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TÓM TẮT 
Phân hữu cơ Sông Gianh đã được công nhận đạt tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN.134B-1996). Thí 

nghiệm gồm 6 công thức với 3 lần nhắc lại, các công thức được bố trí theo kiểu ngẫu nhiên có hiệu 
chỉnh. Khi bón kết hợp phân hữu cơ vi sinh Sông Gianh với một lượng phân khoáng phù hợp cho 
cây thuốc lá tại Lục Nam, Bắc Giang trong vụ xuân 2009 kết quả bước đầu cho thấy: ở các công 
thức này một số tính chất sinh hóa học của đất đã có sự thay đổi, làm tăng hàm lượng chất hữu 
cơ, tăng lượng đạm trong đất, và đặc biệt đã làm tăng số lượng vi khuẩn tổng số hảo khí, nấm tổng 
số, xạ khuẩn tổng số, qua đó xúc tiến quá trình phân hủy, chuyển hóa các hợp chất trong đất. Ở 
các công thức bón kết hợp phân hữu cơ vi sinh Sông Gianh đã làm tăng quá trình sinh trưởng, 
phát triển của cây thuốc lá, tăng năng suất từ 11,3 - 13,2% so với đối chứng đó là công thức 5 (1 tấn 
phân VSV Sông Gianh + 50 N: 140 P205: 210 K2O) và công thức 3 (1 tấn phân VSV Sông Gianh + 70 
N: 140 P205: 210 K2O). Ngoài ra khi bón kết hợp với loại phân này còn có tác dụng tăng phẩm cấp và 
chất lượng thuốc lá sấy. 

Từ khóa: Cây thuốc lá, phân hữu cơ vi sinh Sông Gianh, tính chất sinh hóa của đất, vụ xuân.  

 SUMMARY 
Song Gianh organic-microorganism fertilizer (SGOM) is proven to meet Vietnamese standard 

(TCVN.134B-1996) and its quality can be used. The experiment was carried out by a  Randomized 
Complete Block Design (RCBD) for 6 treatments with 3 replications of SGOM integrated with suitable 
chemical fertilizer applied for tobacco crop in Luc Nam district, Bac Giang province in the Spring 
season 2009. Our primarily results were ensured the benefit of SGOM as follows: improving some soil 
bio-chemical properties, increasing soil organic matter, and enhancing nitrogen fixing process, 
increasing number of aerobic microorganisms and actinomycete, enhancing decomposition and 
transformation processes in the soil. In the treatments applied both SGOM and NPK fertilizer (i.e. 
treatment 5 (1000 kg SGOM + 50 kg N + 140 kg P2O5 + 210 kg K2O/ha) and treatment 3 (1000 kg SGOM 
+ 70 kg N + 140 kg P2O5 + 210 kg K2O/ha), tobacco has better development and growth rate, yield 
increased from 11.3 to 13.2% to compare with the control (applied with NPK). In addition, SGOM also 
can be increased quality of dried tobacco-leaves. 

Key words: Song Gianh organic - microorganism fertilizer (SGOM), soil Bio-chemical properties, 
spring season, tobacco.   
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1. §ÆT VÊN §Ò 
Ph©n bãn vi sinh vËt lμ s¶n phÈm sinh 

häc, cã t¸c dông n©ng cao n¨ng suÊt vμ chÊt 
l−îng n«ng s¶n, gi¶m chi phÝ, tiÕt kiÖm ph©n 
bãn v« c¬ vμ gãp phÇn t¹o c©n b»ng sinh 
th¸i. C¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu tõ Mü, Canada, 

Nga, Ên §é, Th¸i Lan, Trung Quèc, NhËt 
B¶n… cho thÊy, sö dông chÕ phÈm vi sinh 
vËt cã thÓ cung cÊp cho ®Êt vμ c©y trång tõ 
30 - 60 kg N/ha/n¨m hoÆc thay thÕ 1/2 -1/3 
l−îng l©n v« c¬ b»ng quÆng phot phat (Adem 
Gunes & cs., 2009). T¹i ViÖt Nam ®· cã mét 
sè t¸c gi¶ nghiªn cøu vÒ hiÖu qu¶ cña  ph©n 
h÷u c¬ vi sinh trªn mét vμi ®èi t−îng c©y 
trång, b−íc ®Çu cho thÊy ¶nh h−ëng tÝch cùc 
cña c¸c chñng gièng vi sinh vËt h÷u Ých tíi 
sinh tr−ëng ph¸t triÓn cña c©y trång  (Hoμng 
H¶i, 2008; NguyÔn Xu©n Thμnh & cs., 2007).  

Trong lÜnh vùc s¶n xuÊt thuèc l¸ nguyªn 
liÖu, ngoμi vÊn ®Ò n¨ng suÊt th× phÈm chÊt 
®ãng mét vai trß quan träng. §Ó cho c©y 
thuèc l¸ sinh tr−ëng ph¸t triÓn tèt th× mét 
vÊn ®Ò thiÕt yÕu lμ ph¶i bãn ph©n ®Çy ®ñ vμ 
c©n ®èi cho c©y. Tæng c«ng ty Thuèc l¸ ViÖt 
Nam ®· cung øng vμ h−íng dÉn sö dông mét 
sè ph©n ®Æc chñng phï hîp víi c©y thuèc l¸ 
nh− NH4NO3, K2SO4, DAP vμ mét sè lo¹i 
ph©n hçn hîp kh¸c (TrÇn §¨ng Kiªn, Hoμng 
Tù LËp, 2000).  

§Êt b¹c mμu B¾c Giang do bÞ röa tr«i 
nhiÒu nªn hμm l−îng chÊt dinh d−ìng trong 
®Êt rÊt nghÌo, ®Êt cã ph¶n øng chua. Nh−ng 
®©y còng lμ lo¹i ®Êt cã tiÒm n¨ng cho hiÖu 
qu¶ kinh tÕ cao v× cã thÓ s¶n xuÊt ®a d¹ng 
ho¸ c¸c lo¹i c©y trång, trong ®ã c©y thuèc l¸ 
còng ph¸t triÓn rÊt phï hîp. Trong thêi gian 
qua, c©y thuèc l¸ ®· ®−îc trång phæ biÕn t¹i 
®©y, ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao cho ng−êi 
n«ng d©n. Song trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, 
ph©n ho¸ häc víi liÒu l−îng ngμy cμng cao, 
bãn kh«ng hîp lý, ph©n chuång ®−îc khuyÕn 
c¸o kh«ng nªn bãn cho c©y thuèc l¸ dÉn ®Õn 
t×nh tr¹ng d− thõa hμm l−îng nitrat, lμm 
t¨ng hμm l−îng protein, nicotin trong thuèc 

l¸, ¶nh h−ëng nghiªm träng ®Õn chÊt l−îng 
thuèc l¸ nguyªn liÖu vμ ®Êt cã xu h−íng bÞ 
tho¸i hãa nghiªm träng. 

Nghiªn cøu nμy víi môc ®Ých t×m hiÓu 
¶nh h−ëng cña ph©n h÷u c¬ vi sinh tíi mét 
sè tÝnh chÊt sinh hãa häc cña ®Êt vμ 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 h÷u c¬ vi sinh 
s«ng Gianh, ph©n NH4NO3, K2SO4, supe l©n. 

Nghiªn cøu ®−îc tiÕn hμnh trªn ®Êt x¸m 
b¹c mμu cña huyÖn Lôc Nam - tØnh B¾c 
Giang, trong thêi gian tõ th¸ng 1 tíi th¸ng 7 
n¨m 2009. 

2.2. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu 

Ph©n h÷u c¬ vi sinh S«ng Gianh ®−îc 
®¸nh gi¸ 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), 
®é t¹p khuÈn theo tiªu chuÈn TCVN 134B -
1996.  

Sè l−îng vi sinh vËt trong ®Êt vμ trong 
ph©n bãn ®−îc ph©n tÝch theo Quy ph¹m 10 
TCN 255-96 do Bé N«ng nghiÖp vμ Ph¸t 
triÓn n«ng th«n ban hμnh.  

Ph©n tÝch c¸c chØ tiªu hãa häc cña ®Êt 
trång thuèc l¸: pHKCl ®o trªn m¸y pH 
meter. OM% theo ph−¬ng ph¸p Walkley - 
Black. N(%) theo ph−¬ng ph¸p Kjeldahl, 
P2O5(%) theo ph−¬ng ph¸p so mμu (®o trªn 
m¸y so mμu). K2O(%) ®o trªn m¸y quang 
kÕ ngän löa. 

ThÝ nghiÖm ®ång ruéng ®−îc tiÕn hμnh 
t¹i Chi nh¸nh ViÖn Kinh tÕ kü thuËt Thuèc l¸ 
t¹i B¾c Giang (x· B¶o S¬n - Lôc Nam - B¾c 
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Giang). ThÝ nghiÖm 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 cã hiÖu chØnh. 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 víi 
kho¶ng c¸ch hμng 1,2 m; c©y c¸ch c©y 0,5 m. 

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

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

CT1 (®èi chøng): NÒn - 70 N : 140 P2O5 :  
                                    210 K2O/1 ha 

CT2: 0,5 tÊn VSV S«ng Gianh + nÒn/ha 3.1. §¸nh gi¸ chÊt l−îng cña ph©n h÷u 
       c¬ vi sinh S«ng Gianh CT3: 1 tÊn ph©n VSV S«ng Gianh + 

                  NÒn/ha Trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn vμ b¶o 
qu¶n ph©n h÷u c¬ vi sinh nÕu kh«ng tu©n 
thñ ®óng c¸c quy ®Þnh vÒ b¶o qu¶n th× rÊt dÔ 
lμm cho c¸c chñng gièng vi sinh vËt cã Ých ë 
trong ph©n bÞ mÊt ®i c¸c tÝnh chÊt −u viÖt 
cña m×nh, lμm cho chÊt luîng ph©n kh«ng 
®¹t yªu cÇu. V× thÕ chÊt l−îng ph©n lμ mét 
yÕu tè quan träng cÇn ph¶i kiÓm tra tr−íc 
khi mang ra sö dông.  

CT4: 1 tÊn ph©n VSV S«ng Gianh +  
                  30 N: 140 P205: 210 K20 

CT5: 1 tÊn ph©n VSV S«ng Gianh + 
                  50 N: 140 P205: 210 K2O 

CT6: 1 tÊn ph©n VSV S«ng Gianh +  
                  90 N: 140 P205: 210 K2O 

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.  

Trong ph©n h÷u c¬ S«ng Gianh, c¸c chØ 
tiªu pHKCl vμ OM(%), ®é t¹p khuÈn ®Òu ®¹t  
tiªu chuÈn ViÖt Nam (TCVN) 134B -1996 
(B¶ng 1). Trong lo¹i ph©n nμy chØ thÊy cã mÆt 
2 chñng gièng Azotobacter vμ Rhizobium, ®©y 
lμ 2 chñng gièng cã kh¶ n¨ng cè ®Þnh N2 sèng 
céng sinh vμ tù do trong ®Êt. Nh− vËy víi 
chÊt l−îng ë trªn, cã thÓ dïng lo¹i ph©n nμy 
®Ó tiÕn hμnh thÝ nghiÖm.  

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 vμ PTNT 
th«ng qua ngμy 18/11/1995 vμ theo quy ®Þnh 
cña ViÖn Kinh tÕ kü thuËt Thuèc l¸. 

B¶ng 1. ChÊt l−îng cña ph©n h÷u c¬ vi sinh S«ng Gianh

Chỉ tiêu Phân vi sinh Sông Gianh TCVN 134B-1996 

RH (%) 30 20- 40 

pHKCl 6,8 6-8 

OM (%) 18,5 ≥ 17% 

Azotobacter (109 CFU/g phân) 0,075 > 0,01 

Rhizobium (109 CFU/g phân) 0,02 > 0,01 

Độ tạp khuẩn (%) 4 <5 
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3.2. ¶nh h−ëng cña ph©n h÷u c¬ vi sinh 
       tíi mét sè tÝnh chÊt sinh ho¸ häc 
       cña ®Êt trång thuèc l¸ 

3.2.1. ¶nh h−ëng cña ph©n h÷u c¬ vi sinh 
           tíi mét sè tÝnh chÊt ho¸ häc cña ®Êt 
           trång thuèc l¸ 

§èi víi ®Êt b¹c mμu B¾c Giang, do bÞ 
röa tr«i nhiÒu nªn hμm l−îng chÊt dinh 
d−ìng trong ®Êt nμy rÊt nghÌo, ®Êt cã ph¶n 
øng chua ®Õn Ýt chua. Khi bãn ph©n h÷u vi 
sinh víi liÒu l−îng vμ phèi hîp kh¸c nhau, 
®· cho thÊy: pH cña ®Êt hÇu nh− Ýt biÕn 
®éng gi÷a c¸c c«ng thøc (CT) vÉn ë møc tõ 
chua ®Õn Ýt chua, tuy nhiªn vÒ hμm l−îng 
chÊt h÷u c¬ tæng sè, ®¹m tæng sè, l©n tæng 
sè th× ®· t¨ng h¬n so víi ®èi chøng, trong ®ã 
cao nhÊt vÒ OM(%) lμ c«ng thøc 3, N(%) lμ 
c«ng thøc 6 vμ P2O5(%) lμ c«ng thøc 3 (B¶ng 
2). §iÒu nμy cho thÊy ph©n h÷u c¬ vi sinh 
®· gãp phÇn t¨ng hμm l−îng mïn trong 
®Êt, c¶i thiÖn kÕt cÊu ®Êt, t¨ng c−êng ph©n 
hñy c¸c hîp chÊt khã tan ë trong ®Êt, ®Æc 
biÖt th«ng qua qu¸ tr×nh cè ®Þnh N2 cña c¸c 
chñng gièng VSV (vi sinh vËt) cã trong ph©n 
®· lμm t¨ng l−îng ®¹m trong ®Êt, gi¶m bít 
l−îng ph©n v« c¬ bãn vμo ®Êt. VÒ K2O (%) 
th× l¹i gi¶m so víi ®èi chøng ®iÒu nμy cho 
thÊy nhu cÇu kali rÊt lín cña c©y thuèc l¸, 
trong khi ®ã trong ph©n h÷u c¬ vi sinh S«ng 
Gianh kh«ng cã c¸c chñng gièng ph©n hñy 
chuyÓn hãa kali. 

 
 
 
 
 
 

3.2.2. ¶nh h−ëng cña ph©n h÷u c¬ vi sinh 
           tíi c¸c chØ tiªu sinh häc cña ®Êt 
           trång thuèc l¸ 

Trong qu¸ tr×nh h×nh thμnh, ph¸t triÓn 
vμ biÕn ®æi cña ®Êt, vai trß cña vi sinh vËt 
rÊt quan träng. Vi sinh vËt cã vai trß quan 
träng trong viÖc h×nh thμnh vμ c¶i thiÖn kÕt 
cÊu ®Êt, c¶i thiÖn chÕ ®é n−íc, kh«ng khÝ 
trong ®Êt, lμm cho c©y ph¸t triÓn tèt h¬n. 
VSV sèng trong ®Êt ®· biÕn ®Êt trë thμnh 
thÕ giíi sèng, nhiÒu nhμ khoa häc ®· kh¼ng 
®Þnh ë ®Êt nμo cã thμnh phÇn vμ sè l−îng 
VSV phong phó th× ë ®ã tÝnh chÊt n«ng hãa, 
thæ nh−ìng ®Êt tèt. 

ë c¸c c«ng thøc bãn kÕt hîp ph©n h÷u c¬ 
vi sinh S«ng Gianh víi ph©n kho¸ng ®Òu cã 
sè l−îng vi khuÈn tæng sè h¶o khÝ 
(VKTSHK), nÊm tæng sè (NTS) cao h¬n so 
víi ®èi chøng, trong ®ã cao nhÊt lμ CT5 ®¹t 
5.069 x 103CFU/1 g ®Êt (VKTSHK) vμ CT6 
®¹t 19,61 x 103CFU/1 g ®Êt (NTS). Cßn vi 
khuÈn tæng sè yÕm khÝ (VKTSYK) hÇu nh− 
l¹i thÊp h¬n so víi ®èi chøng (B¶ng 3). §iÒu 
nμy cã thÓ do khi chóng ta bãn ph©n h÷u c¬ 
vi sinh vμo tøc lμ ®· bæ sung mét l−îng lín  
vμo m«i tr−êng ®Êt, ®ång thêi cung cÊp chÊt 
h÷u c¬ vμ t¹o ®iÒu kiÖn m«i tr−êng h¶o khÝ 
cho nÊm, x¹ khuÈn ho¹t ®éng, øc chÕ sù ho¹t 
®éng cña vi khuÈn yÕm khÝ, lμm gi¶m qu¸ 
tr×nh chuyÓn hãa yÕm khÝ sinh ra c¸c ®éc tè 
cã ®éc ®èi víi qu¸ tr×nh sinh tr−ëng, ph¸t 
triÓn cña c©y trång nh−: CH4, H2S… 

B¶ng 2. ¶nh h−ëng cña ph©n h÷u c¬ vi sinh tíi mét sè tÝnh chÊt ho¸ häc 
cña ®Êt trång thuèc l¸ 

                 Chỉ tiêu 

Công thức 
pHKCl

OM 
%) 

N 
(%) 

P2O5  

(%) 
K2O 
(%) 

5,6 2,10 0,097 0,179 1,78 

5,6 2,17 0,105 0,184 1,63 

5,9 2,26 0,118 0,199 1,66 

5,9 2,11 0,100 0,185 1,37 

5,8 2,21 0,105 0,194 1,47 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
5,4 2,21 0,125 0,192 1,57 
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B¶ng 3. ¶nh h−ëng cña ph©n h÷u c¬ vi sinh tíi mét sè chØ tiªu VSV 
cña ®Êt trång thuèc l¸

                    Chỉ tiêu 

Công thức 
VKTSHK 

(103CFU/1 g đất) 

VKTSYK 
(103CFU/1 g đất) 

NTS 
(103CFU/1 g đất) 

XKTS 
(103CFU/1 g đất) 

1.862,0 0,896 7,22 1,50 

2.204,0 0,494 9,99 4,30 

2.874,7 0,190 15,96 2,20 

1.938,0 0,532 13,30 1,40 

5.069,0 0,407 16,05 2,40 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
2.923,0 1,036 19,61 1,90 

Chú thích: VKTSHK – Vi khuẩn tổng số hảo khí             NTS – Nấm tổng số 
                          VKTSYK – Vi khuẩn tổng số yếm khí              XKTS – Xạ khuẩn tổng số

3.3. ¶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¸ 
3.3.1. §éng th¸i t¨ng tr−ëng chiÒu cao vμ 
          sè l¸ cña c©y thuèc l¸ 

ChiÒu cao c©y lμ mét chØ tiªu quan träng 
ph¶n ¸nh qu¸ tr×nh sinh tr−ëng ph¸t triÓn 
cña c©y trång nãi chung vμ cña c©y thuèc l¸ 
nãi riªng. Qua chiÒu cao c©y thÓ hiÖn ®−îc sù 
ph¸t triÓn cña l¸, sè l−îng l¸ qua ®ã quyÕt 
®Þnh ®Õn n¨ng suÊt thu ®−îc. Tõ nh÷ng kÕt 

qu¶ thu ®−îc cho thÊy ë c¸c c«ng thøc bãn 
ph©n kh¸c nhau ¶nh h−ëng kh¸c nhau ®Õn 
chiÒu cao vμ sè l¸ c©y thuèc l¸, c¸c thêi kú 
sinh tr−ëng kh¸c nhau th× t¸c ®éng cña ph©n 
bãn ®Õn chiÒu cao c©y vμ sè l¸ còng kh¸c 
nhau (H×nh 1 vμ H×nh 2).  

Ta cã thÓ thÊy râ tèc ®é t¨ng tr−ëng 
chiÒu cao vμ sè l¸ t¨ng m¹nh ë vμo giai ®o¹n 
tõ 31 ®Õn 52 ngμy sau trång. §©y lμ giai 
®o¹n quyÕt ®Þnh ®Õn n¨ng suÊt cña thuèc l¸ 
sau nμy. 

 

H×nh 1. §éng th¸i t¨ng tr−ëng chiÒu cao  
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H×nh 2. §éng th¸i t¨ng tr−ëng sè l¸ 

Vμo thêi kú ®Çu, chiÒu cao c©y vμ sè l¸ ë 
c«ng thøc ®èi chøng t¨ng cao h¬n so víi c¸c 
c«ng thøc kh¸c, ®iÒu nμy cho thÊy ph©n v« c¬ 
cã t¸c dông nhanh chãng trong viÖc kÐo dμi 
vμ t¨ng sè l−îng tÕ bμo, v× vËy lμm t¨ng 
chiÒu cao c©y vμ sè l¸. Tuy nhiªn ®Õn giai 
®o¹n gi÷a vμ cuèi th× ë c¸c c«ng thøc bãn kÕt 
hîp víi ph©n h÷u c¬ vi sinh l¹i cã hiÖu qu¶ 
tèt h¬n, qua ®ã ¶nh h−ëng nhiÒu tíi n¨ng 
suÊt cña thuèc l¸ sau nμy. KÕt qu¶ nμy còng 
phï hîp víi nhiÒu kÕt luËn cña c¸c t¸c gi¶ 
kh¸c cho thÊy hiÖu qu¶ l©u dμi vμ bÒn v÷ng 
cña ph©n h÷u c¬ vi sinh (Hoμng H¶i, 2008; 
NguyÔn Xu©n Thμnh & cs., 2007).  

Nh− vËy, ®éng th¸i t¨ng tr−ëng chiÒu 
cao vμ sè l¸ phô thuéc nhiÒu vμo chÕ ®é bãn 

ph©n. ë c¸c c«ng thøc bãn kÕt hîp ph©n 
kho¸ng víi ph©n h÷u c¬ vi sinh th× ®éng th¸i 
t¨ng tr−ëng sè l¸ cao h¬n so víi c«ng thøc 
®èi chøng, ®Æc biÖt lμ ë c«ng thøc 3, 5 vμ 6. 

3.3.2. ¶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 còng lμ mét trong 
nh÷ng chØ tiªu quan träng dïng ®Ó ®¸nh gi¸ 
®Õn hiÖu qu¶ cña viÖc bãn ph©n còng nh− 
chÊt l−îng ph©n sö dông.  

B¶ng 4. Mét sè ®Æc ®iÓm sinh häc cña c©y thuèc l¸ 

Công thức Chiều cao cây 
(cm) 

Tổng số lá 
(lá) 

Đường kính thân 
(cm) 

1 114,9b 19,3c 2,4b

2 133,1ª 21,4ab 2,6ab

3 134,6ª 21,6ª 2,7ª 

4 118,9b 19,5bc 2,5ab

5 117,9b 21,8ª 2,5ab

6 118,5b 21,7ª 2,6ab

CV(%) 5,4 5,2 5,4 

LSD 0,05 12,01 1,97 0,25 
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Sè liÖu ë b¶ng 4 cho thÊy, chiÒu cao c©y 
ë c¸c c«ng thøc bãn kÕt hîp víi ph©n h÷u c¬ 
vi sinh ®Òu lín h¬n so víi ®èi chøng, song  
chØ cã CT2 vμ CT3 lμ v−ît qu¸ giíi h¹n sai 
kh¸c nhá nhÊt cã ý nghÜa. VÒ tæng sè l¸, hÇu 
nh− ®Òu v−ît cã ý nghÜa so víi ®èi chøng, chØ 
trõ CT4, ®iÒu nμy cho thÊy ph©n h÷u c¬ vi 
sinh cã ¶nh h−ëng râ rÖt tíi tæng sè l¸ trªn 
c©y. Nh− vËy khi bãn ph©n h÷u c¬ vi sinh 
kÕt hîp víi l−îng ph©n kho¸ng phï hîp ®· 
thóc ®Èy qu¸ tr×nh sinh tr−ëng ph¸t triÓn 
cña c©y c©n ®èi vμ hμi hßa. §©y lμ mét tiÒn 
®Ò quan träng trong viÖc t¨ng n¨ng suÊt vμ 
chÊt l−îng l¸ thuèc l¸. 

§−êng kÝnh th©n lμ mét chØ tiªu ph¶n 
¸nh kh¶ n¨ng chèng ®æ cña c©y, ë c¸c c«ng 
thøc bãn kÕt hîp víi ph©n h÷u c¬ vi sinh ®Òu 
cã ®−êng kÝnh th©n cao h¬n so víi ®èi chøng 
(2,4 cm), song kh«ng cã sù sai kh¸c nhiÒu, 
chØ cã c«ng thøc 3 (2,7 cm) lμ v−ît qu¸ giíi 
h¹n sai kh¸c nhá nhÊt cã ý nghÜa. 
3.3.3. ¶nh h−ëng cña ph©n h÷u c¬ vi sinh 
          ®Õn kh¶ n¨ng chèng chÞu cña c©y 
           thuèc l¸ 

S©u bÖnh lμ mét trong nh÷ng nguyªn 
nh©n gãp phÇn lμm gi¶m n¨ng suÊt vμ chÊt 
l−îng c©y trång. Kh¶ n¨ng chèng chÞu víi s©u 
bÖnh h¹i lμ mét chØ tiªu quan träng trong viÖc 
t¨ng n¨ng suÊt c©y trång. TÊt c¶ c¸c c«ng 
thøc ®Òu bÞ s©u xanh ph¸ ho¹i, tuy nhiªn c¸c 
c«ng thøc cã bãn ph©n h÷u c¬ vi sinh bÞ s©u 

xanh h¹i Ýt h¬n. Trong qu¸ tr×nh sinh tr−ëng 
ph¸t triÓn, thuèc l¸ bÞ rÊt nhiÒu lo¹i bÖnh ph¸ 
ho¹i. Tû lÖ c©y m¾c bÖnh ®en th©n, TMV, 
CMV t¨ng dÇn, ë c«ng thøc bãn kÕt hîp víi 
ph©n h÷u c¬ vi sinh cã tû lÖ bÞ bÖnh thÊp h¬n 
so víi c«ng thøc ®èi chøng, ®Æc biÖt CT5 cã tû 
lÖ bÖnh thÊp nhÊt (B¶ng 5). §iÒu nμy chøng 
tá nÕu bãn mét l−îng ph©n kho¸ng phï hîp 
kÕt hîp víi ph©n h÷u c¬ vi sinh cã thÓ lμm 
cho tÕ bμo ph¸t triÓn c©n ®èi h¬n qua ®ã lμm 
bÒn v÷ng thμnh tÕ bμo vμ t¨ng c−êng kh¶ 
n¨ng chèng chÞu cña c©y.  
3.3.4. ¶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 

Mäi ho¹t ®éng sinh tr−ëng ph¸t triÓn cña 
c©y còng lμ ®Ó tÝch lòy t¹o n¨ng suÊt cuèi 
cïng. V× vËy n¨ng suÊt c©y trång chÝnh lμ chØ 
tiªu quan träng nhÊt ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ 
ho¹t ®éng s¶n xuÊt. Sè l¸ kinh tÕ trªn c©y 
ph¶n ¸nh tiÒm n¨ng cho n¨ng suÊt cña c©y.  

Sè l¸ kinh tÕ ë c¸c c«ng thøc cã bãn 
ph©n h÷u c¬ vi sinh cao h¬n ë c«ng thøc ®èi 
chøng, chØ cã CT4 lμ kh«ng v−ît qu¸ giíi h¹n 
sai kh¸c nhá nhÊt cã ý nghÜa, trong ®ã CT5 
cao nhÊt ®¹t 19,2 l¸/c©y (B¶ng 6). ChiÒu dμi, 
chiÒu réng vμ khèi l−îng l¸ lμ nh÷ng yÕu tè 
¶nh h−ëng lín tíi n¨ng suÊt, tÊt c¶ c¸c c«ng 
thøc ®Òu v−ît cã ý nghÜa so víi c«ng thøc ®èi 
chøng (trõ CT4) ë c¸c chØ tiªu nμy, ®iÓn h×nh 
lμ c¸c CT 2, 6. 

B¶ng 5. Møc ®é s©u bÖnh h¹i trªn c©y thuèc l¸

Tỷ lệ cây mắc các bệnh (%) 

Đen thân TMV CMV Công 
thức 

Mức độ 
sâu xanh 

hại 20 
NST 

40 
NST 

Thu 
hoạch 

20 
NST 

40 
NST 

Thu 
hoạch 

20 
NST 

40 
NST 

Thu 
hoạch 

1 ++ 4,2 4,2 8,7 8,3 25,0 33,3 0 4,2 16,7 

2 + 0 4,2 4,2 0 8,3 16,7 0 0 4,2 

3 + 0 0 4,2 0 4,2 12,5 0 0 4,2 

4 + 0 4,2 4,2 0 8,3 16,7 0 4,2 12,5 

5 + 0 0 0 0 4,2 12,5 0 0 4,2 

6 + 0 0 4,2 0 8,3 12,5 0 4,2 4,2 

Chú thích: - không bị sâu xanh hại, + sâu xanh hại ít, ++ sâu xanh hại trung bình 
                          TMV: Tobacco Mosaic Virus; CMV: Cucumis Mosaic Virus 
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B¶ng 6. C¸c yÕu tè cÊu thμnh n¨ng suÊt vμ n¨ng suÊt thuèc l¸ 

Công 
thức 

Số lá kinh tế 
(lá) 

Chiều dài lá 
lớn nhất 

(cm) 

Chiều rộng 
lá lớn nhất 

(cm) 

Khối lượng 
lá lớn nhất

(g) 

Năng 
suất tươi
(tạ/ha) 

Năng suất 
khô 

(tạ/ha) 

% so với 
đối chứng 

(%) 

1 15,6b 66,5c 22,4d 52,3c 160,0b 15,1 100 

2 18,6a 74,9a 26,9ab 74,0a 167,8ab 16,4 108,6 

3 18,4a 73,8ab 27,0ab 71,3ab 180,5a 17,1 113,2 

4 15,9b 61,4d 25,5cb 51,3c 159,8b 14,8 98,0 

5 19,2a 71,5b 24,8c 63,7b 178,2a 16,8 111,3 

6 18,9a 72,1ab 28,4a 70,0ab 174,2a 16,9 111,9 

CV(%) 7,7 2,5 4,4 7,6 6,5   

LSD0,05 2,48 3,16 2,08 8,80 14,04   

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

B¶ng 7. ¶nh h−ëng cña ph©n h÷u c¬ vi sinh ®Õn chÊt l−îng cña thuèc l¸

Thành phần hoá học (%) Công 
thức 

Tỷ lệ lá sấy 
cấp I+ II 

(%) Nicotin Nitơ tổng số Đường khử Clo 
Tổng điểm 

1 28,4 2,67 2,16 13,9 0,56 37,7 

2 29,5 2,59 2,13 13,9 0,55 37,9 

3 30,4 2,55 2,05 14,0 0,52 38,3 

4 25,5 2,34 2,10 13,2 0,55 37,2 

5 29,0 2,60 2,15 13,5 0,50 38,6 

6 27,5 2,75 2,00 14,0 0,55 38,0 

 
N¨ng suÊt t−¬i cã ý nghÜa quan träng tíi 

n¨ng suÊt kh« sau nμy, kÕt qu¶ nªu trªn chØ 
râ n¨ng suÊt t−¬i cña c¸c CT3, CT5, CT6 lμ 
v−ît h¬n so víi CT1 ë møc cã ý nghÜa. ChÝnh 
v× vËy, n¨ng suÊt kh« ë c¸c c«ng thøc nμy 
v−ît h¬n c«ng thøc ®èi chøng tõ 11,3- 13,2%.  

Nh− vËy khi bãn kÕt hîp gi÷a ph©n h÷u 
c¬ vi sinh víi l−îng ph©n kho¸ng phï hîp 
cho thuèc l¸ ®· lμm t¨ng n¨ng suÊt, th«ng 
qua viÖc t¨ng c¸c yÕu tè cÊu thμnh n¨ng 
suÊt, trong ®ã CT3 t¨ng cao nhÊt, t¨ng 2 
t¹/ha so víi ®èi chøng. 

3.3.5. ¶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. §Ó ®¸nh gi¸ chÊt l−îng cña 
thuèc l¸ nguyªn liÖu, th−êng 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. 

KÕt qu¶ b¶ng 7 cho thÊy, tû lÖ l¸ sÊy ®¹t 
CI+II cao nhÊt lμ CT3 (®¹t 30,4%), CT4 ®¹t 
thÊp nhÊt (25,5%). C¸c chØ tiªu nicotin, 
®−êng khö, N tæng sè, clo ®Òu b»ng hoÆc 
t−¬ng ®−¬ng víi c«ng thøc ®èi chøng, ®Æc 
biÖt hμm l−îng clo ë tÊt c¶ c¸c c«ng thøc ®Òu 
nhá h¬n 1%, mÆc dï t¨ng hay gi¶m l−îng N 
khi bãn kÕt hîp víi ph©n h÷u c¬ vi sinh. 

VÒ ®iÓm b×nh hót, c¸c c«ng thøc ®Òu cã 
sè ®iÓm kh¸ (lín h¬n 37 ®iÓm), trong ®ã CT3 
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vμ CT5 cã sè ®iÓm b×nh hót cao nhÊt (®¹t 
38,3 ®iÓm vμ 38,6 ®iÓm), CT4 ®¹t thÊp nhÊt 
(37,2 ®iÓm) thÊp h¬n so víi ®èi chøng.  

Sè liÖu trªn cho thÊy, ph©n h÷u c¬ vi 
sinh ®· gãp phÇn gióp cho c©y thuèc l¸ hÊp 
thô vμ ®ång hãa c¸c chÊt dinh d−ìng mét 
c¸ch hμi hßa vμ hîp lý, tõ ®ã lμm t¨ng phÈm 
cÊp vμ chÊt l−îng thuèc l¸, mÆc dï bãn víi 
l−îng ®¹m gi¶m phï hîp, cô thÓ lμ ë CT5. 

4. KÕT LUËN 
- Ph©n h÷u c¬ vi sinh S«ng Gianh ®−îc 

dïng trong thÝ nghiÖm ®¸p øng tiªu chuÈn 
TCVN134B -1996. 

- Bãn kÕt hîp ph©n h÷u c¬ vi sinh S«ng 
Gianh víi l−îng ph©n kho¸ng phï hîp b−íc 
®Çu ®· gióp c¶i thiÖn mét sè tÝnh chÊt sinh 
hãa häc cña ®Êt trång thuèc l¸, lμm t¨ng 
hμm l−îng chÊt h÷u c¬ OM (%) ë c¸c c«ng 
thøc tõ 2,11% (CT4) ®Õn 2,26% (CT3), t¨ng 
hμm l−îng N (%) CT1 lμ 0,097% vμ CT3 lμ 
0,118%, t¨ng sè l−îng vi khuÈn tæng sè h¶o 
khÝ, nÊm tæng sè vμ x¹ khuÈn tæng sè, ë CT5 
sè l−îng lÇn l−ît lμ: 5069,0 x 103CFU/1 g 
®Êt; 16,05 x 103CFU/1 g ®Êt vμ 2,40 x 
103CFU/1 g ®Êt. 

- Khi bãn ph©n h÷u c¬ vi sinh S«ng 
Gianh cã kh¶ n¨ng lμm gi¶m l−îng ®¹m v« 
c¬ bãn vμo ®Êt mμ kh«ng lμm sôt gi¶m n¨ng 
suÊt thuèc l¸. Víi viÖc bãn 1 tÊn ph©n VSV 
S«ng Gianh + 50 N: 140 P205: 210 K2O ®· 
lμm t¨ng n¨ng suÊt kh« 1,7 t¹/ha so víi c«ng 
thøc ®èi chøng. 

- Ph©n h÷u c¬ vi sinh S«ng Gianh bãn kÕt 
hîp víi ph©n kho¸ng ®· gãp phÇn lμm t¨ng 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

phÈm cÊp cña thuèc l¸ sau sÊy, t¨ng chÊt 
l−îng vμ ®¹t ®iÓm b×nh hót tõ møc kh¸ trë 
lªn. Cô thÓ CT5 tû lÖ l¸ sÊy ®¹t CI+II lμ 29,0% 
vμ tæng ®iÓm b×nh hót ®¹t 38,6 ®iÓm. 
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¶NH H¦ëNG CñA PH¢N H÷U C¥ VI SINH S¤NG GIANH TR£N mét sè L¦îNG §¹M BãN KH¸C NHAU §ÕN C¢Y Vµ §ÊT TRåNG THUèC L¸ T¹I LôC NAM, B¾C GIANG Vô XU¢N 2009


Effects of Song Gianh Organic-Microorganism Fertilizer with Some N Rates
on Tobacco, and Soils in Luc Nam District, Bac Giang Province
in the Spring Season 2009


Nguyễn Thế Bình,  Nguyễn Xuân Thành


Khoa Tài nguyên & Môi trường, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Địa chỉ email tác giả liên hệ: ntbinh@hua.edu.vn


TÓM TẮT


Phân hữu cơ Sông Gianh đã được công nhận đạt tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN.134B-1996). Thí nghiệm gồm 6 công thức với 3 lần nhắc lại, các công thức được bố trí theo kiểu ngẫu nhiên có hiệu chỉnh. Khi bón kết hợp phân hữu cơ vi sinh Sông Gianh với một lượng phân khoáng phù hợp cho cây thuốc lá tại Lục Nam, Bắc Giang trong vụ xuân 2009 kết quả bước đầu cho thấy: ở các công thức này một số tính chất sinh hóa học của đất đã có sự thay đổi, làm tăng hàm lượng chất hữu cơ, tăng lượng đạm trong đất, và đặc biệt đã làm tăng số lượng vi khuẩn tổng số hảo khí, nấm tổng số, xạ khuẩn tổng số, qua đó xúc tiến quá trình phân hủy, chuyển hóa các hợp chất trong đất. Ở các công thức bón kết hợp phân hữu cơ vi sinh Sông Gianh đã làm tăng quá trình sinh trưởng, phát triển của cây thuốc lá, tăng năng suất từ 11,3 - 13,2% so với đối chứng đó là công thức 5 (1 tấn phân VSV Sông Gianh + 50 N: 140 P205: 210 K2O) và công thức 3 (1 tấn phân VSV Sông Gianh + 70 N: 140 P205: 210 K2O). Ngoài ra khi bón kết hợp với loại phân này còn có tác dụng tăng phẩm cấp và chất lượng thuốc lá sấy.


Từ khóa: Cây thuốc lá, phân hữu cơ vi sinh Sông Gianh, tính chất sinh hóa của đất, vụ xuân. 


 SUMMARY


Song Gianh organic-microorganism fertilizer (SGOM) is proven to meet Vietnamese standard (TCVN.134B-1996) and its quality can be used. The experiment was carried out by a  Randomized Complete Block Design (RCBD) for 6 treatments with 3 replications of SGOM integrated with suitable chemical fertilizer applied for tobacco crop in Luc Nam district, Bac Giang province in the Spring season 2009. Our primarily results were ensured the benefit of SGOM as follows: improving some soil bio-chemical properties, increasing soil organic matter, and enhancing nitrogen fixing process, increasing number of aerobic microorganisms and actinomycete, enhancing decomposition and transformation processes in the soil. In the treatments applied both SGOM and NPK fertilizer (i.e. treatment 5 (1000 kg SGOM + 50 kg N + 140 kg P2O5 + 210 kg K2O/ha) and treatment 3 (1000 kg SGOM + 70 kg N + 140 kg P2O5 + 210 kg K2O/ha), tobacco has better development and growth rate, yield increased from 11.3 to 13.2% to compare with the control (applied with NPK). In addition, SGOM also can be increased quality of dried tobacco-leaves.


Key words: Song Gianh organic - microorganism fertilizer (SGOM), soil Bio-chemical properties, spring season, tobacco.  


1. §ÆT VÊN §Ò


Ph©n bãn vi sinh vËt lµ s¶n phÈm sinh häc, cã t¸c dông n©ng cao n¨ng suÊt vµ chÊt lîng n«ng s¶n, gi¶m chi phÝ, tiÕt kiÖm ph©n bãn v« c¬ vµ gãp phÇn t¹o c©n b»ng sinh th¸i. C¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu tõ Mü, Canada, Nga, Ên §é, Th¸i Lan, Trung Quèc, NhËt B¶n… cho thÊy, sö dông chÕ phÈm vi sinh vËt cã thÓ cung cÊp cho ®Êt vµ c©y trång tõ 30 - 60 kg N/ha/n¨m hoÆc thay thÕ 1/2 -1/3 lîng l©n v« c¬ b»ng quÆng phot phat (Adem Gunes & cs., 2009). T¹i ViÖt Nam ®· cã mét sè t¸c gi¶ nghiªn cøu vÒ hiÖu qu¶ cña  ph©n h÷u c¬ vi sinh trªn mét vµi ®èi tîng c©y trång, bíc ®Çu cho thÊy ¶nh hëng tÝch cùc cña c¸c chñng gièng vi sinh vËt h÷u Ých tíi sinh trëng ph¸t triÓn cña c©y trång  (Hoµng H¶i, 2008; NguyÔn Xu©n Thµnh & cs., 2007). 


Trong lÜnh vùc s¶n xuÊt thuèc l¸ nguyªn liÖu, ngoµi vÊn ®Ò n¨ng suÊt th× phÈm chÊt ®ãng mét vai trß quan träng. §Ó cho c©y thuèc l¸ sinh trëng ph¸t triÓn tèt th× mét vÊn ®Ò thiÕt yÕu lµ ph¶i bãn ph©n ®Çy ®ñ vµ c©n ®èi cho c©y. Tæng c«ng ty Thuèc l¸ ViÖt Nam ®· cung øng vµ híng dÉn sö dông mét sè ph©n ®Æc chñng phï hîp víi c©y thuèc l¸ nh NH4NO3, K2SO4, DAP vµ mét sè lo¹i ph©n hçn hîp kh¸c (TrÇn §¨ng Kiªn, Hoµng Tù LËp, 2000). 


§Êt b¹c mµu B¾c Giang do bÞ röa tr«i nhiÒu nªn hµm lîng chÊt dinh dìng trong ®Êt rÊt nghÌo, ®Êt cã ph¶n øng chua. Nhng ®©y còng lµ lo¹i ®Êt cã tiÒm n¨ng cho hiÖu qu¶ kinh tÕ cao v× cã thÓ s¶n xuÊt ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i c©y trång, trong ®ã c©y thuèc l¸ còng ph¸t triÓn rÊt phï hîp. Trong thêi gian qua, c©y thuèc l¸ ®· ®îc trång phæ biÕn t¹i ®©y, ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao cho ngêi n«ng d©n. Song trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ph©n ho¸ häc víi liÒu lîng ngµy cµng cao, bãn kh«ng hîp lý, ph©n chuång ®îc khuyÕn c¸o kh«ng nªn bãn cho c©y thuèc l¸ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng d thõa hµm lîng nitrat, lµm t¨ng hµm lîng protein, nicotin trong thuèc l¸, ¶nh hëng nghiªm träng ®Õn chÊt lîng thuèc l¸ nguyªn liÖu vµ ®Êt cã xu híng bÞ tho¸i hãa nghiªm träng.


Nghiªn cøu nµy víi môc ®Ých t×m hiÓu ¶nh hëng cña ph©n h÷u c¬ vi sinh tíi mét sè tÝnh chÊt sinh hãa häc cña ®Êt vµ 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 h÷u c¬ vi sinh s«ng Gianh, ph©n NH4NO3, K2SO4, supe l©n.


Nghiªn cøu ®îc tiÕn hµnh trªn ®Êt x¸m b¹c mµu cña huyÖn Lôc Nam - tØnh B¾c Giang, trong thêi gian tõ th¸ng 1 tíi th¸ng 7 n¨m 2009.


2.2. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu


Ph©n h÷u c¬ vi sinh S«ng Gianh ®îc ®¸nh gi¸ chÊt lîng tríc khi sö dông vÒ c¸c chØ tiªu: RH (%), pHKCl, OM (%), Azotobacter (109CFU/g ph©n), Rhizobium (109CFU/g ph©n), ®é t¹p khuÈn theo tiªu chuÈn TCVN 134B -1996. 


Sè lîng vi sinh vËt trong ®Êt vµ trong ph©n bãn ®îc ph©n tÝch theo Quy ph¹m 10 TCN 255-96 do Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ban hµnh. 


Ph©n tÝch c¸c chØ tiªu hãa häc cña ®Êt trång thuèc l¸: pHKCl ®o trªn m¸y pH meter. OM% theo ph¬ng ph¸p Walkley - Black. N(%) theo ph¬ng ph¸p Kjeldahl, P2O5(%) theo ph¬ng ph¸p so mµu (®o trªn m¸y so mµu). K2O(%) ®o trªn m¸y quang kÕ ngän löa.


ThÝ nghiÖm ®ång ruéng ®îc tiÕn hµnh t¹i Chi nh¸nh ViÖn Kinh tÕ kü thuËt Thuèc l¸ t¹i B¾c Giang (x· B¶o S¬n - Lôc Nam - B¾c Giang). ThÝ nghiÖm 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 cã hiÖu chØnh. 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 víi kho¶ng c¸ch hµng 1,2 m; c©y c¸ch c©y 0,5 m.

CT1 (®èi chøng): NÒn - 70 N : 140 P2O5 : 
                                    210 K2O/1 ha


CT2: 0,5 tÊn VSV S«ng Gianh + nÒn/ha


CT3: 1 tÊn ph©n VSV S«ng Gianh +
                  NÒn/ha


CT4: 1 tÊn ph©n VSV S«ng Gianh + 
                  30 N: 140 P205: 210 K20


CT5: 1 tÊn ph©n VSV S«ng Gianh +
                  50 N: 140 P205: 210 K2O


CT6: 1 tÊn ph©n VSV S«ng Gianh + 
                  90 N: 140 P205: 210 K2O


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


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


3.1. §¸nh gi¸ chÊt lîng cña ph©n h÷u
       c¬ vi sinh S«ng Gianh


Trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn vµ b¶o qu¶n ph©n h÷u c¬ vi sinh nÕu kh«ng tu©n thñ ®óng c¸c quy ®Þnh vÒ b¶o qu¶n th× rÊt dÔ lµm cho c¸c chñng gièng vi sinh vËt cã Ých ë trong ph©n bÞ mÊt ®i c¸c tÝnh chÊt u viÖt cña m×nh, lµm cho chÊt luîng ph©n kh«ng ®¹t yªu cÇu. V× thÕ chÊt lîng ph©n lµ mét yÕu tè quan träng cÇn ph¶i kiÓm tra tríc khi mang ra sö dông. 


Trong ph©n h÷u c¬ S«ng Gianh, c¸c chØ tiªu pHKCl vµ OM(%), ®é t¹p khuÈn ®Òu ®¹t  tiªu chuÈn ViÖt Nam (TCVN) 134B -1996 (B¶ng 1). Trong lo¹i ph©n nµy chØ thÊy cã mÆt 2 chñng gièng Azotobacter vµ Rhizobium, ®©y lµ 2 chñng gièng cã kh¶ n¨ng cè ®Þnh N2 sèng céng sinh vµ tù do trong ®Êt. Nh vËy víi chÊt lîng ë trªn, cã thÓ dïng lo¹i ph©n nµy ®Ó tiÕn hµnh thÝ nghiÖm. 


		B¶ng 1. ChÊt lîng cña ph©n h÷u c¬ vi sinh S«ng Gianh

Chỉ tiêu

		Phân vi sinh Sông Gianh

		TCVN 134B-1996



		RH (%)

		30

		20- 40



		pHKCl

		6,8

		6-8



		OM (%)

		18,5

		≥ 17%



		Azotobacter (109 CFU/g phân)

		0,075

		> 0,01



		Rhizobium (109 CFU/g phân)

		0,02

		> 0,01



		Độ tạp khuẩn (%)

		4

		<5





3.2. ¶nh hëng cña ph©n h÷u c¬ vi sinh
       tíi mét sè tÝnh chÊt sinh ho¸ häc
       cña ®Êt trång thuèc l¸


3.2.1. ¶nh hëng cña ph©n h÷u c¬ vi sinh
           tíi mét sè tÝnh chÊt ho¸ häc cña ®Êt
           trång thuèc l¸


§èi víi ®Êt b¹c mµu B¾c Giang, do bÞ röa tr«i nhiÒu nªn hµm lîng chÊt dinh dìng trong ®Êt nµy rÊt nghÌo, ®Êt cã ph¶n øng chua ®Õn Ýt chua. Khi bãn ph©n h÷u vi sinh víi liÒu lîng vµ phèi hîp kh¸c nhau, ®· cho thÊy: pH cña ®Êt hÇu nh Ýt biÕn ®éng gi÷a c¸c c«ng thøc (CT) vÉn ë møc tõ chua ®Õn Ýt chua, tuy nhiªn vÒ hµm lîng chÊt h÷u c¬ tæng sè, ®¹m tæng sè, l©n tæng sè th× ®· t¨ng h¬n so víi ®èi chøng, trong ®ã cao nhÊt vÒ OM(%) lµ c«ng thøc 3, N(%) lµ c«ng thøc 6 vµ P2O5(%) lµ c«ng thøc 3 (B¶ng 2). §iÒu nµy cho thÊy ph©n h÷u c¬ vi sinh ®· gãp phÇn t¨ng hµm lîng mïn trong ®Êt, c¶i thiÖn kÕt cÊu ®Êt, t¨ng cêng ph©n hñy c¸c hîp chÊt khã tan ë trong ®Êt, ®Æc biÖt th«ng qua qu¸ tr×nh cè ®Þnh N2 cña c¸c chñng gièng VSV (vi sinh vËt) cã trong ph©n ®· lµm t¨ng lîng ®¹m trong ®Êt, gi¶m bít lîng ph©n v« c¬ bãn vµo ®Êt. VÒ K2O (%) th× l¹i gi¶m so víi ®èi chøng ®iÒu nµy cho thÊy nhu cÇu kali rÊt lín cña c©y thuèc l¸, trong khi ®ã trong ph©n h÷u c¬ vi sinh S«ng Gianh kh«ng cã c¸c chñng gièng ph©n hñy chuyÓn hãa kali.


3.2.2. ¶nh hëng cña ph©n h÷u c¬ vi sinh
           tíi c¸c chØ tiªu sinh häc cña ®Êt
           trång thuèc l¸


Trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh, ph¸t triÓn vµ biÕn ®æi cña ®Êt, vai trß cña vi sinh vËt rÊt quan träng. Vi sinh vËt cã vai trß quan träng trong viÖc h×nh thµnh vµ c¶i thiÖn kÕt cÊu ®Êt, c¶i thiÖn chÕ ®é níc, kh«ng khÝ trong ®Êt, lµm cho c©y ph¸t triÓn tèt h¬n. VSV sèng trong ®Êt ®· biÕn ®Êt trë thµnh thÕ giíi sèng, nhiÒu nhµ khoa häc ®· kh¼ng ®Þnh ë ®Êt nµo cã thµnh phÇn vµ sè lîng VSV phong phó th× ë ®ã tÝnh chÊt n«ng hãa, thæ nhìng ®Êt tèt.


ë c¸c c«ng thøc bãn kÕt hîp ph©n h÷u c¬ vi sinh S«ng Gianh víi ph©n kho¸ng ®Òu cã sè lîng vi khuÈn tæng sè h¶o khÝ (VKTSHK), nÊm tæng sè (NTS) cao h¬n so víi ®èi chøng, trong ®ã cao nhÊt lµ CT5 ®¹t 5.069 x 103CFU/1 g ®Êt (VKTSHK) vµ CT6 ®¹t 19,61 x 103CFU/1 g ®Êt (NTS). Cßn vi khuÈn tæng sè yÕm khÝ (VKTSYK) hÇu nh l¹i thÊp h¬n so víi ®èi chøng (B¶ng 3). §iÒu nµy cã thÓ do khi chóng ta bãn ph©n h÷u c¬ vi sinh vµo tøc lµ ®· bæ sung mét lîng lín  vµo m«i trêng ®Êt, ®ång thêi cung cÊp chÊt h÷u c¬ vµ t¹o ®iÒu kiÖn m«i trêng h¶o khÝ cho nÊm, x¹ khuÈn ho¹t ®éng, øc chÕ sù ho¹t ®éng cña vi khuÈn yÕm khÝ, lµm gi¶m qu¸ tr×nh chuyÓn hãa yÕm khÝ sinh ra c¸c ®éc tè cã ®éc ®èi víi qu¸ tr×nh sinh trëng, ph¸t triÓn cña c©y trång nh: CH4, H2S…


B¶ng 2. ¶nh hëng cña ph©n h÷u c¬ vi sinh tíi mét sè tÝnh chÊt ho¸ häc
cña ®Êt trång thuèc l¸


		                 Chỉ tiêu


Công thức

		pHKCl

		OM
%)

		N
(%)

		P2O5 
(%)

		K2O
(%)



		1


2


3


4


5


6

		5,6

		2,10

		0,097

		0,179

		1,78



		

		5,6

		2,17

		0,105

		0,184

		1,63



		

		5,9

		2,26

		0,118

		0,199

		1,66



		

		5,9

		2,11

		0,100

		0,185

		1,37



		

		5,8

		2,21

		0,105

		0,194

		1,47



		

		5,4

		2,21

		0,125

		0,192

		1,57





B¶ng 3. ¶nh hëng cña ph©n h÷u c¬ vi sinh tíi mét sè chØ tiªu VSV
cña ®Êt trång thuèc l¸


		                    Chỉ tiêu


Công thức

		VKTSHK
(103CFU/1 g đất)

		VKTSYK
(103CFU/1 g đất)

		NTS
(103CFU/1 g đất)

		XKTS
(103CFU/1 g đất)



		1


2


3


4


5


6

		1.862,0

		0,896

		7,22

		1,50



		

		2.204,0

		0,494

		9,99

		4,30



		

		2.874,7

		0,190

		15,96

		2,20



		

		1.938,0

		0,532

		13,30

		1,40



		

		5.069,0

		0,407

		16,05

		2,40



		

		2.923,0

		1,036

		19,61

		1,90





Chú thích: VKTSHK – Vi khuẩn tổng số hảo khí             NTS – Nấm tổng số
                          VKTSYK – Vi khuẩn tổng số yếm khí              XKTS – Xạ khuẩn tổng số


3.3. ¶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¸


3.3.1. §éng th¸i t¨ng trëng chiÒu cao vµ
          sè l¸ cña c©y thuèc l¸


ChiÒu cao c©y lµ mét chØ tiªu quan träng ph¶n ¸nh qu¸ tr×nh sinh trëng ph¸t triÓn cña c©y trång nãi chung vµ cña c©y thuèc l¸ nãi riªng. Qua chiÒu cao c©y thÓ hiÖn ®îc sù ph¸t triÓn cña l¸, sè lîng l¸ qua ®ã quyÕt ®Þnh ®Õn n¨ng suÊt thu ®îc. Tõ nh÷ng kÕt


qu¶ thu ®îc cho thÊy ë c¸c c«ng thøc bãn ph©n kh¸c nhau ¶nh hëng kh¸c nhau ®Õn chiÒu cao vµ sè l¸ c©y thuèc l¸, c¸c thêi kú sinh trëng kh¸c nhau th× t¸c ®éng cña ph©n bãn ®Õn chiÒu cao c©y vµ sè l¸ còng kh¸c nhau (H×nh 1 vµ H×nh 2). 


Ta cã thÓ thÊy râ tèc ®é t¨ng trëng chiÒu cao vµ sè l¸ t¨ng m¹nh ë vµo giai ®o¹n tõ 31 ®Õn 52 ngµy sau trång. §©y lµ giai ®o¹n quyÕt ®Þnh ®Õn n¨ng suÊt cña thuèc l¸ sau nµy.




H×nh 1. §éng th¸i t¨ng trëng chiÒu cao 




H×nh 2. §éng th¸i t¨ng trëng sè l¸


Vµo thêi kú ®Çu, chiÒu cao c©y vµ sè l¸ ë c«ng thøc ®èi chøng t¨ng cao h¬n so víi c¸c c«ng thøc kh¸c, ®iÒu nµy cho thÊy ph©n v« c¬ cã t¸c dông nhanh chãng trong viÖc kÐo dµi vµ t¨ng sè lîng tÕ bµo, v× vËy lµm t¨ng chiÒu cao c©y vµ sè l¸. Tuy nhiªn ®Õn giai ®o¹n gi÷a vµ cuèi th× ë c¸c c«ng thøc bãn kÕt hîp víi ph©n h÷u c¬ vi sinh l¹i cã hiÖu qu¶ tèt h¬n, qua ®ã ¶nh hëng nhiÒu tíi n¨ng suÊt cña thuèc l¸ sau nµy. KÕt qu¶ nµy còng phï hîp víi nhiÒu kÕt luËn cña c¸c t¸c gi¶ kh¸c cho thÊy hiÖu qu¶ l©u dµi vµ bÒn v÷ng cña ph©n h÷u c¬ vi sinh (Hoµng H¶i, 2008; NguyÔn Xu©n Thµnh & cs., 2007). 


Nh vËy, ®éng th¸i t¨ng trëng chiÒu cao vµ sè l¸ phô thuéc nhiÒu vµo chÕ ®é bãn ph©n. ë c¸c c«ng thøc bãn kÕt hîp ph©n kho¸ng víi ph©n h÷u c¬ vi sinh th× ®éng th¸i t¨ng trëng sè l¸ cao h¬n so víi c«ng thøc ®èi chøng, ®Æc biÖt lµ ë c«ng thøc 3, 5 vµ 6.


3.3.2. ¶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 còng lµ mét trong nh÷ng chØ tiªu quan träng dïng ®Ó ®¸nh gi¸ ®Õn hiÖu qu¶ cña viÖc bãn ph©n còng nh chÊt lîng ph©n sö dông. 


		B¶ng 4. Mét sè ®Æc ®iÓm sinh häc cña c©y thuèc l¸


Công thức

		Chiều cao cây
(cm)

		Tổng số lá
(lá)

		Đường kính thân
(cm)



		1

		114,9b

		19,3c

		2,4b



		2

		133,1ª

		21,4ab

		2,6ab



		3

		134,6ª

		21,6ª

		2,7ª



		4

		118,9b

		19,5bc

		2,5ab



		5

		117,9b

		21,8ª

		2,5ab



		6

		118,5b

		21,7ª

		2,6ab



		CV(%)

		5,4

		5,2

		5,4



		LSD 0,05

		12,01

		1,97

		0,25





Sè liÖu ë b¶ng 4 cho thÊy, chiÒu cao c©y ë c¸c c«ng thøc bãn kÕt hîp víi ph©n h÷u c¬ vi sinh ®Òu lín h¬n so víi ®èi chøng, song  chØ cã CT2 vµ CT3 lµ vît qu¸ giíi h¹n sai kh¸c nhá nhÊt cã ý nghÜa. VÒ tæng sè l¸, hÇu nh ®Òu vît cã ý nghÜa so víi ®èi chøng, chØ trõ CT4, ®iÒu nµy cho thÊy ph©n h÷u c¬ vi sinh cã ¶nh hëng râ rÖt tíi tæng sè l¸ trªn c©y. Nh vËy khi bãn ph©n h÷u c¬ vi sinh kÕt hîp víi lîng ph©n kho¸ng phï hîp ®· thóc ®Èy qu¸ tr×nh sinh trëng ph¸t triÓn cña c©y c©n ®èi vµ hµi hßa. §©y lµ mét tiÒn ®Ò quan träng trong viÖc t¨ng n¨ng suÊt vµ chÊt lîng l¸ thuèc l¸.


§êng kÝnh th©n lµ mét chØ tiªu ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng chèng ®æ cña c©y, ë c¸c c«ng thøc bãn kÕt hîp víi ph©n h÷u c¬ vi sinh ®Òu cã ®êng kÝnh th©n cao h¬n so víi ®èi chøng (2,4 cm), song kh«ng cã sù sai kh¸c nhiÒu, chØ cã c«ng thøc 3 (2,7 cm) lµ vît qu¸ giíi h¹n sai kh¸c nhá nhÊt cã ý nghÜa.

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


S©u bÖnh lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n gãp phÇn lµm gi¶m n¨ng suÊt vµ chÊt lîng c©y trång. Kh¶ n¨ng chèng chÞu víi s©u bÖnh h¹i lµ mét chØ tiªu quan träng trong viÖc t¨ng n¨ng suÊt c©y trång. TÊt c¶ c¸c c«ng thøc ®Òu bÞ s©u xanh ph¸ ho¹i, tuy nhiªn c¸c c«ng thøc cã bãn ph©n h÷u c¬ vi sinh bÞ s©u xanh h¹i Ýt h¬n. Trong qu¸ tr×nh sinh trëng ph¸t triÓn, thuèc l¸ bÞ rÊt nhiÒu lo¹i bÖnh ph¸ ho¹i. Tû lÖ c©y m¾c bÖnh ®en th©n, TMV, CMV t¨ng dÇn, ë c«ng thøc bãn kÕt hîp víi ph©n h÷u c¬ vi sinh cã tû lÖ bÞ bÖnh thÊp h¬n so víi c«ng thøc ®èi chøng, ®Æc biÖt CT5 cã tû lÖ bÖnh thÊp nhÊt (B¶ng 5). §iÒu nµy chøng tá nÕu bãn mét lîng ph©n kho¸ng phï hîp kÕt hîp víi ph©n h÷u c¬ vi sinh cã thÓ lµm cho tÕ bµo ph¸t triÓn c©n ®èi h¬n qua ®ã lµm bÒn v÷ng thµnh tÕ bµo vµ t¨ng cêng kh¶ n¨ng chèng chÞu cña c©y. 

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


Mäi ho¹t ®éng sinh trëng ph¸t triÓn cña c©y còng lµ ®Ó tÝch lòy t¹o n¨ng suÊt cuèi cïng. V× vËy n¨ng suÊt c©y trång chÝnh lµ chØ tiªu quan träng nhÊt ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt. Sè l¸ kinh tÕ trªn c©y ph¶n ¸nh tiÒm n¨ng cho n¨ng suÊt cña c©y. 


Sè l¸ kinh tÕ ë c¸c c«ng thøc cã bãn ph©n h÷u c¬ vi sinh cao h¬n ë c«ng thøc ®èi chøng, chØ cã CT4 lµ kh«ng vît qu¸ giíi h¹n sai kh¸c nhá nhÊt cã ý nghÜa, trong ®ã CT5 cao nhÊt ®¹t 19,2 l¸/c©y (B¶ng 6). ChiÒu dµi, chiÒu réng vµ khèi lîng l¸ lµ nh÷ng yÕu tè ¶nh hëng lín tíi n¨ng suÊt, tÊt c¶ c¸c c«ng thøc ®Òu vît cã ý nghÜa so víi c«ng thøc ®èi chøng (trõ CT4) ë c¸c chØ tiªu nµy, ®iÓn h×nh lµ c¸c CT 2, 6.


B¶ng 5. Møc ®é s©u bÖnh h¹i trªn c©y thuèc l¸


		Công thức

		Mức độ sâu xanh hại

		Tỷ lệ cây mắc các bệnh (%)



		

		

		Đen thân

		TMV

		CMV



		

		

		20


NST

		40


NST

		Thu hoạch

		20


NST

		40


NST

		Thu hoạch

		20


NST

		40


NST

		Thu hoạch



		1

		++

		4,2

		4,2

		8,7

		8,3

		25,0

		33,3

		0

		4,2

		16,7



		2

		+

		0

		4,2

		4,2

		0

		8,3

		16,7

		0

		0

		4,2



		3

		+

		0

		0

		4,2

		0

		4,2

		12,5

		0

		0

		4,2



		4

		+

		0

		4,2

		4,2

		0

		8,3

		16,7

		0

		4,2

		12,5



		5

		+

		0

		0

		0

		0

		4,2

		12,5

		0

		0

		4,2



		6

		+

		0

		0

		4,2

		0

		8,3

		12,5

		0

		4,2

		4,2





Chú thích: - không bị sâu xanh hại, + sâu xanh hại ít, ++ sâu xanh hại trung bình
                          TMV: Tobacco Mosaic Virus; CMV: Cucumis Mosaic Virus


B¶ng 6. C¸c yÕu tè cÊu thµnh n¨ng suÊt vµ n¨ng suÊt thuèc l¸


		Công thức

		Số lá kinh tế
(lá)

		Chiều dài lá lớn nhất
(cm)

		Chiều rộng
lá lớn nhất
(cm)

		Khối lượng lá lớn nhất
(g)

		Năng suất tươi
(tạ/ha)

		Năng suất khô
(tạ/ha)

		% so với
đối chứng
(%)



		1

		15,6b

		66,5c

		22,4d

		52,3c

		160,0b

		15,1

		100



		2

		18,6a

		74,9a

		26,9ab

		74,0a

		167,8ab

		16,4

		108,6



		3

		18,4a

		73,8ab

		27,0ab

		71,3ab

		180,5a

		17,1

		113,2



		4

		15,9b

		61,4d

		25,5cb

		51,3c

		159,8b

		14,8

		98,0



		5

		19,2a

		71,5b

		24,8c

		63,7b

		178,2a

		16,8

		111,3



		6

		18,9a

		72,1ab

		28,4a

		70,0ab

		174,2a

		16,9

		111,9



		CV(%)

		7,7

		2,5

		4,4

		7,6

		6,5

		

		



		LSD0,05

		2,48

		3,16

		2,08

		8,80

		14,04

		

		





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

B¶ng 7. ¶nh hëng cña ph©n h÷u c¬ vi sinh ®Õn chÊt lîng cña thuèc l¸


		Công thức

		Tỷ lệ lá sấy
cấp I+ II
(%)

		Thành phần hoá học (%)

		Tổng điểm



		

		

		Nicotin

		Nitơ tổng số

		Đường khử

		Clo

		



		1

		28,4

		2,67

		2,16

		13,9

		0,56

		37,7



		2

		29,5

		2,59

		2,13

		13,9

		0,55

		37,9



		3

		30,4

		2,55

		2,05

		14,0

		0,52

		38,3



		4

		25,5

		2,34

		2,10

		13,2

		0,55

		37,2



		5

		29,0

		2,60

		2,15

		13,5

		0,50

		38,6



		6

		27,5

		2,75

		2,00

		14,0

		0,55

		38,0





N¨ng suÊt t¬i cã ý nghÜa quan träng tíi n¨ng suÊt kh« sau nµy, kÕt qu¶ nªu trªn chØ râ n¨ng suÊt t¬i cña c¸c CT3, CT5, CT6 lµ vît h¬n so víi CT1 ë møc cã ý nghÜa. ChÝnh v× vËy, n¨ng suÊt kh« ë c¸c c«ng thøc nµy vît h¬n c«ng thøc ®èi chøng tõ 11,3- 13,2%. 


Nh vËy khi bãn kÕt hîp gi÷a ph©n h÷u c¬ vi sinh víi lîng ph©n kho¸ng phï hîp cho thuèc l¸ ®· lµm t¨ng n¨ng suÊt, th«ng qua viÖc t¨ng c¸c yÕu tè cÊu thµnh n¨ng suÊt, trong ®ã CT3 t¨ng cao nhÊt, t¨ng 2 t¹/ha so víi ®èi chøng.


3.3.5. ¶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. §Ó ®¸nh gi¸ chÊt lîng cña thuèc l¸ nguyªn liÖu, thêng 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.


KÕt qu¶ b¶ng 7 cho thÊy, tû lÖ l¸ sÊy ®¹t CI+II cao nhÊt lµ CT3 (®¹t 30,4%), CT4 ®¹t thÊp nhÊt (25,5%). C¸c chØ tiªu nicotin, ®êng khö, N tæng sè, clo ®Òu b»ng hoÆc t¬ng ®¬ng víi c«ng thøc ®èi chøng, ®Æc biÖt hµm lîng clo ë tÊt c¶ c¸c c«ng thøc ®Òu nhá h¬n 1%, mÆc dï t¨ng hay gi¶m lîng N khi bãn kÕt hîp víi ph©n h÷u c¬ vi sinh.


VÒ ®iÓm b×nh hót, c¸c c«ng thøc ®Òu cã sè ®iÓm kh¸ (lín h¬n 37 ®iÓm), trong ®ã CT3 vµ CT5 cã sè ®iÓm b×nh hót cao nhÊt (®¹t 38,3 ®iÓm vµ 38,6 ®iÓm), CT4 ®¹t thÊp nhÊt (37,2 ®iÓm) thÊp h¬n so víi ®èi chøng. 


Sè liÖu trªn cho thÊy, ph©n h÷u c¬ vi sinh ®· gãp phÇn gióp cho c©y thuèc l¸ hÊp thô vµ ®ång hãa c¸c chÊt dinh dìng mét c¸ch hµi hßa vµ hîp lý, tõ ®ã lµm t¨ng phÈm cÊp vµ chÊt lîng thuèc l¸, mÆc dï bãn víi lîng ®¹m gi¶m phï hîp, cô thÓ lµ ë CT5.


4. KÕT LUËN


- Ph©n h÷u c¬ vi sinh S«ng Gianh ®îc dïng trong thÝ nghiÖm ®¸p øng tiªu chuÈn TCVN134B -1996.


- Bãn kÕt hîp ph©n h÷u c¬ vi sinh S«ng Gianh víi lîng ph©n kho¸ng phï hîp bíc ®Çu ®· gióp c¶i thiÖn mét sè tÝnh chÊt sinh hãa häc cña ®Êt trång thuèc l¸, lµm t¨ng hµm lîng chÊt h÷u c¬ OM (%) ë c¸c c«ng thøc tõ 2,11% (CT4) ®Õn 2,26% (CT3), t¨ng hµm lîng N (%) CT1 lµ 0,097% vµ CT3 lµ 0,118%, t¨ng sè lîng vi khuÈn tæng sè h¶o khÝ, nÊm tæng sè vµ x¹ khuÈn tæng sè, ë CT5 sè lîng lÇn lît lµ: 5069,0 x 103CFU/1 g ®Êt; 16,05 x 103CFU/1 g ®Êt vµ 2,40 x 103CFU/1 g ®Êt.


- Khi bãn ph©n h÷u c¬ vi sinh S«ng Gianh cã kh¶ n¨ng lµm gi¶m lîng ®¹m v« c¬ bãn vµo ®Êt mµ kh«ng lµm sôt gi¶m n¨ng suÊt thuèc l¸. Víi viÖc bãn 1 tÊn ph©n VSV S«ng Gianh + 50 N: 140 P205: 210 K2O ®· lµm t¨ng n¨ng suÊt kh« 1,7 t¹/ha so víi c«ng thøc ®èi chøng.


- Ph©n h÷u c¬ vi sinh S«ng Gianh bãn kÕt hîp víi ph©n kho¸ng ®· gãp phÇn lµm t¨ng

phÈm cÊp cña thuèc l¸ sau sÊy, t¨ng chÊt lîng vµ ®¹t ®iÓm b×nh hót tõ møc kh¸ trë lªn. Cô thÓ CT5 tû lÖ l¸ sÊy ®¹t CI+II lµ 29,0% vµ tæng ®iÓm b×nh hót ®¹t 38,6 ®iÓm.
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