n¨ng gi÷ níc, gi÷ ph©n cña ®Êt trång gi¶m sót; ®Êt vµ níc cã thÓ bÞ « nhiÔm. Do bãn ph©n hãa häc liÒu lîng cao vµ liªn tôc, hµm lîng nitrat, hµm lîng protein, nicotin trong thuèc l¸ nguyªn liÖu t¨ng, g©y ¶nh hëng nghiªm träng tíi chÊt lîng thuèc l¸ nguyªn liÖu. 

T¹i B¾c Giang, phÇn lín ®Êt trång thuèc l¸ thuéc nhãm ®Êt b¹c mµu. §©y lµ lo¹i ®Êt bÞ röa tr«i nhiÒu nªn ®Êt cã ph¶n øng chua, hµm lîng chÊt dinh dìng nghÌo, nÕu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kh«ng cã biÖn ph¸p c¶i t¹o thÝch hîp, ®Êt sÏ mÊt søc s¶n xuÊt, lµm gi¶m hiÖu qu¶ cña s¶n xuÊt n«ng nghiÖp (ViÖn Khoa häc N«ng nghiÖp ViÖt Nam, 1968; Lª Duy Mú, 1979). 


Nghiªn cøu nµy nh»m t×m hiÓu ¶nh hëng cña ph©n h÷u c¬ vi sinh tíi kh¶ n¨ng sinh trëng ph¸t triÓn cña c©y thuèc l¸ trång trªn ®Êt b¹c mµu, gãp phÇn c¶i t¹o ®Êt vµ n©ng cao n¨ng suÊt, chÊt lîng c©y thuèc l¸, ®¶m b¶o cho sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng.


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


2.1. VËt liÖu


VËt liÖu nghiªn cøu gåm gièng thuèc l¸ K.326 vµ c¸c lo¹i ph©n bãn: ph©n NH4NO3, K2SO4, supe l©n, ph©n h÷u c¬ vi sinh ®a chøc n¨ng (KC04-04), trong lo¹i ph©n nµy ngoµi c¸c chñng gièng vi sinh vËt cè ®Þnh N2 cßn cã sù cã mÆt cña c¸c chñng gièng vi sinh vËt cã kh¶ n¨ng ph©n hñy chuyÓn hãa l©n, ®èi kh¸ng bÖnh vµ kÝch thÝch qu¸ tr×nh quang hîp (Bacillus vµ Enterobacter). 


Nghiªn cøu ®îc tiÕn hµnh trªn ®Êt x¸m b¹c mµu huyÖn Lôc Nam - tØnh B¾c Giang, trong thêi gian tõ th¸ng 12 n¨m 2009 tíi th¸ng 9 n¨m 2010.


2.2. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu


Ph©n h÷u c¬ vi sinh ®a chøc n¨ng (VSV§CN) ®îc kiÓm tra chÊt lîng tríc khi sö dông vÒ c¸c chØ tiªu: RH (%), pHKCl, OM (%), azotobacter (109CFU/g ph©n), rhizobium (109CFU/g ph©n), bacillus (109CFU/g ph©n), enterobacter (109CFU/g ph©n), ®é t¹p khuÈn theo tiªu chuÈn TCVN 134B-1996. 


ThÝ nghiÖm ®ång ruéng ®îc bè trÝ t¹i Chi nh¸nh ViÖn Kinh tÕ kü thuËt Thuèc l¸ t¹i B¾c Giang (x· B¶o S¬n - Lôc Nam - B¾c Giang) gåm 6 c«ng thøc víi 3 lÇn nh¾c l¹i, diÖn tÝch mçi « thÝ nghiÖm lµ 20 m2. C¸c c«ng thøc ®îc bè trÝ theo kiÓu ngÉu nhiªn. Trång trät, ch¨m sãc theo quy tr×nh kü thuËt do ViÖn Kinh tÕ kü thuËt Thuèc l¸ ban hµnh ®èi víi c©y thuèc l¸ vµng sÊy. MËt ®é gieo trång: 16.500 c©y/ha (1,2 m x 0,5 m).


C«ng thøc 1: 70N:140P2O5 : 210 K2O/1ha (NÒn) (®èi chøng).


C«ng thøc 2:  NÒn + 0,5 tÊn VSV§CN /ha.


C«ng thøc 3: NÒn + 1 tÊn VSV§CN/ha.


C«ng thøc 4: 30N: 140P205: 210K2O + 1 tÊn ph©n VSV§CN/ha.


C«ng thøc 5: 50N: 140P205: 210K2O + 1 tÊn ph©n VSV§CN/ha.


C«ng thøc 6: 90N: 140P205: 210K2O + 1 tÊn ph©n VSV§CN/ha.


C¸c chØ tiªu n«ng sinh häc ®îc ®¸nh gi¸ theo Quy ph¹m c¸c chØ tiªu sinh trëng, ph¸t triÓn thuèc l¸ 10 TCN 426 – 2000 do Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT ban hµnh. 


Møc ®é nhiÔm s©u bÖnh trªn ®ång ruéng ®îc ®¸nh gi¸ dùa vµo c¸c lo¹i s©u bÖnh chÝnh g©y h¹i trong ®iÒu kiÖn tù nhiªn, theo c¸c ph¬ng ph¸p th«ng dông cña Côc B¶o vÖ thùc vËt ®· ®îc Bé N«ng nghiÖp & PTNT th«ng qua ngµy 18/11/1995 vµ theo quy ®Þnh cña ViÖn Kinh tÕ kü thuËt Thuèc l¸.


Ph©n cÊp l¸ sÊy theo Tiªu chuÈn ngµnh TCN 26-01-02 do Bé C«ng nghiÖp ban hµnh ®èi víi thuèc l¸ vµng sÊy.


Sè liÖu thÝ nghiÖm ®îc xö lý thèng kª theo ch¬ng tr×nh Excel vµ SAS 6.10.


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


3.1. KiÓm tra chÊt lîng cña ph©n h÷u
       c¬ vi sinh ®a chøc n¨ng (KC04-04)


Tríc thÝ nghiÖm, ph©n h÷u c¬ vi sinh ®a chøc n¨ng ®îc kiÓm tra chÊt lîng (B¶ng 1).

		B¶ng 1. ChÊt lîng cña ph©n h÷u c¬ vi sinh ®a chøc n¨ng


Chỉ tiêu

		Phân hữu cơ vi sinh vật đa chức năng (VSVĐCN)

		TCVN 134B-1996



		RH (%)

		35

		20- 40



		pHKCl

		7,4

		6-8



		OM (%)

		21

		≥ 17%



		Azotobacter (109 CFU/g phân)

		1,58

		> 0,01



		Rhizobium (109 CFU/g phân)

		1,02

		> 0,01



		Bacillus (109 CFU/g phân)

		0,97

		> 0,01



		Enterobacter (109 CFU/g phân)

		0,85

		> 0,01



		Độ tạp khuẩn (%)

		<2

		<5





B¶ng 2. Thêi gian sinh trëng cña c©y thuèc l¸


		Công thức

		Ra nụ 10%
(ngày)

		Ra nụ 90%
(ngày)

		Lá đầu chín
(ngày)

		Lá cuối chín 
(ngày)



		70N : 140P2O5 : 210K2O/1ha (Nền)

		52,0

		58,0

		61,0

		119,0



		Nền + 0,5 tấn VSVĐCN /ha

		54,0

		59,0

		62,0

		123,0



		Nền + 1 tấn VSVĐCN/ha

		55,0

		61,0

		63,0

		125,0



		30N: 140P205: 210K2O + 1 tấn phân VSVĐCN/ha

		53,0

		59,0

		61,0

		116,0



		50N: 140P205: 210K2O + 1 tấn phân VSVĐCN/ha

		54,0

		60,0

		63,0

		125,0



		90N: 140P205: 210K2O + 1 tấn phân VSVĐCN/ha

		55,0

		62,0

		65,0

		128,0



		

		

		

		

		





Tõ c¸c kÕt qu¶ ph©n tÝch trªn cho thÊy c¸c chØ tiªu cña ph©n h÷u c¬ VSV§CN ®îc sö dông trong thÝ nghiÖm nµy ®Òu ®¹t vµ vît so víi TCVN 134B-1996. 


3.2. ¶nh hëng cña ph©n h÷u c¬ vi sinh
       tíi sinh trëng, ph¸t triÓn vµ n¨ng
       suÊt, chÊt lîng cña c©y thuèc l¸


3.2.1. Thêi gian sinh trëng cña c©y thuèc l¸

ViÖc x¸c ®Þnh thêi gian në hoa cña c©y thuèc l¸ rÊt quan träng v× khi c©y thuèc l¸ xuÊt hiÖn nô hoa lµ c©y ®· tõ giai ®o¹n sinh trëng dinh dìng sang sinh trëng sinh thùc (B¶ng 2). Qu¸ tr×nh tæng hîp vµ dù tr÷ vËt chÊt trong l¸ kh«ng cßn lµ qu¸ tr×nh c¬ b¶n n÷a, vËt chÊt tÝch lòy ®îc ®· b¾t ®Çu ph©n hãa, chuyÓn ®Õn ®Ó nu«i dìng hoa qu¶ h¹t, ®iÒu ®ã kh«ng cã lîi cho n¨ng suÊt vµ phÈm chÊt thuèc l¸.


Sè liÖu b¶ng 2 cho thÊy, ph©n h÷u c¬ vi sinh ®a chøc n¨ng kh«ng ¶nh hëng nhiÒu tíi thêi gian b¾t ®Çu ra nô còng nh thêi gian në hoa ré vµ l¸ b¾t ®Çu chÝn, tuy nhiªn ë c¸c c«ng thøc 2; 3; 5; 6 thêi gian l¸ cuèi chÝn l¹i dµi h¬n so víi c«ng thøc 1, ®Æc biÖt

c«ng thøc 6 dµi h¬n 9 ngµy. §iÒu nµy cho thÊy ph©n h÷u c¬ vi sinh ®a chøc n¨ng ®· kÐo dµi thêi gian sinh trëng cña c©y thuèc l¸, lµ tiÒn ®Ò ®Ó t¨ng n¨ng suÊt sau nµy.


3.2.2. ¶nh hëng cña ph©n h÷u c¬ vi sinh
          ®Õn mét sè ®Æc ®iÓm sinh häc cña
          c©y thuèc l¸


C¸c ®Æc ®iÓm sinh häc lµ nh÷ng chØ tiªu quan träng ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt lîng ph©n sö dông vµ hiÖu qu¶ cña viÖc bãn ph©n (B¶ng 3). VÒ chiÒu cao c©y, sù sai kh¸c cã ý nghÜa ®îc ghi nhËn ë c«ng thøc 3, c«ng thøc 5 vµ c«ng thøc 6 so víi c«ng thøc 1. Trªn c¸c c«ng thøc bãn kÕt hîp víi ph©n h÷u c¬ vi sinh ®a chøc n¨ng (trõ c«ng thøc 4) cã tæng sè l¸ lín h¬n vµ vît gi¸ trÞ nhá nhÊt cã ý nghÜa so víi c«ng thøc bãn nguyªn ph©n kho¸ng (c«ng thøc 1), trong ®ã c«ng thøc 6 lµ cao nhÊt (®¹t 27,2 l¸). ChØ tiªu ®êng kÝnh th©n Ýt cã sù sai kh¸c gi÷a c¸c c«ng thøc, chØ cã c«ng thøc 6 lµ lín h¬n vµ vît gi¸ trÞ LSD0,05 so víi c«ng thøc 1, chØ tiªu nµy thÓ hiÖn b¶n chÊt cña gièng Ýt chÞu ¶nh hëng cña chÕ ®é bãn ph©n.

B¶ng 3. Mét sè ®Æc ®iÓm sinh häc cña c©y thuèc l¸


		Công thức

		Chiều cao sinh học (cm)

		Tổng số lá
(lá)

		Đường kính thân (cm)



		70N : 140P2O5 : 210K2O/1ha (Nền)

		129,0c

		23,5b

		2,5bc



		Nền + 0,5 tấn VSVĐCN /ha

		136,5bc

		25,6a

		2,5bc



		Nền + 1 tấn VSVĐCN/ha

		140,3ab

		26,4a

		2,6ab



		30N: 140P205: 210K2O + 1 tấn phân VSVĐCN/ha

		129,5c

		23,5b

		2,4c



		50N: 140P205: 210K2O + 1 tấn phân VSVĐCN/ha

		140,8ab

		26,3a

		2,6ab



		90N: 140P205: 210K2O + 1 tấn phân VSVĐCN/ha

		145,3a

		27,2a

		2,7a



		LSD0,05

		8,78

		2,01

		0,14



		CV (%)

		3,5

		4,4

		3,0





Chú thích: Các giá trị cùng chữ cái không vượt quá giới hạn sai khác nhỏ nhất có ý nghĩa


B¶ng 4. Møc ®é s©u bÖnh h¹i trªn c©y thuèc l¸


		Công thức

		Sâu
xanh
hại

		Tỷ lệ cây mắc các bệnh (%)



		

		

		Đen thân

		TMV

		CMV



		

		

		20 NST

		40 NST

		TH

		20 NST

		40 NST

		TH

		20 NST

		40 NST

		TH



		70N : 140P2O5 : 210K2O/1ha (Nền)

		++

		0,0

		4,5

		8,0

		0,0

		8,0

		12,5

		0,0

		2,0

		9,2



		Nền + 0,5 tấn VSVĐCN /ha

		+

		0,0

		0,0

		1,0

		0,0

		1,0

		1,0

		0,0

		0,0

		1,0



		Nền + 1 tấn VSVĐCN/ha

		+

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		1,0

		0,0

		0,0

		0,0



		30N: 140P205: 210K2O + 1 tấn phân VSVĐCN/ha

		+

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		1,0

		3,0

		0,0

		1,0

		2,0



		50N: 140P205: 210K2O + 1 tấn phân VSVĐCN/ha

		+

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		1,0

		0,0

		0,0

		0,0



		90N: 140P205: 210K2O + 1 tấn phân VSVĐCN/ha

		+

		0,0

		0,0

		1,0

		0,0

		1,0

		2,0

		0,0

		0,0

		1,0





Chú thích: + sâu xanh hại ít, ++ sâu xanh hại trung bình
                          TMV: Tobacco Mosaic Virus; CMV: Cucumis Mosaic Virus
                          NST: Ngày sau trồng; TH: Thu hoạch


3.2.3. ¶nh hëng cña ph©n h÷u c¬ vi sinh
          ®Õn kh¶ n¨ng chèng chÞu cña c©y
           thuèc l¸


TÊt c¶ c¸c c«ng thøc ®Òu bÞ s©u xanh h¹i tõ møc h¹i Ýt tíi møc h¹i trung b×nh, trong ®ã c¸c c«ng thøc bãn kÕt hîp víi ph©n h÷u c¬ vi sinh bÞ s©u xanh ph¸ ho¹i ë møc ®é Ýt h¬n so víi c«ng thøc bãn nguyªn ph©n kho¸ng (B¶ng 4). Trong thÝ nghiÖm dïng gièng K.326


lµ mét gièng thuèc l¸ mÉn c¶m víi TMV vµ CMV (®©y lµ c¸c bÖnh do virus ph¸ ho¹i), ®©y lµ thÝ nghiÖm n¨m thø 2 sö dông ph©n h÷u c¬ vi sinh ®a chøc n¨ng bãn cho c©y thuèc l¸, nªn kh¶ n¨ng ®Ò kh¸ng bÖnh ®· ®îc t¨ng lªn ®¸ng kÓ trªn c¸c c«ng thøc bãn kÕt hîp víi ph©n h÷u c¬ vi sinh ®a chøc n¨ng, cã thÓ ®ã lµ do kh¶ n¨ng ®èi kh¸ng cña mét sè chñng gièng vi sinh vËt trong ph©n h÷u c¬ vi sinh ®a chøc n¨ng ph¸t huy t¸c dông. 


3.2.4. ¶nh hëng cña ph©n h÷u c¬ vi sinh
           ®Õn c¸c yÕu tè cÊu thµnh n¨ng suÊt
           vµ n¨ng suÊt


VÒ chiÒu dµi l¸, cao nhÊt lµ c«ng thøc 6 (®¹t 76,9 cm), c«ng thøc nµy cïng víi c¸c c«ng thøc 2, c«ng thøc 3 vµ c«ng thøc 5 lµ lín h¬n vµ sai kh¸c cã ý nghÜa so víi c«ng thøc 1. T¬ng tù nh vËy víi chØ tiªu träng lîng l¸ vµ chiÒu réng l¸. Cïng víi ba chØ tiªu trªn, trong th©m canh thuèc l¸, sè l¸ kinh tÕ lµ mét trong nh÷ng chØ tiªu quan träng quyÕt ®Þnh ®Õn n¨ng suÊt thùc thu (B¶ng 5). KÕt qu¶ cho thÊy trªn c¸c c«ng thøc bãn kÕt hîp víi ph©n h÷u c¬ vi sinh ®a chøc n¨ng (trõ c«ng thøc 4) cã sè l¸ kinh tÕ lín h¬n vµ sai kh¸c cã ý nghÜa so víi c«ng thøc bãn nguyªn ph©n kho¸ng (c«ng thøc 1), trong ®ã c«ng thøc 5 (®¹t 23,2 l¸) vµ c«ng thøc 6 (®¹t 23,9 l¸) lµ nh÷ng c«ng thøc cã sè l¸ kinh tÕ ®¹t cao. §iÒu nµy cã ¶nh hëng lín tíi n¨ng suÊt t¬i vµ n¨ng suÊt kh« cña c©y thuèc l¸ (B¶ng 6).


N¨ng suÊt t¬i cao nhÊt lµ c«ng thøc 6 (®¹t 191,3 t¹/ha); c«ng thøc 2, c«ng thøc 3, c«ng thøc 5 vµ c«ng thøc 6 cã n¨ng suÊt kh« lín h¬n vµ vît gi¸ trÞ nhá nhÊt cã ý nghÜa so víi c«ng thøc 1; n¨ng suÊt kh« t¨ng tõ 11,2% - 20,6% so víi c«ng thøc 1. KÕt qu¶ nµy lµ phï hîp víi ¶nh hëng cña ph©n h÷u c¬ vi sinh ®a chøc n¨ng ®Õn c¸c yÕu tè cÊu thµnh n¨ng suÊt cña thuèc l¸.


		B¶ng 5. C¸c yÕu tè cÊu thµnh n¨ng suÊt 


Công thức

		Chiều dài lá lớn nhất
(cm)

		Chiều rộng lá lớn nhất (cm)

		Trọng lượng lá lớn nhất
(g)

		Số lá
kinh tế
(lá)



		70N : 140P2O5 : 210K2O/1ha (Nền)

		67,0b

		23,6b

		62,8c

		19,3c



		Nền + 0,5 tấn VSVĐCN /ha

		73,8a

		27,3a

		72,3b

		22,2b



		Nền + 1 tấn VSVĐCN/ha

		75,2a

		28,0a

		75,1ab

		23,0ab



		30N: 140P205: 210K2O + 1 tấn phân VSVĐCN/ha

		67,3b

		24,0b

		62,8c

		19,1c



		50N: 140P205: 210K2O + 1 tấn phân VSVĐCN/ha

		75,0a

		28,2a

		75,3ab

		23,2ab



		90N: 140P205: 210K2O + 1 tấn phân VSVĐCN/ha

		76,9a

		29,1a

		79,9a

		23,9a



		LSD0.05

		5,00

		2,46

		6,54

		1,68



		CV (%)

		3,8

		5,1

		5,0

		4,2





Chú thích: Các giá trị cùng chữ cái không vượt quá giới hạn sai khác nhỏ nhất có ý nghĩa


B¶ng 6. N¨ng suÊt thuèc l¸


		Công thức

		Năng suất tươi (tạ/ha)

		Năng suất khô (tạ/ha)

		% so với đối chứng (%)



		70N : 140P2O5 : 210K2O/1ha (Nền)

		162,8c

		17,0c

		100,0



		Nền + 0,5 tấn VSVĐCN /ha

		175,3b

		18,9b

		111,2



		Nền + 1 tấn VSVĐCN/ha

		179,6b

		19,6ab

		115,3



		30N: 140P205: 210K2O + 1 tấn phân VSVĐCN/ha

		162,5c

		16,9c

		99,4



		50N: 140P205: 210K2O + 1 tấn phân VSVĐCN/ha

		179,2b

		19,6ab

		115,3



		90N: 140P205: 210K2O + 1 tấn phân VSVĐCN/ha

		191,3a

		20,5a

		120,6



		LSD0.05

		8,83

		0,94

		



		CV (%)

		2,8

		2,8

		



		

		

		

		





Chú thích: Các giá trị cùng chữ cái không vượt quá giới hạn sai khác nhỏ nhất có ý nghĩa


3.2.5. ¶nh hëng cña ph©n h÷u c¬ vi sinh
          ®Õn chÊt lîng thuèc l¸


ChÊt lîng cña thuèc l¸ nguyªn liÖu lµ mét ®Æc ®iÓm mang tÝnh t¬ng ®èi, thay ®æi theo thêi gian, theo ®Þa ph¬ng vµ phô thuéc vµo mçi c¸ nh©n. ChÊt lîng cña thuèc l¸ nguyªn liÖu nãi lªn sù c©n ®èi cña c¸c ®Æc tÝnh tù nhiªn, cña s¶n phÈm phï hîp víi së thÝch cña nhãm ngêi tiªu dïng ë thêi ®iÓm vµ ®Þa ph¬ng nhÊt ®Þnh. NhiÒu ®Æc tÝnh vËt lý vµ ho¸ häc ®îc sö dông ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt lîng. Ngµy nay ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt lîng cña thuèc l¸ nguyªn liÖu, ngêi ta kÕt hîp c¶ ba d¹ng ®¸nh gi¸: ph©n cÊp x¸c ®Þnh tû lÖ c¸c cÊp lo¹i l¸ sÊy; ph©n tÝch hµm lîng mét sè chÊt ¶nh hëng chÝnh ®Õn chÊt lîng; b×nh hót c¶m quan.


Sè liÖu b¶ng 7 cho thÊy, chØ tiªu nicotin ë c¸c c«ng thøc bãn kÕt hîp víi ph©n h÷u c¬ vi sinh ®a chøc n¨ng ®Òu thÊp h¬n so víi c«ng thøc bãn nguyªn ph©n kho¸ng (c«ng thøc 1) 


dao ®éng tõ 2,32 (c«ng thøc 5) – 2,64% (c«ng thøc 6); t¬ng tù ®ã lµ chØ tiªu N tæng sè, trong ®ã c«ng thøc 5 cã N tæng sè lµ thÊp nhÊt (®¹t 1,90%). Hµm lîng ®êng khö t¨ng m¹nh trªn c¸c c«ng thøc bãn kÕt hîp, c«ng thøc 5 cã hµm lîng ®êng khö cao nhÊt (®¹t 18,2%); hµm lîng clo hßa tan trªn c¸c c«ng thøc ®Òu nhá h¬n 1%. Nh×n chung c¸c chØ tiªu nicotin; N tæng sè, ®êng khö, clo ë tÊt c¶ c¸c c«ng thøc ®Òu ®¹t yªu cÇu ®Ó ®a vµo phèi chÕ s¶n xuÊt thuèc ®iÕu, trong ®ã ë c¸c c«ng thøc bãn kÕt hîp víi ph©n h÷u c¬ vi sinh ®a chøc n¨ng, ®Æc biÖt c«ng thøc 5 cã c¸c chØ tiªu ë møc c©n ®èi nhÊt, ®iÒu nµy cã ®îc ®ã lµ do m«i trêng ®Êt trång thuèc l¸ sau hai n¨m bãn kÕt hîp víi ph©n h÷u c¬ vi sinh ®· ®îc c¶i thiÖn theo chiÒu híng phï hîp h¬n víi sinh trëng cña c©y thuèc l¸, gióp c©y ®ång hãa c¸c chÊt dinh dìng mét c¸ch c©n ®èi, gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng thuèc l¸ nguyªn liÖu.


B¶ng 7. ¶nh hëng cña ph©n h÷u c¬ vi sinh tíi thµnh phÇn hãa häc
cña thuèc l¸ nguyªn liÖu


		Công thức

		Nicotin
(%)

		Nitơ tổng số
(%)

		Đường khử (%)

		Clo
(%)



		70N : 140P2O5 : 210K2O/1ha (Nền)

		2,66

		2,17

		14,1

		0,60



		Nền + 0,5 tấn VSVĐCN /ha

		2,40

		2,03

		16,5

		0,55



		Nền + 1 tấn VSVĐCN/ha

		2,42

		2,05

		16,7

		0,55



		30N: 140P205: 210K2O + 1 tấn phân VSVĐCN/ha

		2,37

		1,98

		16,3

		0,53



		50N: 140P205: 210K2O + 1 tấn phân VSVĐCN/ha

		2,32

		1,90

		18,2

		0,50



		90N: 140P205: 210K2O + 1 tấn phân VSVĐCN/ha

		2,64

		2,15

		16,7

		0,60





B¶ng 8. ¶nh hëng cña ph©n h÷u c¬ vi sinh tíi cÊp lo¹i vµ ®iÓm b×nh hót


		Công thức

		Tỷ lệ  lá sấy cấp I+II
(%)

		Hương

		Vị

		Độ nặng

		Độ cháy

		Màu sắc

		Tổng điểm



		70N : 140P2O5 : 210K2O/1ha (Nền)

		31,0

		9,2

		9,1

		7,0

		6,0

		6,0

		37,3



		Nền + 0,5 tấn VSVĐCN /ha

		39,7

		9,6

		9,5

		7,0

		6,0

		6,5

		38,6



		Nền + 1 tấn VSVĐCN/ha

		42,8

		9,7

		9,6

		7,0

		6,0

		7,0

		39,3



		30N: 140P205: 210K2O + 1 tấn phân VSVĐCN/ha

		39,5

		9,6

		9,6

		7,0

		6,0

		7,0

		39,2



		50N: 140P205: 210K2O + 1 tấn phân VSVĐCN/ha

		49,4

		9,8

		9,7

		7,0

		6,0

		7,0

		39,5



		90N: 140P205: 210K2O + 1 tấn phân VSVĐCN/ha

		38,2

		9,5

		9,3

		7,0

		6,0

		6,0

		37,8





Tû lÖ l¸ sÊy CI+II thÓ hiÖn phÈm cÊp vµ chÊt lîng thuèc l¸; c¸c c«ng thøc 2; 3; 4; 5 vµ 6 cã tû lÖ l¸ sÊy ®¹t cÊp I+II cao h¬n so víi c«ng thøc 1 (®¹t 31,0%), c«ng thøc 5 cã tû lÖ nµy lµ cao nhÊt (®¹t 49,4%) nhiÒu h¬n 18,4% so víi c«ng thøc 1, c«ng thøc 6 lµ thÊp h¬n (®¹t 38,2%), nh vËy nÕu bãn t¨ng ®¹m th× sÏ lµm gi¶m tû lÖ l¸ sÊy ®¹t cÊp I,II. §iÓm h¬ng vµ ®iÓm vÞ trªn c¸c c«ng thøc bãn kÕt hîp víi ph©n h÷u c¬ vi sinh ®Òu cao h¬n so víi c«ng thøc bãn nguyªn ph©n kho¸ng (c«ng thøc 1), trong ®ã c«ng thøc 5 cã sè ®iÓm lµ cao nhÊt trªn hai chØ tiªu nµy (9,8 vµ 9,7 ®iÓm). §iÓm ®é nÆng, ®é ch¸y lµ gièng nhau ë c¸c c«ng thøc thÝ nghiÖm; c¸c c«ng thøc 3; 4; 5 cã ®iÓm mµu s¾c cao h¬n so víi c«ng thøc 1 lµ 1 ®iÓm.


Tæng ®iÓm b×nh hót lµ tæng hîp ®iÓm cña c¸c chØ tiªu: h¬ng; vÞ; ®é nÆng; ®é ch¸y; mµu s¾c, nÕu tæng ®iÓm nµy cµng cao th× chøng tá chÊt lîng thuèc l¸ cµng tèt. Sè liÖu b¶ng 8 cho thÊy, ph©n h÷u c¬ vi sinh ®a chøc n¨ng cã kh¶ n¨ng lµm t¨ng chÊt lîng thuèc l¸ nguyªn liÖu, trong ®ã c«ng thøc 5 cã tæng ®iÓm b×nh hót cao nhÊt (®¹t 39,5 ®iÓm). §iÒu nµy cã thÓ ®îc gi¶i thÝch ®ã lµ do viÖc t¨ng hµm lîng chÊt h÷u c¬ trong ®Êt, do sù ho¹t ®éng cña c¸c chñng gièng vi sinh vËt h÷u Ých ®îc bæ sung vµo trong ®Êt, gióp t¨ng cêng qu¸ tr×nh ®ång hãa, hÊp thô c¸c chÊt dinh dìng cña c©y thuèc l¸, t¨ng cêng sù vËn chuyÓn vµ tÝch lòy vËt chÊt kh« vÒ l¸, lµm gi¶m hµm lîng níc trong l¸ thuèc, v× vËy gióp cho l¸ thuèc ®¹t phÈm cÊp vµ mµu s¾c tèt h¬n sau khi sÊy.


4. KÕT LUËN


ViÖc bãn kÕt hîp gi÷a ph©n h÷u c¬ vi sinh ®a chøc n¨ng víi ph©n kho¸ng trªn c¸c c«ng thøc 2; c«ng thøc 3; c«ng thøc 5 vµ c«ng thøc 6 ®· lµm t¨ng qu¸ tr×nh sinh trëng, ph¸t triÓn vµ kh¶ n¨ng chèng chÞu, ®Æc biÖt lµm t¨ng c¸c yÕu tè cÊu thµnh n¨ng suÊt cña c©y thuèc l¸, qua ®ã lµm t¨ng n¨ng suÊt; n¨ng suÊt kh« trªn c¸c c«ng thøc nµy t¨ng tõ 11,2% – 20,6% so víi c«ng thøc 1.


Ngoµi ra, ph©n h÷u c¬ vi sinh cßn cã t¸c dông n©ng cao phÈm chÊt cña thuèc l¸ nguyªn liÖu, c«ng thøc 5 ®¹t chÊt lîng cao nhÊt trªn tÊt c¶ c¸c chØ tiªu liªn quan tíi chÊt lîng thuèc l¸: thµnh phÇn hãa häc tèt cho viÖc phèi chÕ s¶n phÈm thuèc ®iÕu, tû lÖ l¸ sÊy ®¹t cÊp I + II cao (®¹t 49,4%), tæng ®iÓm b×nh hót lµ cao nhÊt (®¹t 39,5 ®iÓm). 
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