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TÓM TẮT 

Thời gian cung cấp đạm (N) cho cây đậu có ảnh hưởng đến việc hình thành và cố định N của nốt sần (Ohyama 
et al., 2011), đề tài “Ảnh hưởng của thời gian phun đạm lên năng suất đậu phộng HL25 (Arachis hypogaea L.) tại 
nhà lưới” được thực hiện nhằm xác định thời gian phun N thích hợp để tăng năng suất và chỉ số thu hoạch cho đậu 
phộng. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên với 5 nghiệm thức phun N (2% phân urea, 46% 
N) vào lúc 15, 22, 29 và 36 ngày sau khi gieo (NSKG) và đối chứng không phun N; 10 lần lặp lại, tổng số 50 chậu. 
Kết quả thí nghiệm cho thấy khi phun N ở những thời gian khác nhau không làm ảnh hưởng đến chiều dài rễ, số 
nhánh, số hạt chắc trên trái. Phun N lúc cây 36 NSKG làm tăng số trái chắc trên cây (16,2 trái/cây), khối lượng trái 
trên cây (22,0 g/cây), khối lượng hạt trên cây (17,2g/cây) và chỉ số thu hoạch (0,59).  

Từ khóa: Chỉ số thu hoạch, đạm, đậu phộng, năng suất.  

Effect of Different Urea Foliar Application Timing on Growth  
and Yield of Groundnut (Arachis hypogaea L.) cv HL25 in Nethouse 

ABSTRACT 

 The aim of this reaserch was to compare urea foliar application timing on growth and yield of groundnut 
(Arachis hypogaea L.) grown in net house and to determine the optimal timing of nitrogen application for improving 
yield and harvest index. The pot experiment was conducted in completely randomized design (CRD) with foliar  
application of urea at 15, 22, 29 and 36 days after sowing and control without urea application. The results showed 
that the length of roots, number of branches and number of seeds per pod were not affected by foliar application 
timing. Urea application at 36 DAS increased number of filled pods per plant (16.2 pods/plant), pod weight per plant 
(22.0 g/plant), seed weight per plant (17.2 g/plant) and harvest index (0.59), although these were not statistically 
significant.  

Keywords: Groundnut and yield, harvest index, nitrate.  

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Đậu phộng là cây trồng ngắn ngày quan 
trọng, vừa là cây công nghiệp trồng để lấy dầu 
vừa là cây lương thực. Ngoài ra, đậu phộng được 
xem là cây trồng để cải tạo đất, nhờ khả năng tự 
cố định đạm từ khí trời (Nguyễn Bảo Vệ, 2011; 
Bado et al., 2013). Đậu phộng trồng được trên 
nhiều loại đất, ngay cả những vùng đất kém 
màu mỡ, sa cấu đất nhẹ, đất cát. Tuy nhiên, để 

đảm bảo năng suất, việc cung cấp đầy đủ dưỡng 
chất là một trong những yếu tố cần thiết. Đạm 
(N) là một trong những nguyên tố đa lượng được 
quan tâm đầu tiên cho sự phát triển 
(Khalilzadeh et al., 2012) và tăng năng suất của 
đậu phộng (Nguyễn Như Hà, 2006; Pendashteh 
et al., 2011). Đậu phộng thiếu N cây bị lùn, lá 
vàng, hoa phát triển kém và rút ngắn thời gian 
sinh trưởng. Thừa N cây chủ yếu phát triển 
thân lá trong khi đó bộ rễ phát triển yếu ớt, cây 
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dễ bị đổ ngã, sâu bệnh tấn công và năng suất 
thấp (Pendashteh et al., 2011). 

Trên rễ cây đậu phộng có nhiều nốt sần, vi 
khuẩn Rhizobium trong nốt sần tổng hợp N từ 
khí trời thành N hữu dụng cho cây, đây là 
nguồn đạm đặc biệt tốt cho đất và cây trồng, là 
sản phẩm an toàn cho người và môi sinh 
(Nguyễn Bảo Vệ và Trần Thị Kim Ba, 2005). 
Nếu cây đậu phộng được cung cấp thừa N, quá 
trình cố định đạm từ khí trời của nốt để nuôi 
cây sẽ giảm. Nói cách khác, tăng hàm lượng N 
trong hạt nhưng làm giảm lượng N tổng số và 
lượng hữu cơ để lại cho đất sau thu hoạch (Diep 
et al., 2002). Đậu phộng sau khi nẩy mầm được 
15 ngày thì nốt sần xuất hiện, thời gian vi 
khuẩn xâm nhập và cố định được N khoảng 3- 5 
tuần. Do vậy, ở giai đoạn này thường cung cấp 
N để cây phát trển tốt (Nguyễn Bảo Vệ, 2011). 
Tuy nhiên, theo những tác giả khác thì không 
nên cung cấp N ở giai đoạn này đến khi nốt sần 
đạt kích thước tối đa (lúc nốt sần cố định N tốt 
nhất) vì sẽ ảnh hưởng đến sự hình thành và cố 
định N của nốt sần (Wu và Haper, 1990; Barker 
và Sawyer, 2005). Theo Phạm Văn Thiều (2002) 
nốt sần đậu phộng tăng nhanh về số lượng và 
kích thước từ khi cây có 6–7 lá đến lúc hoa nở. 
Lúc ra hoa cũng là lúc số lượng nốt sần đạt đỉnh 
điểm về khối lượng cũng như kích thước: sau ra 
hoa số lượng, kích thước cũng như việc cố định 
N của những nốt sần sẽ giảm dần cho đến khi 
thu hoạch (Nguyễn Bảo Vệ, 2011). Để phát huy 
vai trò cố định N của nốt sần, trong canh tác 
đậu thường ít được cung cấp N (Ohyama et al., 
2011). Nhưng trồng đậu chỉ dựa vào nguồn N từ 
việc cố định N của nốt sần thì cây phát triển yếu 
và cho năng suất thấp (Ohyama et al., 2011). 
Theo Đoàn Thị Thanh Nhàn (1996), nguồn N cố 
định từ nốt sần chỉ có thể đáp ứng được 50-70% 
nhu cầu đạm của cây. Haper (1974) cho rằng, 
việc cung cấp N bổ sung và lượng N cây cố định 
đều cần thiết để đậu cho năng suất cao. Thời 
gian cung cấp N cho cây là một trong những yếu 
tố có ảnh hưởng rất lớn đến việc hình thành nốt 
sần và cố định N trên cây họ đậu (Ohyama et 
al., 2011). Do vậy, để đậu phộng cho năng suất 
và sử dụng hiệu quả nguồn đạm nuôi cây, việc 
cung cấp N phải theo nhu cầu N của cây 
(Pendashteh et al., 2011). Nguyễn Như Hà 

(2006) cho rằng cây thiếu N vào thời kỳ sinh 
trưởng cuối gây ảnh hưởng rất xấu, thiếu N 
nghiêm trọng ở thời kỳ này dẫn đến cây ngừng 
phát triển trái và hạt. Theo Barker và Sawyer 
(2005), cung cấp N đậu nành lúc nốt sần có số 
lượng và kích thước tối đa thì cây hấp thụ N tốt 
và vẫn duy trì khả năng cố định N của nốt sần.  

Đạm là nguyên tố đa lượng dễ bị thất thoát 
sau khi bón vào đất do trực di, rửa trôi. Trong 
trường hợp này, việc cung cấp N qua lá tăng khả 
năng hấp thụ dưỡng chất và làm giảm gây ô 
nhiễm môi trường so với bón N vào trong đất 
(Khalilzadeh et al., 2012). Đối với các loại cây 
rau màu phân N ở dạng urea (46% N) thường 
được bổ sung qua lá có nồng độ từ 0,5-1,5%, cây 
đậu phộng là 2%. Cung cấp dưỡng chất qua lá 
với liều lượng thấp không phát huy vai trò hấp 
thu dinh dưỡng của lá, ngược lại với liều lượng 
cao sẽ gây thiệt hại lá. Để phát huy nguồn đạm 
tự nhiên cung cấp cho đậu phộng từ nốt sần và 
hạn chế bón đạm vào đất, đề tài được thực hiện 
để tìm ra thời gian phun N thích hợp để tăng 
năng suất và chỉ số thu hoạch của đậu phộng. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 

2.1. Vật liệu 
Đất sử dụng cho thí nghiệm là lớp đất mặt 

ruộng lúa có trồng đậu vụ trước được phơi khô 
(%N = 0,10; %P = 0,079; K (trao đổi) = 0,31 
meq/100g), trộn với cát theo tỷ lệ 2/10 (cát lấy từ 
nền đất cát có trồng đậu phộng trước đó) và 
phân hữu cơ (tro trấu và phân rơm hoai). Chậu 
thí nghiệm có kích thước 30 x 35cm, màu đen và 
được đục 2 lỗ bên dưới để thoát nước. Mỗi chậu 
thí nghiệm được cho 6,5kg đất chuẩn bị ở trên. 
Giống đậu phộng được sử dụng trong thí nghiệm 
là giống HL25 có thời gian sinh trưởng khoảng 
88-98 ngày, thích nghi rộng, khối lượng 100 hạt 
đạt trên 40g (Nguyễn Bảo Vệ và Trần Thị Kim 
Ba, 2005). Phân N sử dụng trong thí nghiệm là 
phân urea (46% N) có nguồn gốc từ Trung Quốc.  

2.2. Phương pháp thí nghiệm 
Thí nghiệm được thực hiện tại hai địa điểm: 

1) Khu nhà lưới của Bộ môn Khoa học cây trồng, 
Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng, 2) 
Khu 2, Trường Đại Học Cần Thơ, từ tháng 4 đến 
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tháng 7 năm 2013. Thí nghiệm được bố trí theo 
kiểu hoàn hoàn toàn ngẫu nhiên với 5 nghiệm 
thức tương ứng các thời điểm phun N khác nhau 
(15, 22, 29, 36 NSKG). Liều lượng N là như sau 
2% urea (46%N). Đối chứng không phun N, thí 
nghiệm lặp lại 10 lần, mỗi lần lặp lại 2 cây. 
Chậu thí nghiệm có 4 cây, 2 cây sử dụng để theo 
dõi số lượng nốt sần, 2 cây còn lại để theo dõi 
các chỉ tiêu: dài rễ, chiều cao cây, số nhánh, 
khối lượng cây, phần trăm nước trong cây lúc 
thu hoạch, số trái chắc trên cây, khối lượng trái 
trên cây, khối lượng hạt trên cây, số hạt chắc 
trên trái và chỉ số thu hoạch. Các chỉ tiêu thu 
thập dựa theo phương pháp lấy chỉ tiêu trên 
đậu phộng của Nigam và cộng sự (2001). Số liệu 
thu được sẽ được phân tích phương sai và kiểm 
định DUNCAN ở mức ý nghĩa 5% để so sánh sự 
khác biệt giữa các nghiệm thức bằng chương 
trình SAS (Version 8.0, SAS Institute Inc., 
Cary, NC, USA).  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN  

3.1. Chiều cao cây và số lượng nốt sần ở 
thời điểm 15 NSKG 

Chiều cao cây được theo dõi ở thời điểm 15 
NSKG (Hình 1a) ở các nghiệm thức tương đối 
đều nhau (28 ± 0,57 cm). Ở thời điểm này cây có 
từ 5-6 lá kép và lá có màu xanh. Số lượng trung 
bình nốt sần trên cây ở các chậu thí nghiệm 

tương đối đồng đều là 42, trong đó tỉ lệ nốt sần 
có kích thước từ 1,5mm và bên trong có màu 
hồng đậm là 21,4% (Hình 1b) và nốt sần có kích 
thước dưới 1,5mm chiếm 78,6% (Hình 1c). Theo 
Nafziger (2009), nốt sần trên cây họ đậu có màu 
hồng đậm là quá trình cố định N của nốt sần 
đang xảy ra tốt.  

So sánh với kết quả nghiên cứu của Nguyễn 
Bảo Vệ và Trần Thị Kim Ba (2005), có thể giống 
đậu phộng HL25 trong nghiên cứu của chúng tôi 
thích nghi tốt với các vi khuẩn cố định đạm tự 
do có trong đất.  

3.2. Ảnh hưởng của đạm lên sự phát triển 
thân lá, dài rễ của đậu phộng  

Kết quả trình bày ở hình 2 cho thấy, chiều 
cao cây khi phun N ở những thời điểm 15, 22 và 
29 NSKG có khác biệt so với nghiệm thức đối 
chứng (phân tích thống kê ở mức ý nghĩa 5%) 
Phun N ở thời điểm 36 NSKG không làm gia 
tăng chiều cao so với nghiệm thức đối chứng 
(Hình 2).  

Chiều cao cây đậu phộng ở những nghiệm 
thức phun N 15, 29 và 36 NSKG không có sự 
khác biệt ý nghĩa qua phân tích thống kê. Tuy 
nhiên, phun N ở thời điểm 22 NSKG thì chiều 
cao cây có khác biệt so với ở nghiệm thức 36 
NSKG. Có lẽ, ở giai đoạn 15 đến 29 NSKG là 
giai đoạn cây tăng trưởng tích cực, nên việc 
phun N trong thời điểm này làm cây phát triển 

 

   

Hình 1. Cây đậu phộng lúc 15 NSKG (a); nốt sần có kích thước từ 1,5 mm trở lên  
và cắt ngang bên trong có màu hồng đậm (b); nốt sần có kích thước nhỏ hơn 1,5 mm (c) 

(mũi tên chỉ nốt sần cắt ngang có màu hồng đậm) 

(a) (b) (c) 

3 mm 3 mm 
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chiều cao nhiều (Đoàn Thị Thanh Nhàn, 1996). 
Theo Phạm Văn Thiều (2002), Chu Thị Thơm và 
Phan Thị Lài (2006), tốc độ sinh trưởng chiều 
cao thân đậu phộng giảm khi thư đài đâm rộ 
xuống đất. Kết quả trình bày ở hình 2 cho thấy 
thời gian phun N có ảnh hưởng đến sự phát 
triển chiều cao cây đậu phộng. Theo Hossain và 
Hamid (2007), N là nguyên tố rất cần thiết để 
phát triển thân lá và rễ, tuy nhiên, việc phun 
hoặc không phun N ở nồng độ 2% urea qua lá ở 
những thời điểm khác nhau của thí nghiệm 
không làm thay đổi chiều dài rễ. Chiều dài rễ 
cây đậu phộng ở các nghiệm thức ghi nhận dao 
động từ 30,3 đến 33,7 cm (Hình 2).  

Cây đậu phộng ra hoa và thư đài hình thành 
nách lá, thư đài sẽ mọc xuống đất phát triển 
thành trái, do vậy nếu cây có nhiều nhánh thì sẽ 
cho ra nhiều hoa và trái (Nguyễn Bảo Vệ và cs., 
2011). Kết quả ở hình 2 cho thấy số nhánh chính 
trên thân không có sự khác biệt giữa các nghiệm 
thức qua phân tích thống kê ở mức ý nghĩa 5%. Số 
nhánh trung bình ghi nhận được ở giai đoạn 22 

NSKG là cao (5,9 nhánh/cây) và thấp ở giai đoạn 
15 NSKG (5,5 nhánh/cây). Số nhánh trên cây đậu 
phộng ít bị thay đổi do phân bón vì đây là đặc tính 
chủ yếu do di truyền quyết định (Shiyam, 2010).  

Khi phun urea nồng độ 2% từ 15 NSKG có 
làm gia tăng khối lượng thân lá lúc thu hoạch 
và có khác biệt ở mức ý nghĩa 5% so với nghiệm 
thức không có phun (Hình 3). Tuy nhiên, khi 
phun ở thời điểm 36 NSKG, lúc thư đài đâm 
nhiều xuống đất thì sự gia tăng khối lượng thân 
lá không có khác biệt ý nghĩa thống kê so không 
phun N ở mức ý nghĩa 1%. Có lẽ cây đậu phộng 
tập trung dinh dưỡng cho sự hình thành hoa và 
trái. Theo Nguyễn Bảo Vệ và Trần Thị Kim Ba 
(2005), ở giai đoạn sinh sản và hình thành trái, 
toàn bộ năng lượng cây hấp thu được dùng cho 
việc hình thành hoa và trái. Tỉ lệ nước trong cây 
lúc thu hoạch ghi nhận không khác biệt ý nghĩa 
thống kê ở nghiệm thức có phun và không phun 
N, dao động từ 65,7-68,6%. Điều này cho thấy, 
phun N ở các thời điểm khác nhau không làm 
ảnh hưởng đến thời gian thu hoạch đậu phộng.  

 

Hình 2. Dài rễ, chiều cao cây và số nhánh trên cây lúc thu hoạch (các cột giống nhau có 
những chữ cái giống nhau thì không khác biệt ở mức ý nghĩa thống kê 5%) 
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Hình 3. Ảnh hưởng của phun N lên khối lượng thân lá (g) và phần trăm  
nước trong thân lá lúc thu hoạch (các cột giống nhau có những chữ cái giống nhau  

thì không khác biệt ở mức ý nghĩa thống kê 5%) 

3.3. Ảnh hưởng của N lên năng suất và chỉ 
số thu hoạch  

Kết quả trình bày ở hình 4 cho thấy, khi 
phun N số trái chắc trên cây và khối lượng hạt 
trên cây đã gia tăng có ý nghĩa so với nghiệm 
thức không phun. Kết quả này phù hợp với công 
bố của một số tác giả. Theo Haper (1974), để  

đậu phộng cho năng suất cao, cần cung cấp 
đạm. Đoàn Thị Thanh Nhàn (1996) cho rằng, 
việc cố định đạm từ nốt sần không đủ đáp ứng 
nhu cầu của cây.  Khi cung cấp N ở thời điểm 15 
NSKG không có khác biệt ý nghĩa so với nghiệm 
thức 22 và 29 NSKG, nhưng có khác biệt ý 
nghĩa so với nghiệm thức 36 NSKG.   

 

Hình 4. Số trái chắc, khối lượng (P) trái, khối lượng hạt trên cây  
ở các thời gian phun N khác nhau (các cột giống nhau có những chữ giống nhau  

thì không khác biệt ở mức ý nghĩa thống kê 5%)  

Ph
ần

 tr
ăm

 n
ướ

c 
tr

on
g 

câ
y 

(%
)

119,9ab

122,5a

103,7ab
100,0ab

92,4b

68,167,868,468,665,7

0

30

60

90

120

150

ĐC 15 NSKG 22 NSKG 29 NSKG 36 NSKG

Nghiệm thức

Tr
ọn

g 
lư

ợn
g 

câ
y 

(g
)

0

30

60

90

120

150
Trọng lượng cây tươi lúc thu hoạch % nước trong cây

T
rọ

ng
 lư

ợn
g 

(g
)

16,1a14,3a

10,1b

16,2a15,4a

18,5a

12,5b

17,4ab

22,0a

19,1a

13,6ab12,9b

8,9c

17,2a
14,6ab

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

ĐC 15 NSKG 22 NSKG 29 NSKG 36 NSKG

Nghiệm thức

Số
 tr

ái
 

0

5

10

15

20

25

Số trái chắc/cây P trái/cây P hạt/cây



Ảnh hưởng của thời gian phun đạm lên sự phát triển  và năng suất đậu phộng HL25 (Arachis hypogaea L.) tại nhà lưới 

144 

 

Hình 5. Số hạt chắc trên trái và chỉ số thu hoạch của đậu phộng  
ở các thời điểm phun N khác nhau (các cột giống nhau có những chữ giống nhau  

thì không khác biệt ở mức ý nghĩa thống kê 5%) 

Phun N ở thời điểm 36 NSKG cho đậu phộng 
HL25 làm tăng số trái chắc trên cây (60,4%), khối 
lượng trái (76,0%) và khối lượng hạt (93,0%) so với 
cây đậu phộng được không phun N (Hình 4). Điều 
này chứng minh lại nhận xét của Ohyama et al. 
(2011) thời gian cung cấp N có ảnh hưởng lên 
năng suất cây họ đậu. Ở hình 4 cho thấy số hạt 
chắc trên trái không bị ảnh hưởng bởi thời điểm 
phun N cung cấp vào cho cây. Số hạt chắc trên 
trái đậu phộng di truyền khá ổn định theo thời 
gian điều kiện môi trường (Branch, 2008).  

Kết quả hình 5 cho biết, chỉ số thu hoạch 
dao động từ 0,44 đến 0,59. Phun N ở thời điểm 
15, 22 và 29 NSKG không có khác biệt ý nghĩa 
thống kê nhưng phun ở thời điểm 36 NSKG 
thấy có khác biệt so với nghiệm thức không 
phun với mức ý nghĩa 5% qua phân tích thống 
kê. Điều này cho thấy nếu phun đạm không 
đúng thời điểm, cây đậu phộng sẽ phát triển 
thân lá nhiều hơn so với phát triển trái.  

4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 

Phun đạm urea (46% N) ở nồng độ 2% cho 
đậu phộng HL25 trong thời gian sau gieo 15-22 
ngày làm cây phát triển chiều cao và khối lượng 

thân lá, không làm gia tăng chỉ số thu hoach. 
Phun N ở thời điểm 36 NSKG giúp cây đậu 
phộng HL25 cho số trái chắc, khối lượng trái và 
khối lượng hạt tăng gần gấp 2 lần so với không 
phun N và làm tăng chỉ số thu hoạch. Trong 
thực tế sản xuất, để tăng năng suất đậu phộng 
cần phun đạm ở thời kỳ thư đài đâm xuống đất.  
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