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TÓM TẮT 
Nghiên cứu được tiến hành trên đất bạc màu Bắc Giang vụ mùa năm 2009 với giống lúa Khang 

Dân. Cơ cấu cây trồng ruộng thí nghiệm là: lúa xuân - lúa mùa - ngô đông (phụ phẩm cây trồng là rơm 
rạ lúa xuân 2009). Vùi  phụ phẩm của cây trồng vụ trước đã cung cấp cho đất một lượng dinh dưỡng 
đáng kể (đạm 29,7 kg/ha; lân: 17,6 kg/ha; kali 75,9 kg/ha; canxi 14,4 kg/ha; magiê 12,2 kg/ha). Vùi phụ 
phẩm đã làm tăng hàm lượng dinh dưỡng dễ tiêu NH4

+ 
, NO3

-
, P2O5, K2O ở các thời kỳ sinh trưởng của 

cây lúa, so với công thức không vùi phụ phẩm.  
Từ khóa: Lúa, phụ phẩm nông nghiệp, vùi hữu cơ. 

SUMMARY 
The study was carried out on Acrisol in Bac Giang province in 2009 summer rice crop with 

Khang dan variety. The crop rotation practice was Spring rice – Summer rice – Maize. The results 
showed that the incorporation of crop residues/debris into soil supplied a remarkable amount of  
nutrients (nitrogen:  29.7 kg/ha; phosphorus: 17.6 kg/ha; potassium: 75.9 kg/ha, calcium: 14,4 kg/ha, 
magnesium : 12,2 kg /ha). In addition, it also resulted in an increase of available nutrients such as: 
NH4

+, NO3
-, P2O5, K2O in growth stages of the rice plant in comparison with the control treatment.  

Key words: Crop residues, incorporation, rice.

1. §ÆT VÊN §Ò 
NhiÒu kÕt qu¶ nghiªn cøu trong vμ 

ngoμi n−íc ®· kh¼ng ®Þnh vai trß cña phô 
phÈm n«ng nghiÖp trong viÖc t¨ng n¨ng suÊt 
c©y trång, c¶i thiÖn hμm l−îng h÷u c¬ vμ ®é 
ph× nhiªu ®Êt, v× trong phô phÈm chøa mét 
l−îng dinh d−ìng ®¸ng kÓ. Nghiªn cøu vÒ 
¶nh h−ëng cña ph©n h÷u c¬ vμ phô phÈm 
n«ng nghiÖp ®Õn n¨ng suÊt c©y trång ®· 
®−îc tiÕn hμnh ë nhiÒu n−íc trªn thÕ giíi, 
víi nhiÒu d¹ng phô phÈm kh¸c nhau vμ c¸c 
ph−¬ng thøc sö dông kh¸c nhau. Theo 
Dobermann vμ Fairhurst (2000), trong th©n, 
l¸ lóa vμo thêi kú lóa chÝn chiÕm 40% tæng 
l−îng N, 80 - 85% tæng l−îng K, 30 - 35% 
tæng l−îng P vμ 40 - 50% tæng l−îng S mμ 

c©y lóa hót ®−îc. R¬m r¹ lμ nguån h÷u c¬ 
quan träng cung cÊp K, Si, Zn cho c©y trång. 

Anthony & cs. (2003) khi ®¸nh gi¸ vÒ c©n 
b»ng dinh d−ìng trong ®Êt lóa do ¶nh h−ëng 
cña viÖc sö dông r¬m r¹ ®· cho biÕt, bãn r¬m 
r¹ vμo ®Êt lμm t¨ng hμm l−îng c¸c chÊt dinh 
d−ìng, c©n b»ng c¸c bon (OC) 348 kg/ha lín 
h¬n so víi kh«ng bãn gèc r¹ lμ 322 kg/ha. §èi 
víi ®¹m, khi bãn r¬m r¹ còng lμm t¨ng hμm 
l−îng ®¹m trong ®Êt, c©n b»ng ®¹m lμ 60 
kg/ha cao h¬n so víi kh«ng bãn lμ 51 kg/ha. 
§èi víi l©n vμ kali trong ®Êt ®· cho c©n b»ng 
d−¬ng khi sö dông nguån phÕ phô phÈm P 
23,1 kg/ha vμ kali 11,7 kg/ha, trong khi ®ã 
kh«ng bãn phÕ phô phÈm th× c©n b»ng cña P 
lμ 19,2 kg/ha vμ kali lμ -33,5 kg/ha. KÕt qu¶ 
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2. VËT LIÖU Vμ PH¦¥NG PH¸P 
      NGHI£N CøU 

2.1. VËt liÖu nghiªn cøu 

Gièng lóa Khang D©n vô mïa trong c¬ 
cÊu c©y trång: Lóa xu©n - lóa mïa - ng« 
®«ng; ph©n ®¹m urª (46% N), ph©n supe 
phèt ph¸t (16% P2O5), ph©n kali clorua (60% 
K2O); phô phÈm n«ng nghiÖp: r¬m r¹. 

Vai trß cña vïi h÷u c¬ ®èi víi c©n b»ng 
dinh d−ìng trong hÖ thèng th©m canh 4 
vô/n¨m trªn ®Êt b¹c mμu B¾c Giang ®· cho 
thÊy, vïi 100% s¶n phÈm phô cña c©y trång 
vô tr−íc cho c©y trång vô sau ®· bï ®¾p ®−îc 
l−îng thiÕu hôt ®¸ng kÓ ®èi víi tÊt c¶ c©y 
trång trong hÖ thèng. Vïi h÷u c¬ cã t¸c dông 
lμm ®iÒu hoμ NPK trong c©n b»ng dinh 
d−ìng cña hÖ thèng c©y trång 4 vô/n¨m. 
N¨ng suÊt cña lóa xu©n, ®Ëu t−¬ng hÌ, lóa 
mïa, khoai t©y ®«ng trong c¸c n¨m (2001-
2003) ë c¸c c«ng thøc vïi phô phÈm ®Òu cho 
n¨ng suÊt cao h¬n so víi c¸c c«ng thøc kh¸c. 
N¨ng suÊt lóa xu©n ë c«ng thøc ®èi chøng 
(bãn nh− n«ng d©n) ®¹t 46,1 - 56 t¹/ha, trong 
khi ®ã n¨ng suÊt ë c¸c c«ng thøc thùc 
nghiÖm (vïi 100% s¶n phÈm phô) ®¹t 52,9 -
61,4 t¹/ha. N¨ng suÊt ®Ëu t−¬ng hÌ ë c«ng 
thøc bãn nh− n«ng d©n chØ ®¹t 13,3 - 14,5 
t¹/ha, trong khi ®ã ë c«ng thøc vïi s¶n phÈm 
phô n¨ng suÊt ®¹t 16,6 - 18,9 t¹/ha (NguyÔn 
ThÞ HiÒn vμ cs., 2005). 

ThÝ nghiÖm ®ång ruéng ®−îc thùc hiÖn 
liªn tôc 3 n¨m trªn ®Êt b¹c mμu (Haplic 
Acrisols) thuéc huyÖn HiÖp Hoμ, tØnh B¾c 
Giang, víi c¬ cÊu lóa xu©n - lóa mïa - ng« 
®«ng. Néi dung bμi viÕt chØ ®Ò cËp thÝ nghiÖm 
n¨m thø hai trong vô mïa 2009. 

2.2. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu 

2.2.1. ThÝ nghiÖm ®ång ruéng 

ThÝ nghiÖm 1. Nghiªn cøu ¶nh h−ëng cña 
c¸c ph−¬ng ph¸p vïi phô phÈm ®Õn n¨ng 
suÊt c©y trång. 

- ThÝ nghiÖm ®−îc bè trÝ theo khèi ngÉu 
nhiªn hoμn chØnh (Randomized complete 
block design) nh¾c l¹i 4 lÇn, diÖn tÝch cña 1 « 
thÝ nghiÖm lμ 60 m2. 

- C«ng thøc thÝ nghiÖm gåm 4 c«ng thøc: 

 NPK 
Do ®« thÞ ho¸ vμ d©n sè t¨ng, ch¨n nu«i 

hé gia ®×nh gi¶m, nªn nhiÒu n¬i n«ng d©n 
kh«ng ®ñ ph©n chuång bãn cho c©y trång, 
lμm suy gi¶m ®é ph× nhiªu ®Êt. Thùc tÕ hiÖn 
nay, sau khi thu ho¹ch lóa, n«ng d©n nhiÒu 
n¬i th−êng ®èt r¬m r¹ lμm mÊt ®i mét l−îng 
kh¸ chÊt h÷u c¬ cã thÓ tr¶ l¹i cho ®Êt vμ g©y 
« nhiÔm m«i tr−êng. ViÖc nghiªn cøu sö 
dông phô phÈm c©y trång vô tr−íc bãn cho 
vô sau nh»m gãp phÇn ®¸p øng yªu cÇu cÊp 
thiÕt cña s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vÒ l−îng 
ph©n h÷u c¬  cung cÊp cho c©y trång, c¶i 
thiÖn ®é ph× nhiªu ®Êt, t¨ng l−îng h÷u c¬ 
trong ®Êt, sö dông tiÕt kiÖm vμ hiÖu qu¶ 
ph©n kho¸ng, trong t×nh h×nh l−îng ph©n 
chuång vμ ph©n kho¸ng s¶n xuÊt trong n−íc 
kh«ng ®¸p øng ®ñ nhu cÇu.  

 NPK + Phô phÈm vïi t−¬i 
 NPK + PP vïi t−¬i+ CPVS TH2 
 NPK + PP tñ trªn mÆt + CPVS TH2 

Trong ®ã:  

   PP- phô phÈm n«ng nghiÖp (r¬m r¹). 
   CPVS TH2- chÕ phÈm vi sinh vËt ph©n 

           gi¶i TH2 cña ViÖn Thæ nh−ìng N«ng ho¸. 

C¸c c«ng thøc ®−îc bè trÝ trªn nÒn cã 
h÷u c¬ vμ kh«ng cã h÷u c¬. 

C«ng thøc 4 tñ trªn mÆt chØ ¸p dông ®èi 
víi vô ng«, cßn ®èi víi lóa th× vÉn vïi nh− 
c«ng thøc 2.  

- ChØ tiªu theo dâi: Ntp, P2O5 dÔ tiªu, K2O 
dÔ tiªu trong ®Êt  ë giai ®o¹n ®Î nh¸nh, lμm 
®ßng; n¨ng suÊt thùc thu tõng « thÝ nghiÖm. 

844 



Sử dụng phụ phẩm cây trồng vụ trước bón cho cây trồng vụ sau trên đất bạc màu Bắc Giang 

- L−îng ph©n bãn vμ c¸ch bãn:  NPK + PP vïi t−¬i + CPVS TH2 
 NPK (gi¶m 50% l−îng NPK cã trong 

                       phô phÈm) + PP vïi t−¬i + 
                       CPVS TH2 

  + Ph©n chuång: 8 tÊn/ha  
  + Ph©n NPK: 90 kg N +60 kg P2O5 + 60 

                                                        kg K2O/ha. 
  + R¬m r¹ quy kh«: 5 tÊn/ha. 
  + C¸ch bãn: 

Liều lượng bón (%) 
Thời kỳ bón Phân 

chuồng 
Phụ 

phẩm N P2O5 K2O 

Bón lót 100 100 40 100 30 

Bón thúc giai 
đoạn đẻ nhánh   40  30 

Bón thúc giai  
đoạn làm đòng   20  40 

      

 NPK (gi¶m 100% l−îng NPK cã 
                        trong phô phÈm) + PP vïi t−¬i 
                        + CPVS TH2  

Trong ®ã: 
PP- phô phÈm n«ng nghiÖp (r¬m r¹). 
CPVS TH2- chÕ phÈm vi sinh vËt ph©n 

gi¶i TH2 cña ViÖn Thæ nh−ìng N«ng ho¸. 
C¸c c«ng thøc ®−îc bè trÝ trªn nÒn cã 

h÷u c¬ vμ kh«ng cã h÷u c¬. 

- ChØ tiªu theo dâi: N¨ng suÊt thùc thu 
tõng « thÝ nghiÖm, khèi l−îng r¬m r¹.  

- C¸ch thu ho¹ch: - L−îng ph©n bãn vμ c¸ch bãn: nh− ë thÝ 
nghiÖm 1. Thu ho¹ch c¶ « thÝ nghiÖm, c©n khèi 

l−îng h¹t t−¬i sau ®ã lÊy 3 mÉu, mçi mÉu 1 kg 
®Ó tÝnh khèi l−îng chÊt kh« trung b×nh tõ ®ã 
tÝnh ra n¨ng suÊt cña toμn « thÝ nghiÖm. 
Thu vμ c©n l−îng phô phÈm n«ng nghiÖp 
t−¬i cña tõng « sau ®ã lÊy 3 mÉu, mçi mÉu 1 
kg ®Ó tÝnh khèi l−îng chÊt kh«  trung b×nh 
®Ó tÝnh khèi l−îng phô phÈm n«ng nghiÖp 
kh« vïi. 

- C¸ch thu ho¹ch: nh− ë thÝ nghiÖm 1. 

2.2.2. Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch  

- Ph©n tÝch ®Êt: Ntp theo ph−¬ng ph¸p 
Tuirin vμ Cononova; P2O5 dÔ tiªu theo 
ph−¬ng ph¸p Olsen; K2O dÔ tiªu chiÕt b»ng 
Acetatamon 1 M pH = 7, x¸c ®Þnh K trong 
dung dÞch b»ng quang kÕ ngän löa. 

- C¸ch lÊy mÉu ®Ó ph©n tÝch: MÉu ®Êt vμ 
mÉu c©y ®−îc lÊy trªn c¸c nÒn ph©n bãn 
kh¸c nhau ë giai ®o¹n lóa ®Î nh¸nh vμ lμm 
®ßng. MÉu ®Êt ®−îc lÊy ë tÇng ®Êt tõ 0 ®Õn 
20 cm, trong 1 « lÊy mÉu ë 5 ®iÓm theo quy 
t¾c lÊy theo ®−êng chÐo, mÉu ®−îc trén ®Òu 
vμ lÊy mÉu trung b×nh cña « ®ã (0,5 kg).MÉu 
c©y ®−îc lÊy tõ 5 khãm ë c¸c vÞ trÝ kh¸c nhau 
trong 1 «. 

2.2.3. Ph−¬ng ph¸p xö lý sè liÖu 

Sè liÖu ®−îc xö lý b»ng ch−¬ng tr×nh 
Excel vμ phÇn mÒm IRRISTAT 4.0. 

3. KÕT QU¶ NGHI£N CøU Vμ TH¶O 
    LUËN 
3.1. §Æc ®iÓm ®Êt ®ai cña vïng nghiªn 
        cøu vμ hμm l−îng dinh d−ìng trong  
        phô phÈm tr−íc khi vïi ThÝ nghiÖm 2. Nghiªn cøu ¶nh h−ëng 

cña sö dông phô phÈm ®Õn n¨ng suÊt c©y 
trång vμ kh¶ n¨ng gi¶m thiÓu l−îng ph©n 
kho¸ng. 

3.1.1. §Æc ®iÓm ®Êt ®ai vïng nghiªn cøu 

§Êt nghiªn cøu cã thμnh phÇn c¬ giíi nhÑ, 
c¸t chiÕm 75,34%. §Êt h¬i chua (pHKCl

 = 5,0). 
§Êt nghÌo c¸c chÊt dinh d−ìng: h÷u c¬, ®¹m 
tæng sè, kali tæng sè, kali dÔ tiªu, nh−ng ®Êt 
l¹i giμu hμm l−îng l©n dÔ tiªu vμ tæng sè 
(P2O5

 tæng sè 0,11%, P2O5 dÔ tiªu 45,93 
mg/100 g ®Êt). §Êt cã dung tÝch hÊp thu thÊp 
vμ ®é xèp trung b×nh (55%) (B¶ng 1). 

- ThÝ nghiÖm ®−îc bè trÝ theo khèi ngÉu 
nhiªn hoμn chØnh (Randomized complete 
block design) nh¾c l¹i 4 lÇn. DiÖn tÝch cña 1 
« thÝ nghiÖm = 60 m2. 

- C«ng thøc thÝ nghiÖm gåm 4 c«ng thøc: 

 NPK 
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B¶ng 1. Mét sè ®Æc tÝnh lý, ho¸ häc ®Êt nghiªn cøu

Chỉ tiêu Đơn vị tính Giá trị 
pH  5,0 
OC % 0,96 
N tổng số % 0,08 
P2O5 tổng số % 0,11 
K2O tổng số % 0,05 
P2O5 dễ tiêu mg/100 g 45,93 
K2O dễ tiêu mg/100 g 2,41 
Ca++ Cmol/kg 1,17 
Mg++ Cmol/kg 1,1 
CEC Lđl/100 4,68 
Dung trọng g/cm3 1,14 
Tỷ trọng g/cm3 2,54 
Độ xốp % 55 

Cát 75,34 75,34 
Limon 19,72 19,72 Thành phần 

cơ giới 
Sét 4,94 4,94 

B¶ng 2. Hμm l−îng Ntp, P dÔ tiªu, K dÔ tiªu trong ®Êt 
trªn nÒn kh«ng cã bãn ph©n chuång

Hàm lượng các chất dinh dưỡng (mg/100 g đất) 
Công thức Thời gian theo dõi 

NH4+ NO3
- P2O5 dt K2O dt 

1. NPK 1,07 2,875 12,32 6,12 

2. NPK + Phụ phẩm vùi 1,79 3,385 19,87 8,85 

3. NPK + Phụ phẩm vùi + CPVS 

Giai đoạn 
đẻ nhánh 

2,55 4,21 27,83 9,23 

1. NPK 0,41 0,99 10,2 6,47 

2. NPK + Phụ phẩm vùi 0,70 1,72 17,89 8,34 

3. NPK + Phụ phẩm vùi + CPVS 

Giai đoạn 
làm đòng 

0,97 2,25 27,82 9,98 

 

3.1.2. Hμm l−îng dinh d−ìng N, P, K, Ca, Mg,  
           trong phô phÈm tr−íc khi vïi 

Ph©n tÝch hμm l−îng dinh d−ìng trong 
phô phÈm r¬m r¹ dïng ®Ó vïi trong vô lóa 
mïa (5,52 tÊn/ha) cho thÊy, vïi phô phÈm 
n«ng nghiÖp cña c©y trång vô tr−íc (lóa 
xu©n) cho c©y trång vô sau (lóa mïa) trong 
c¬ cÊu lóa xu©n - lóa mïa - ng« ®«ng trªn 
®Êt ®Êt b¹c mμu ®· cung cÊp cho ®Êt mét 
l−îng dinh d−ìng ®¸ng kÓ (®¹m 29,7 
kg/ha; l©n 17,6 kg/ha; kali 75,9 kg/ha; 
canxi 14,4 kg/ha; magiª 12,2 kg/ha). Nh− 
vËy tr¶ l¹i phô phÈm c©y trång vô tr−íc cho 
®Êt  tøc lμ cung cÊp mét l−îng dinh d−ìng  

 
 

®¸ng kÓ cho c©y trång vô sau. 

3.2. ¶nh h−ëng cña vïi phô phÈm n«ng 
nghiÖp ®Õn hμm l−îng Ntp, P dÔ tiªu, 
K dÔ tiªu trong ®Êt ë c¸c giai ®o¹n 
lóa ®Î nh¸nh, lμm ®ßng 

Vïi phô phÈm ®· lμm t¨ng hμm l−îng 
dinh d−ìng dÔ tiªu NH4

+ 
, NO3

-
, P2O5, K2O ë 

c¸c thêi kú sinh tr−ëng cña c©y lóa, so víi 
c«ng thøc kh«ng vïi phô phÈm (B¶ng 2 vμ 3). 

Nh− vËy, trong nh÷ng thêi kú quan 
träng ph¸t triÓn c©y trång, khi vïi phô phÈm 
®· cung cÊp cho c©y trång l−îng dinh d−ìng 
dÔ tiªu t−¬ng ®èi nhiÒu so víi kh«ng vïi. 
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B¶ng 3. Hμm l−îng Ntp, P dÔ tiªu, K dÔ tiªu trong ®Êt trªn nÒn cã bãn ph©n 
chuång 

Hàm lượng các chất dinh dưỡng 
(mg/100 g đất) Công thức Thời gian vùi 

NH4
+ NO3

- P2O5 dt K2O dt 

1. NPK 2,53 2,49 18,25 9,89 

2. NPK + Phụ phẩm vùi 4,55 4,42 25,32 12,45 

3. NPK + Phụ phẩm vùi + CPVS 

Giai đoạn 
đẻ nhánh 

5,95 5,43 36,83 13,88 

1. NPK 2,06 1,34 18,2 8,98 

2. NPK + Phụ phẩm vùi 3,52 2,25 25,89 13,35 

3. NPK + Phụ phẩm vùi + CPVS 

Giai đoạn 
làm đòng 

4,56 3,43 37,31 13,86 

. ¶nh h−ëng cña sö dông phô phÈm n«ng nghiÖp ®Õn n¨ng suÊt lóa mïa 
trªn ®Êt b¹c mμu B¾c Giang vô mïa n¨m 2009

B¶ng 4

Tăng năng suất với công thức 1 
Công thức Năng suất 

(tạ/ha) tạ/ha % 

a. Trên nền không có phân chuồng 

1. NPK 46,45   

2. NPK + phụ phẩm vùi 54,32 7,87 16,95 

3. NPK + phụ phẩm vùi + CPVS  60,06 13,61 29,29 

4. NPK + phụ phẩm + CPVS (tủ trên mặt đất vào vụ ngô) 59,90 13,45 28,95 

CV% = 7,24; LSD 0,05 = 6,48   

b. Trên nền có phân chuồng 

1. NPK 47,50   

2. NPK + phụ phẩm vùi 55,26 7,76 16,34 

3. NPK + phụ phẩm vùi + CPVS   62,18 14,68 30,90 

4. NPK + phụ phẩm + CPVS (tủ trên mặt đất vào vụ ngô) 60,07 12,57 26,46 

CV%= 7,16; LSD 0,05 = 6,44   

* Ghi chú: CPVS là chế phẩm vi sinh TH2 

3.3. ¶nh h−ëng cña ph−¬ng ph¸p sö 
        dông phô phÈm n«ng nghiÖp ®Õn 
        n¨ng suÊt lóa mïa n¨m 2009 trªn 
        ®Êt b¹c mμu B¾c Giang 

Trªn ®Êt nghiªn cøu, c¶ hai nÒn cã ph©n 
h÷u c¬ vμ kh«ng cã ph©n h÷u c¬, vïi phô 

phÈm cã chÕ phÈm vi sinh vËt TH cho n¨ng 
suÊt lóa vμ ng« t¨ng 13,6 - 14,4 t¹/ha (29,29 - 
30,90%) cã ý nghÜa so víi c«ng thøc kh«ng vïi 
phô phÈm vμ cao h¬n 5,7 - 6,9 t¹/ha (10,6 - 
12,5%) so víi c«ng thøc vïi phô phÈm nh−ng 
kh«ng cã chÕ phÈm vi sinh. C«ng thøc r¶i 
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phô phÈm trªn mÆt ®Êt vμo vô ng« vμ vïi 
phô phÈm cã chÕ phÈm vi sinh cho n¨ng 

suÊt t−¬ng ®−¬ng nhau (B¶ng 4). 

B¶ng 5. ¶nh h−ëng cña sö dông phô phÈm n«ng nghiÖp ®Õn n¨ng suÊt vμ kh¶ n¨ng 
gi¶m thiÓu l−îng ph©n kho¸ng lóa mïa n¨m 2009 trªn ®Êt b¹c mμu B¾c Giang  

Tăng năng suất với công thức 1 
Công thức Năng suất 

(tạ/ha) 
tạ/ha % 

a. Trên nền không có phân chuồng 

1. NPK 45,10   

2. NPK + phụ phẩm vùi tươi + CPVS  59,26 14,17 30,50 

3. NPK (giảm 50% lượng NPK có trong phụ phẩm ) + phụ
         phẩm vùi tươi + CPVS  54,33 9,24 19,88 

4. NPK (giảm 100% lượng NPK có trong phụ phẩm ) +  
         phụ phẩm vùi tươi + CPVS  50,97 5,88 12,65 

CV%= 6,68; LSD 0,05 = 5,59   

b. Trên nền có phân chuồng 

1. NPK 47,38   

2. NPK + phụ phẩm vùi tươi + CPVS TH2 61,96 14,46 30,44 

3. NPK (giảm 50% lượng NPK có trong phụ phẩm) + 
         phụ phẩm vùi tươi + CPVS TH2 55,51 8,01 16,87 

4. NPK (giảm 100% lượng NPK có trong phụ phẩm ) + 
         phụ phẩm vùi tươi + CPVS TH2 51,44 3,94 8,30 

CV%= 6,67; LSD 0,05 = 5,77   

 

3.4. ¶nh h−ëng cña sö dông phô phÈm 
       n«ng nghiÖp ®Õn kh¶ n¨ng gi¶m 
       l−îng ph©n kho¸ng vμ thay thÕ  
       ph©n chuång bãn cho c©y trång 

Vïi phô phÈm cã chÕ phÈm vi sinh TH, 
trªn c¶ nÒn cã bãn ph©n chuång hay kh«ng 
bãn ph©n chuång, nÕu gi¶m l−îng NPK cÇn 
bãn cho c©y trång b»ng 50% l−îng NPK cã 
chøa trong phô phÈm, vÉn cho n¨ng suÊt lóa 
mïa n¨m 2009 cao h¬n cã ý nghÜa so víi 
c«ng thøc kh«ng bãn phô phÈm. NÕu gi¶m 
l−îng NPK cÇn bãn cho c©y trång b»ng 100% 
l−îng NPK cã chøa trong phô phÈm vÉn cho 
n¨ng suÊt b»ng hoÆc t−¬ng ®−¬ng víi c«ng 

thøc kh«ng bãn phô phÈm (B¶ng 5). Nh− vËy 
khi sö dông phô phÈm ®· tiÕt kiÖm ®−îc 
l−îng ph©n bãn t−¬ng ®èi lín vμ vÉn gi÷ 
®−îc n¨ng suÊt c©y trång æn ®Þnh.  

4. KÕT LUËN 
Trªn ®Êt b¹c mμu huyÖn HiÖp Hßa, B¾c 

Giang, vïi r¬m r¹ lóa xu©n bãn cho lóa mïa 
trong c¬ cÊu lóa xu©n - lóa mïa - ng« ®«ng  
®· cung cÊp cho ®Êt mét l−îng dinh d−ìng 
®¸ng kÓ (®¹m 29,7 kg/ha; l©n 17,6 kg/ha; kali 
75,9 kg/ha; canxi 14,4 kg/ha; magiª 12,2 kg 
/ha), ®· lμm t¨ng hμm l−îng dinh d−ìng  dÔ 
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Sử dụng phụ phẩm cây trồng vụ trước bón cho cây trồng vụ sau trên đất bạc màu Bắc Giang   

tiªu NH4
+ 

, NO3
-
, P2O5, K2O ë c¸c thêi kú sinh 

tr−ëng cña c©y lóa, so víi c«ng thøc kh«ng 
vïi phô phÈm, trong c¶ 2 ®iÒu kiÖn cã hoÆc 
kh«ng cã bãn lãt ph©n chuång.  

Vïi phô phÈm cã chÕ phÈm vi sinh vËt 
TH2 cho n¨ng suÊt lóa t¨ng 13,6 - 14,4 t¹/ha 
(29,29 - 30,90%) cã ý nghÜa so víi c«ng thøc 
kh«ng vïi phô phÈm vμ cao h¬n 5,7 - 6,9 
t¹/ha (10,6 - 12,5%) so víi c«ng thøc vïi phô 
phÈm nh−ng kh«ng cã chÕ phÈm vi sinh. 
C«ng thøc r¶i phô phÈm trªn mÆt ®Êt vμo vô 
ng« vμ vïi phô phÈm cã chÕ phÈm vi sinh 
vËt cho n¨ng suÊt t−¬ng ®−¬ng nhau. 

Vïi phô phÈm cã chÕ phÈm vi sinh TH2, 
gi¶m l−îng NPK cÇn bãn cho c©y trång b»ng 
100% l−îng NPK cã chøa trong phô phÈm 
vÉn cho n¨ng suÊt b»ng hoÆc t−¬ng ®−¬ng 
víi c«ng thøc kh«ng bãn phô phÈm. Nh− vËy 
khi sö dông phô phÈm ®· tiÕt kiÖm ®−îc mét 
l−îng ph©n bãn t−¬ng ®èi lín vμ vÉn gi÷ 
®−îc n¨ng suÊt c©y trång æn ®Þnh.  
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Sö DôNG PHô PHÈM C¢Y TRåNG Vô TR¦íC BãN CHO C¢Y TRåNG Vô SAU
TR£N §ÊT B¹C MµU B¾C GIANG


Utilization Crop Residues for Subsequent Cropping on Acrisol
in Bac Giang Province, Vietnam


Hoàng Ngọc Thuận, Đặng Thành Long


Viện Thổ nhưỡng Nông hóa
Địa chỉ email tác giả liên hệ: hoangngocthuan@gmail.com

TÓM TẮT


Nghiên cứu được tiến hành trên đất bạc màu Bắc Giang vụ mùa năm 2009 với giống lúa Khang Dân. Cơ cấu cây trồng ruộng thí nghiệm là: lúa xuân - lúa mùa - ngô đông (phụ phẩm cây trồng là rơm rạ lúa xuân 2009). Vùi  phụ phẩm của cây trồng vụ trước đã cung cấp cho đất một lượng dinh dưỡng đáng kể (đạm 29,7 kg/ha; lân: 17,6 kg/ha; kali 75,9 kg/ha; canxi 14,4 kg/ha; magiê 12,2 kg/ha). Vùi phụ phẩm đã làm tăng hàm lượng dinh dưỡng dễ tiêu NH4+ , NO3-, P2O5, K2O ở các thời kỳ sinh trưởng của cây lúa, so với công thức không vùi phụ phẩm. 

Từ khóa: Lúa, phụ phẩm nông nghiệp, vùi hữu cơ.

SUMMARY


The study was carried out on Acrisol in Bac Giang province in 2009 summer rice crop with Khang dan variety. The crop rotation practice was Spring rice – Summer rice – Maize. The results showed that the incorporation of crop residues/debris into soil supplied a remarkable amount of  nutrients (nitrogen:  29.7 kg/ha; phosphorus: 17.6 kg/ha; potassium: 75.9 kg/ha, calcium: 14,4 kg/ha, magnesium : 12,2 kg /ha). In addition, it also resulted in an increase of available nutrients such as: NH4+, NO3-, P2O5, K2O in growth stages of the rice plant in comparison with the control treatment. 


Key words: Crop residues, incorporation, rice.

1. §ÆT VÊN §Ò


NhiÒu kÕt qu¶ nghiªn cøu trong vµ ngoµi níc ®· kh¼ng ®Þnh vai trß cña phô phÈm n«ng nghiÖp trong viÖc t¨ng n¨ng suÊt c©y trång, c¶i thiÖn hµm lîng h÷u c¬ vµ ®é ph× nhiªu ®Êt, v× trong phô phÈm chøa mét lîng dinh dìng ®¸ng kÓ. Nghiªn cøu vÒ ¶nh hëng cña ph©n h÷u c¬ vµ phô phÈm n«ng nghiÖp ®Õn n¨ng suÊt c©y trång ®· ®îc tiÕn hµnh ë nhiÒu níc trªn thÕ giíi, víi nhiÒu d¹ng phô phÈm kh¸c nhau vµ c¸c ph¬ng thøc sö dông kh¸c nhau. Theo Dobermann vµ Fairhurst (2000), trong th©n, l¸ lóa vµo thêi kú lóa chÝn chiÕm 40% tæng lîng N, 80 - 85% tæng lîng K, 30 - 35% tæng lîng P vµ 40 - 50% tæng lîng S mµ c©y lóa hót ®îc. R¬m r¹ lµ nguån h÷u c¬ quan träng cung cÊp K, Si, Zn cho c©y trång.


Anthony & cs. (2003) khi ®¸nh gi¸ vÒ c©n b»ng dinh dìng trong ®Êt lóa do ¶nh hëng cña viÖc sö dông r¬m r¹ ®· cho biÕt, bãn r¬m r¹ vµo ®Êt lµm t¨ng hµm lîng c¸c chÊt dinh dìng, c©n b»ng c¸c bon (OC) 348 kg/ha lín h¬n so víi kh«ng bãn gèc r¹ lµ 322 kg/ha. §èi víi ®¹m, khi bãn r¬m r¹ còng lµm t¨ng hµm lîng ®¹m trong ®Êt, c©n b»ng ®¹m lµ 60 kg/ha cao h¬n so víi kh«ng bãn lµ 51 kg/ha. §èi víi l©n vµ kali trong ®Êt ®· cho c©n b»ng d¬ng khi sö dông nguån phÕ phô phÈm P 23,1 kg/ha vµ kali 11,7 kg/ha, trong khi ®ã kh«ng bãn phÕ phô phÈm th× c©n b»ng cña P lµ 19,2 kg/ha vµ kali lµ -33,5 kg/ha. KÕt qu¶ còng t¬ng tù khi thÝ nghiÖm ®îc tiÕn hµnh t¹i óc khi bãn phÕ phô phÈm lóa mú ®· lµm cho c©n b»ng l©n trong ®Êt 20 kg/ha cao h¬n so víi kh«ng bãn lµ 18 kg/ha vµ c©n b»ng kali 40 kg/ha, trong khi ®ã ë c«ng thøc kh«ng bãn phÕ phô phÈm cã c©n b»ng kali ©m (-168 kg/ha). 

Vai trß cña vïi h÷u c¬ ®èi víi c©n b»ng dinh dìng trong hÖ thèng th©m canh 4 vô/n¨m trªn ®Êt b¹c mµu B¾c Giang ®· cho thÊy, vïi 100% s¶n phÈm phô cña c©y trång vô tríc cho c©y trång vô sau ®· bï ®¾p ®îc lîng thiÕu hôt ®¸ng kÓ ®èi víi tÊt c¶ c©y trång trong hÖ thèng. Vïi h÷u c¬ cã t¸c dông lµm ®iÒu hoµ NPK trong c©n b»ng dinh dìng cña hÖ thèng c©y trång 4 vô/n¨m. N¨ng suÊt cña lóa xu©n, ®Ëu t¬ng hÌ, lóa mïa, khoai t©y ®«ng trong c¸c n¨m (2001-2003) ë c¸c c«ng thøc vïi phô phÈm ®Òu cho n¨ng suÊt cao h¬n so víi c¸c c«ng thøc kh¸c. N¨ng suÊt lóa xu©n ë c«ng thøc ®èi chøng (bãn nh n«ng d©n) ®¹t 46,1 - 56 t¹/ha, trong khi ®ã n¨ng suÊt ë c¸c c«ng thøc thùc nghiÖm (vïi 100% s¶n phÈm phô) ®¹t 52,9 -61,4 t¹/ha. N¨ng suÊt ®Ëu t¬ng hÌ ë c«ng thøc bãn nh n«ng d©n chØ ®¹t 13,3 - 14,5 t¹/ha, trong khi ®ã ë c«ng thøc vïi s¶n phÈm phô n¨ng suÊt ®¹t 16,6 - 18,9 t¹/ha (NguyÔn ThÞ HiÒn vµ cs., 2005).


Do ®« thÞ ho¸ vµ d©n sè t¨ng, ch¨n nu«i hé gia ®×nh gi¶m, nªn nhiÒu n¬i n«ng d©n kh«ng ®ñ ph©n chuång bãn cho c©y trång, lµm suy gi¶m ®é ph× nhiªu ®Êt. Thùc tÕ hiÖn nay, sau khi thu ho¹ch lóa, n«ng d©n nhiÒu n¬i thêng ®èt r¬m r¹ lµm mÊt ®i mét lîng kh¸ chÊt h÷u c¬ cã thÓ tr¶ l¹i cho ®Êt vµ g©y « nhiÔm m«i trêng. ViÖc nghiªn cøu sö dông phô phÈm c©y trång vô tríc bãn cho vô sau nh»m gãp phÇn ®¸p øng yªu cÇu cÊp thiÕt cña s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vÒ lîng ph©n h÷u c¬  cung cÊp cho c©y trång, c¶i thiÖn ®é ph× nhiªu ®Êt, t¨ng lîng h÷u c¬ trong ®Êt, sö dông tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶ ph©n kho¸ng, trong t×nh h×nh lîng ph©n chuång vµ ph©n kho¸ng s¶n xuÊt trong níc kh«ng ®¸p øng ®ñ nhu cÇu. 


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


2.1. VËt liÖu nghiªn cøu


Gièng lóa Khang D©n vô mïa trong c¬ cÊu c©y trång: Lóa xu©n - lóa mïa - ng« ®«ng; ph©n ®¹m urª (46% N), ph©n supe phèt ph¸t (16% P2O5), ph©n kali clorua (60% K2O); phô phÈm n«ng nghiÖp: r¬m r¹.


ThÝ nghiÖm ®ång ruéng ®îc thùc hiÖn liªn tôc 3 n¨m trªn ®Êt b¹c mµu (Haplic Acrisols) thuéc huyÖn HiÖp Hoµ, tØnh B¾c Giang, víi c¬ cÊu lóa xu©n - lóa mïa - ng« ®«ng. Néi dung bµi viÕt chØ ®Ò cËp thÝ nghiÖm n¨m thø hai trong vô mïa 2009.


2.2. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu


2.2.1. ThÝ nghiÖm ®ång ruéng


ThÝ nghiÖm 1. Nghiªn cøu ¶nh hëng cña c¸c ph¬ng ph¸p vïi phô phÈm ®Õn n¨ng suÊt c©y trång.


- ThÝ nghiÖm ®îc bè trÝ theo khèi ngÉu nhiªn hoµn chØnh (Randomized complete block design) nh¾c l¹i 4 lÇn, diÖn tÝch cña 1 « thÝ nghiÖm lµ 60 m2.


- C«ng thøc thÝ nghiÖm gåm 4 c«ng thøc:



NPK



NPK + Phô phÈm vïi t¬i



NPK + PP vïi t¬i+ CPVS TH2



NPK + PP tñ trªn mÆt + CPVS TH2


Trong ®ã: 


   PP- phô phÈm n«ng nghiÖp (r¬m r¹).


   CPVS TH2- chÕ phÈm vi sinh vËt ph©n
           gi¶i TH2 cña ViÖn Thæ nhìng N«ng ho¸.


C¸c c«ng thøc ®îc bè trÝ trªn nÒn cã h÷u c¬ vµ kh«ng cã h÷u c¬.


C«ng thøc 4 tñ trªn mÆt chØ ¸p dông ®èi víi vô ng«, cßn ®èi víi lóa th× vÉn vïi nh c«ng thøc 2. 


- ChØ tiªu theo dâi: Ntp, P2O5 dÔ tiªu, K2O dÔ tiªu trong ®Êt  ë giai ®o¹n ®Î nh¸nh, lµm ®ßng; n¨ng suÊt thùc thu tõng « thÝ nghiÖm.

- Lîng ph©n bãn vµ c¸ch bãn:


  + Ph©n chuång: 8 tÊn/ha 


  + Ph©n NPK: 90 kg N +60 kg P2O5 + 60
                                                        kg K2O/ha.


  + R¬m r¹ quy kh«: 5 tÊn/ha.


  + C¸ch bãn:


		Thời kỳ bón

		Liều lượng bón (%)



		

		Phân chuồng

		Phụ phẩm

		N

		P2O5

		K2O



		Bón lót

		100

		100

		40

		100

		30



		Bón thúc giai đoạn đẻ nhánh

		

		

		40

		

		30



		Bón thúc giai  đoạn làm đòng

		

		

		20

		

		40



		

		

		

		

		

		





- C¸ch thu ho¹ch:


Thu ho¹ch c¶ « thÝ nghiÖm, c©n khèi lîng h¹t t¬i sau ®ã lÊy 3 mÉu, mçi mÉu 1 kg ®Ó tÝnh khèi lîng chÊt kh« trung b×nh tõ ®ã tÝnh ra n¨ng suÊt cña toµn « thÝ nghiÖm. Thu vµ c©n lîng phô phÈm n«ng nghiÖp t¬i cña tõng « sau ®ã lÊy 3 mÉu, mçi mÉu 1 kg ®Ó tÝnh khèi lîng chÊt kh«  trung b×nh ®Ó tÝnh khèi lîng phô phÈm n«ng nghiÖp kh« vïi.


- C¸ch lÊy mÉu ®Ó ph©n tÝch: MÉu ®Êt vµ mÉu c©y ®îc lÊy trªn c¸c nÒn ph©n bãn kh¸c nhau ë giai ®o¹n lóa ®Î nh¸nh vµ lµm ®ßng. MÉu ®Êt ®îc lÊy ë tÇng ®Êt tõ 0 ®Õn 20 cm, trong 1 « lÊy mÉu ë 5 ®iÓm theo quy t¾c lÊy theo ®êng chÐo, mÉu ®îc trén ®Òu vµ lÊy mÉu trung b×nh cña « ®ã (0,5 kg).MÉu c©y ®îc lÊy tõ 5 khãm ë c¸c vÞ trÝ kh¸c nhau trong 1 «.


ThÝ nghiÖm 2. Nghiªn cøu ¶nh hëng cña sö dông phô phÈm ®Õn n¨ng suÊt c©y trång vµ kh¶ n¨ng gi¶m thiÓu lîng ph©n kho¸ng.


- ThÝ nghiÖm ®îc bè trÝ theo khèi ngÉu nhiªn hoµn chØnh (Randomized complete block design) nh¾c l¹i 4 lÇn. DiÖn tÝch cña 1 « thÝ nghiÖm = 60 m2.


- C«ng thøc thÝ nghiÖm gåm 4 c«ng thøc:



NPK



NPK + PP vïi t¬i + CPVS TH2



NPK (gi¶m 50% lîng NPK cã trong
                       phô phÈm) + PP vïi t¬i +
                       CPVS TH2



NPK (gi¶m 100% lîng NPK cã
                        trong phô phÈm) + PP vïi t¬i
                        + CPVS TH2 


Trong ®ã:


PP- phô phÈm n«ng nghiÖp (r¬m r¹).


CPVS TH2- chÕ phÈm vi sinh vËt ph©n gi¶i TH2 cña ViÖn Thæ nhìng N«ng ho¸.


C¸c c«ng thøc ®îc bè trÝ trªn nÒn cã h÷u c¬ vµ kh«ng cã h÷u c¬.


- ChØ tiªu theo dâi: N¨ng suÊt thùc thu tõng « thÝ nghiÖm, khèi lîng r¬m r¹. 


- Lîng ph©n bãn vµ c¸ch bãn: nh ë thÝ nghiÖm 1.


- C¸ch thu ho¹ch: nh ë thÝ nghiÖm 1.


2.2.2. Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch 

- Ph©n tÝch ®Êt: Ntp theo ph¬ng ph¸p Tuirin vµ Cononova; P2O5 dÔ tiªu theo ph¬ng ph¸p Olsen; K2O dÔ tiªu chiÕt b»ng Acetatamon 1 M pH = 7, x¸c ®Þnh K trong dung dÞch b»ng quang kÕ ngän löa.

2.2.3. Ph¬ng ph¸p xö lý sè liÖu

Sè liÖu ®îc xö lý b»ng ch¬ng tr×nh Excel vµ phÇn mÒm IRRISTAT 4.0.


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


3.1. §Æc ®iÓm ®Êt ®ai cña vïng nghiªn
        cøu vµ hµm lîng dinh dìng trong 
        phô phÈm tríc khi vïi


3.1.1. §Æc ®iÓm ®Êt ®ai vïng nghiªn cøu

§Êt nghiªn cøu cã thµnh phÇn c¬ giíi nhÑ, c¸t chiÕm 75,34%. §Êt h¬i chua (pHKCl = 5,0). §Êt nghÌo c¸c chÊt dinh dìng: h÷u c¬, ®¹m tæng sè, kali tæng sè, kali dÔ tiªu, nhng ®Êt l¹i giµu hµm lîng l©n dÔ tiªu vµ tæng sè (P2O5 tæng sè 0,11%, P2O5 dÔ tiªu 45,93 mg/100 g ®Êt). §Êt cã dung tÝch hÊp thu thÊp vµ ®é xèp trung b×nh (55%) (B¶ng 1).

		B¶ng 1. Mét sè ®Æc tÝnh lý, ho¸ häc ®Êt nghiªn cøu


Chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Giá trị



		pH

		

		5,0



		OC

		%

		0,96



		N tổng số

		%

		0,08



		P2O5 tổng số

		%

		0,11



		K2O tổng số

		%

		0,05



		P2O5 dễ tiêu

		mg/100 g

		45,93



		K2O dễ tiêu

		mg/100 g

		2,41



		Ca++

		Cmol/kg

		1,17



		Mg++

		Cmol/kg

		1,1



		CEC

		Lđl/100

		4,68



		Dung trọng

		g/cm3

		1,14



		Tỷ trọng

		g/cm3

		2,54



		Độ xốp

		%

		55



		Thành phần
cơ giới

		Cát

		75,34

		75,34



		

		Limon

		19,72

		19,72



		

		Sét

		4,94

		4,94





B¶ng 2. Hµm lîng Ntp, P dÔ tiªu, K dÔ tiªu trong ®Êt
trªn nÒn kh«ng cã bãn ph©n chuång

		Công thức

		Thời gian theo dõi

		Hàm lượng các chất dinh dưỡng (mg/100 g đất)



		

		

		NH4+

		NO3-

		P2O5 dt

		K2O dt



		1. NPK

		Giai đoạn
đẻ nhánh

		1,07

		2,875

		12,32

		6,12



		2. NPK + Phụ phẩm vùi

		

		1,79

		3,385

		19,87

		8,85



		3. NPK + Phụ phẩm vùi + CPVS

		

		2,55

		4,21

		27,83

		9,23



		1. NPK

		Giai đoạn
làm đòng

		0,41

		0,99

		10,2

		6,47



		2. NPK + Phụ phẩm vùi

		

		0,70

		1,72

		17,89

		8,34



		3. NPK + Phụ phẩm vùi + CPVS

		

		0,97

		2,25

		27,82

		9,98





3.1.2. Hµm lîng dinh dìng N, P, K, Ca, Mg, 
           trong phô phÈm tríc khi vïi

Ph©n tÝch hµm lîng dinh dìng trong phô phÈm r¬m r¹ dïng ®Ó vïi trong vô lóa mïa (5,52 tÊn/ha) cho thÊy, vïi phô phÈm n«ng nghiÖp cña c©y trång vô tríc (lóa xu©n) cho c©y trång vô sau (lóa mïa) trong c¬ cÊu lóa xu©n - lóa mïa - ng« ®«ng trªn ®Êt ®Êt b¹c mµu ®· cung cÊp cho ®Êt mét lîng dinh dìng ®¸ng kÓ (®¹m 29,7 kg/ha; l©n 17,6 kg/ha; kali 75,9 kg/ha; canxi 14,4 kg/ha; magiª 12,2 kg/ha). Nh vËy tr¶ l¹i phô phÈm c©y trång vô tríc cho ®Êt  tøc lµ cung cÊp mét lîng dinh dìng 

®¸ng kÓ cho c©y trång vô sau.

3.2. ¶nh hëng cña vïi phô phÈm n«ng
nghiÖp ®Õn hµm lîng Ntp, P dÔ tiªu, K dÔ tiªu trong ®Êt ë c¸c giai ®o¹n lóa ®Î nh¸nh, lµm ®ßng


Vïi phô phÈm ®· lµm t¨ng hµm lîng dinh dìng dÔ tiªu NH4+ , NO3-, P2O5, K2O ë c¸c thêi kú sinh trëng cña c©y lóa, so víi c«ng thøc kh«ng vïi phô phÈm (B¶ng 2 vµ 3).


Nh vËy, trong nh÷ng thêi kú quan träng ph¸t triÓn c©y trång, khi vïi phô phÈm ®· cung cÊp cho c©y trång lîng dinh dìng dÔ tiªu t¬ng ®èi nhiÒu so víi kh«ng vïi.

		B¶ng 3. Hµm lîng Ntp, P dÔ tiªu, K dÔ tiªu trong ®Êt trªn nÒn cã bãn ph©n chuång


Công thức

		Thời gian vùi

		Hàm lượng các chất dinh dưỡng
(mg/100 g đất)



		

		

		NH4+

		NO3-

		P2O5 dt

		K2O dt



		1. NPK

		Giai đoạn
đẻ nhánh

		2,53

		2,49

		18,25

		9,89



		2. NPK + Phụ phẩm vùi

		

		4,55

		4,42

		25,32

		12,45



		3. NPK + Phụ phẩm vùi + CPVS

		

		5,95

		5,43

		36,83

		13,88



		1. NPK

		Giai đoạn
làm đòng

		2,06

		1,34

		18,2

		8,98



		2. NPK + Phụ phẩm vùi

		

		3,52

		2,25

		25,89

		13,35



		3. NPK + Phụ phẩm vùi + CPVS

		

		4,56

		3,43

		37,31

		13,86





B¶ng 4. ¶nh hëng cña sö dông phô phÈm n«ng nghiÖp ®Õn n¨ng suÊt lóa mïa trªn ®Êt b¹c mµu B¾c Giang vô mïa n¨m 2009


		Công thức

		Năng suất
(tạ/ha)

		Tăng năng suất với công thức 1



		

		

		tạ/ha

		%



		a. Trên nền không có phân chuồng



		1. NPK

		46,45

		

		



		2. NPK + phụ phẩm vùi

		54,32

		7,87

		16,95



		3. NPK + phụ phẩm vùi + CPVS 

		60,06

		13,61

		29,29



		4. NPK + phụ phẩm + CPVS (tủ trên mặt đất vào vụ ngô)

		59,90

		13,45

		28,95



		CV% = 7,24; LSD 0,05 = 6,48

		

		



		b. Trên nền có phân chuồng



		1. NPK

		47,50

		

		



		2. NPK + phụ phẩm vùi

		55,26

		7,76

		16,34



		3. NPK + phụ phẩm vùi + CPVS  

		62,18

		14,68

		30,90



		4. NPK + phụ phẩm + CPVS (tủ trên mặt đất vào vụ ngô)

		60,07

		12,57

		26,46



		CV%= 7,16; LSD 0,05 = 6,44

		

		





* Ghi chú: CPVS là chế phẩm vi sinh TH2


3.3. ¶nh hëng cña ph¬ng ph¸p sö
        dông phô phÈm n«ng nghiÖp ®Õn
        n¨ng suÊt lóa mïa n¨m 2009 trªn
        ®Êt b¹c mµu B¾c Giang


Trªn ®Êt nghiªn cøu, c¶ hai nÒn cã ph©n h÷u c¬ vµ kh«ng cã ph©n h÷u c¬, vïi phô phÈm cã chÕ phÈm vi sinh vËt TH cho n¨ng suÊt lóa vµ ng« t¨ng 13,6 - 14,4 t¹/ha (29,29 -


30,90%) cã ý nghÜa so víi c«ng thøc kh«ng vïi phô phÈm vµ cao h¬n 5,7 - 6,9 t¹/ha (10,6 - 12,5%) so víi c«ng thøc vïi phô phÈm nhng kh«ng cã chÕ phÈm vi sinh. C«ng thøc r¶i phô phÈm trªn mÆt ®Êt vµo vô ng« vµ vïi phô phÈm cã chÕ phÈm vi sinh cho n¨ng suÊt t¬ng ®¬ng nhau (B¶ng 4).

B¶ng 5. ¶nh hëng cña sö dông phô phÈm n«ng nghiÖp ®Õn n¨ng suÊt vµ kh¶ n¨ng gi¶m thiÓu lîng ph©n kho¸ng lóa mïa n¨m 2009 trªn ®Êt b¹c mµu B¾c Giang  


		Công thức

		Năng suất
(tạ/ha)

		Tăng năng suất với công thức 1



		

		

		tạ/ha

		%



		a. Trên nền không có phân chuồng



		1. NPK

		45,10

		

		



		2. NPK + phụ phẩm vùi tươi + CPVS 

		59,26

		14,17

		30,50



		3. NPK (giảm 50% lượng NPK có trong phụ phẩm ) + phụ
         phẩm vùi tươi + CPVS 

		54,33

		9,24

		19,88



		4. NPK (giảm 100% lượng NPK có trong phụ phẩm ) + 
         phụ phẩm vùi tươi + CPVS 

		50,97

		5,88

		12,65



		CV%= 6,68; LSD 0,05 = 5,59

		

		



		b. Trên nền có phân chuồng



		1. NPK

		47,38

		

		



		2. NPK + phụ phẩm vùi tươi + CPVS TH2

		61,96

		14,46

		30,44



		3. NPK (giảm 50% lượng NPK có trong phụ phẩm) +
         phụ phẩm vùi tươi + CPVS TH2

		55,51

		8,01

		16,87



		4. NPK (giảm 100% lượng NPK có trong phụ phẩm ) +
         phụ phẩm vùi tươi + CPVS TH2

		51,44

		3,94

		8,30



		CV%= 6,67; LSD 0,05 = 5,77

		

		





3.4. ¶nh hëng cña sö dông phô phÈm
       n«ng nghiÖp ®Õn kh¶ n¨ng gi¶m
       lîng ph©n kho¸ng vµ thay thÕ 
       ph©n chuång bãn cho c©y trång


Vïi phô phÈm cã chÕ phÈm vi sinh TH, trªn c¶ nÒn cã bãn ph©n chuång hay kh«ng bãn ph©n chuång, nÕu gi¶m lîng NPK cÇn bãn cho c©y trång b»ng 50% lîng NPK cã chøa trong phô phÈm, vÉn cho n¨ng suÊt lóa mïa n¨m 2009 cao h¬n cã ý nghÜa so víi c«ng thøc kh«ng bãn phô phÈm. NÕu gi¶m lîng NPK cÇn bãn cho c©y trång b»ng 100% lîng NPK cã chøa trong phô phÈm vÉn cho n¨ng suÊt b»ng hoÆc t¬ng ®¬ng víi c«ng thøc kh«ng bãn phô phÈm (B¶ng 5). Nh vËy khi sö dông phô phÈm ®· tiÕt kiÖm ®îc lîng ph©n bãn t¬ng ®èi lín vµ vÉn gi÷ ®îc n¨ng suÊt c©y trång æn ®Þnh. 


4. KÕT LUËN


Trªn ®Êt b¹c mµu huyÖn HiÖp Hßa, B¾c Giang, vïi r¬m r¹ lóa xu©n bãn cho lóa mïa trong c¬ cÊu lóa xu©n - lóa mïa - ng« ®«ng  ®· cung cÊp cho ®Êt mét lîng dinh dìng ®¸ng kÓ (®¹m 29,7 kg/ha; l©n 17,6 kg/ha; kali 75,9 kg/ha; canxi 14,4 kg/ha; magiª 12,2 kg /ha), ®· lµm t¨ng hµm lîng dinh dìng  dÔ tiªu NH4+ , NO3-, P2O5, K2O ë c¸c thêi kú sinh trëng cña c©y lóa, so víi c«ng thøc kh«ng vïi phô phÈm, trong c¶ 2 ®iÒu kiÖn cã hoÆc kh«ng cã bãn lãt ph©n chuång. 

Vïi phô phÈm cã chÕ phÈm vi sinh vËt TH2 cho n¨ng suÊt lóa t¨ng 13,6 - 14,4 t¹/ha (29,29 - 30,90%) cã ý nghÜa so víi c«ng thøc kh«ng vïi phô phÈm vµ cao h¬n 5,7 - 6,9 t¹/ha (10,6 - 12,5%) so víi c«ng thøc vïi phô phÈm nhng kh«ng cã chÕ phÈm vi sinh. C«ng thøc r¶i phô phÈm trªn mÆt ®Êt vµo vô ng« vµ vïi phô phÈm cã chÕ phÈm vi sinh vËt cho n¨ng suÊt t¬ng ®¬ng nhau.


Vïi phô phÈm cã chÕ phÈm vi sinh TH2, gi¶m lîng NPK cÇn bãn cho c©y trång b»ng 100% lîng NPK cã chøa trong phô phÈm vÉn cho n¨ng suÊt b»ng hoÆc t¬ng ®¬ng víi c«ng thøc kh«ng bãn phô phÈm. Nh vËy khi sö dông phô phÈm ®· tiÕt kiÖm ®îc mét lîng ph©n bãn t¬ng ®èi lín vµ vÉn gi÷ ®îc n¨ng suÊt c©y trång æn ®Þnh. 
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