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LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan, đây là công trình nghiên cứu của tôi. Các số liệu, k tế  

quả nêu trong lu nậ  án là trung thực và chưa có ai công bố trong bất kỳ công 

trình nào khác. Mọi trích dẫn trong lu nậ  án đã được chỉ rõ nguồn g c.ố

Tác giả
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LỜI CÁM 
ƠN

Lu nậ  án được hoàn thành với sự giúp đỡ nhiệt tình c aủ  nhiều cá 

nhân và c  ơ quan nghiên cứu trong nước. Trư cớ  h tế  tác giả xin chân thành 

cám n  ơ PGS.TS. Luân Thị Đ p,ẹ  TS. Tr nầ  Minh Tâm, với cương v  ị ngư iờ  

hướng dẫn khoa học, đã có nhiều đóng góp trong nghiên cứu và hoàn thành 

luận án của nghiên cứu sinh. Tác giả xin bày tỏ lòng cám nơ  t iớ  Ban Giám 

Hi uệ  Trường Đ iạ  h cọ  Nông Lâm, Trung tâm Thực hành Thực nghiệm đã 

giúp đỡ và tạo điều ki nệ  cho nghiên cứu sinh thực hiện các thí nghiệm 

đồng ruộng tại  trường và hoàn thành luận án. Tác giả xin chân thành 

cám nơ  sự giúp đ  ỡ nhiệt tình c a ủ lãnh đ oạ  Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Chi Cục th ngố  kê Thái Nguyên. Tác giả xin cám ơn UBND xã 

Tràng Xá - Huy nệ  Võ  Nhai, xã Sơn Cẩm - Huy nệ  Phú Lương, xã Hoá 

Thượng - Huy nệ  Đồng H  ỷ tỉnh Thái Nguyên trong vi cệ  cung c pấ  số li uệ  

và thông tin liên quan đến đ  ề tài, bố trí thí nghiệm đ ngồ  ruộng và h pợ  

tác triển khai xây dựng mô hình trồng đậu tương đông và xuân có sự tham 

gia c aủ  nông dân. Nghiên cứu sinh  xin đư cợ  cám nơ  sự giúp đỡ và tạo 

điều kiện của cán bộ, giảng viên khoa Nông học - Trường Đ iạ  học Nông 

Lâm Thái Nguyên. Xin trân tr ngọ  cám n ơ Ban Sau Đ iạ  h cọ , Đ i  ạ h cọ  Thái 

Nguyên, Khoa Sau Đ iạ  học, Trường Đ iạ  học Nông Lâm Thái Nguyên đã t oạ  

điều ki nệ  thuận lợi để nghiên cứu sinh hoàn thành luận án của mình.

Thái nguyên, ngày 15/10/2010
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1

MỞ ĐẦU

1.1. Tính cấp thiết của đề tài

Cây đậu tương (Glycine max (L) Merr) là cây công nghiệp ngắn ngày 

có tác dụng rất nhiều mặt và là cây có giá trị kinh tế cao. Sản phẩm của nó 

cung  cấp thực phẩm cho con người, thức ăn cho gia súc, nguyên liệu 

cho công nghiệp chế biến và là mặt hàng xuất khẩu có giá trị. Ngoài ra đậu 

tương là cây trồng ngắn ngày rất thích h pợ  trong luân canh, xen canh, gối vụ 

với nhiều loại cây trồng khác và là cây cải tạo đất rất t tố  (Ngô Thế Dân và 

các cs, 1999) [10].

Thành phần dinh dư ngỡ  trong hạt đậu tư ngơ  r t cấ ao, v iớ  hàm lượng 

protein từ 38 - 40%, lipit từ 15 - 20%, hyđrat các bon từ 15 - 16% và nhiều 

loại sinh tố và mu iố  khoáng quan tr ngọ  cho sự sống (Ph mạ  Văn Thiều, 2006 

[44]). H tạ  đ uậ  tương là loại sản ph mẩ  duy nh tấ  mà giá trị của nó được 

đánh  giá đồng thời cả protein và lipit. Protein c aủ  hạt đ uậ  tư ngơ  không 

những có  hàm lượng cao mà còn có đầy  đủ và cân đ iố  các axit amin cần 

thiết. Lipit của đậu tư ngơ  chứa m tộ  tỷ lệ cao các axit béo chưa no ( khoảng 

60 -70%), có h  ệ số đồng hoá cao, mùi vị thơm như axit linoleic chi mế  

52- 65%, axit oleic chiếm 25 - 36%, axit lonolenoic chiếm 2 - 3%. Ngoài ra, 

trong h tạ  đậu tư ng ơ còn có nhiều loại vitamin như vitamin PP, A, C, E, D, 

K, đặc biệt là vitamin B1 và B2 (Phạm Văn Thi uề , 2006)[44].

Đậu tương đư cợ  gieo trồng phổ biến trên cả 7 vùng sinh thái trong cả 

nước. Trong đó, vùng Trung du miền núi phía Bắc là nơi có diện tích 

gieo trồng đậu tương nhiều nhất (69425 ha) chi m 3ế 7,10% tổng diện tích đậu 

tương c aủ  cả nư cớ  và  cũng là nơi có năng suất thấp nhất chỉ đạt 10,30 tạ/ha 

(C c ụ Trồng Trọt, 2006) [9]. Có nhiều nguyên nhân nả h hưởng đến năng suất 

đậu tương ở trung du mi nề  núi thấp như chưa có bộ giống t t ố phù hợp, mức 

đầu t  ư th pấ , các biện pháp kỹ thuật canh tác chưa h pợ  lý. Trong các yếu 

tố hạn chế
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trên thì giống và biện pháp k  ỹ thuật là yếu tố cản trở chính đến năng suất 

đậu  tương. Kết quả điều tra giống năm 2003 - 2004 c aủ  C cụ  Trồng Tr tọ  

(2006) [9] cho thấy: Trung du miền núi phía Bắc là một trong ba vùng trồng 

nhiều giống đậu tương địa phương và ít gi nố g mới nhất (37,5 - 38,4% diện 

tích trồng gi nố g địa phương).

Đ  cóể  được giống đậu tương tốt  phục vụ s nả  xuất có th  dùngể  

phương  pháp lai t oạ  giống mới, nhập nội, xử lý  đột bi nế , chuy nể  gen... 

Trong đó nhập nội để có gi ngố  t tố  là con đường cải tiến giống nhanh nh tấ  

và hiệu quả nhất (Nguyễn Đức Lư ngơ  và cs, 1999) [37]. Trong những năm 

g nầ  đây, nư cớ  ta đã nh pậ  nội đư cợ  nhiều gi ngố  đậu tương tốt. Tuy nhiên 

khả năng thích nghi của mỗi giống v iớ  vùng sinh thái là khác nhau. Trước 

thực trạng đó chúng tôi đã tiến hành đề tài:

"Nghiên cứu kh  ả  năng   sinh trưởng   phát triển của một số 

giống đậu tương  nhập  nội và biện pháp kỹ thuật cho giống có triển 

vọng tại Thái Nguyên”.

1.2. Mục đích của đề 
tài

- Lựa chọn được gi ngố  đ uậ  tương nhập nội có khả năng sinh 

trưởng phát triển tốt, phù h pợ  với điều kiện sinh thái của Thái Nguyên.

- Xác định m tộ  số biện pháp kỹ thuật thâm canh thích hợp cho gi nố g.

1.3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề 
tài

1.3.1. Ý nghĩa khoa học

- Đề tài là công trình nghiên cứu tuy nể  ch nọ  gi ngố  đậu tương nhập 

nội  và xác định biện pháp k  ỹ thuật phù h pợ  cho giống để sản xu tấ  đậu 

tương tại  Thái Nguyên, kết quả nghiên cứu góp ph nầ  bổ sung cơ sở lý 

luận cho vi c ệ phát triển các giống đ uậ  tương nhập nội tại Thái Nguyên.
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- K tế  quả nghiên cứu c aủ  đ  ề tài đã xác định đư cợ  giống đ uậ  tư ngơ  có 

ngu nồ  gốc nhập nội triển vọng phù hợp với điều ki nệ  sinh thái của 

Thái Nguyên và biện pháp kỹ thu tậ  phù h pợ  cho giống trong vụ Xuân và vụ 

Đông t iạ  Thái Nguyên là tài li uệ  khoa h cọ  để các nhà nghiên cứu về nông 

nghi pệ , giáo viên và sinh viên các trư ngờ  nông nghiệp tham khảo.

1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn

- Đề tài đã xác định được các y uế  tố h nạ  chế và tri nể  v ngọ  phát 

triển s n xu tả ấ  đậu tương ở Thái Nguyên.

- Xác định và gi iớ  thiệu một số giống đ uậ  tư ngơ  có khả năng 

sinh trưởng phát triển tốt trong vụ Xuân và vụ Đông ở Thái Nguyên.

- Kết quả nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trồng đậu tương, góp 

phần hoàn thiện quy trình thâm canh đậu tương vụ Xuân và vụ Đông ở Thái 

Nguyên.

- Sử d ngụ  giống đậu tư ngơ  m iớ  năng suất cao và k  ỹ thuật m iớ  vào 

sản xu tấ  đem l iạ  hi uệ  quả kinh tế cao hơn, tăng thu nh pậ  cho nông dân 

s nả  xu t  ấ đậu tương, kích thích s nả  xu tấ  đậu tương phát tri nể  ở Thái 

Nguyên.

1.4. Những đóng góp mới của luận án

- Trên c  ơ s  đở iều tra, phân tích đánh giá những thuận lợi, khó khăn nả h 

hư ngở  đ nế  sản xuất, k tế  quả nghiên cứu về giống đậu tương có ngu nồ  

g c ố nh pậ  nội và một số biện pháp kỹ thuật đã khẳng định được cơ sở 

khoa học  cho vi cệ  phát triển đậu tương vụ Xuân và  vụ Đông ở tỉnh Thái 

Nguyên.

- Đã xác định đư cợ  khả năng sinh trưởng phát triển c aủ  một số 

gi ng ố đậu tương có nguồn gốc nh pậ  n iộ  trong v  ụ Xuân và vụ Đông t iạ  Thái 

Nguyên và tuyển chọn được 2 giống là   ĐT2000 và 99084 -  A28 cho năng 

suất cao. Trong vụ Đông cho năng suất bình quân từ 17,1 - 17,7 tạ/ha cao hơn 

so v i ớ giống đ iố  chứng DT84 từ 3,8 - 4,5 tạ/ha, vụ Xuân năng su tấ  bình quân 

từ 21,6
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- 22,4 tạ/ha hơn giống đối chứng 3,7 - 4,5 tạ/ha.
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- Đã bổ sung một số biện pháp k  ỹ thuật để hoàn thiện quy trình tr nồ g 

gi nố g đậu tương mới (99084 - A28) với khung thời vụ thích hợp cho vụ 

Xuân là 15 tháng 2 đến 6 tháng 3 và vụ Đông là 5 đến 25 tháng 9; mật độ 

thích hợp cho vụ Xuân là 35 cây/m2   và vụ Đông là 45 cây/m2; lượng phân bón 

là 5 tấn phân chuồng + 40 kg N + 80 kg P2O5 + 40 kg K2O + 300 kg vôi bột/ha.

- Đã xây dựng và thực hi nệ  thành công mô hình trình diễn tr ngồ  đậu

tương vụ Xuân và vụ Đông t iạ  3 địa bàn trong tỉnh là xã Tràng Xá - 

Huy n ệ Võ Nhai, xã Hoá Thư ngợ  - huy nệ  Đ ngồ  Hỷ và xã Sơn Cẩm - 

huy nệ  Phú Lương với giống 99084 - A28 và kỹ thu tậ  m iớ  đ tạ  năng suất vụ 

Xuân từ 25,4

- 28,3 tạ/ha tăng 52,8 - 53,9% so với giống đ iố  chứng, vụ Đông từ 23,2 - 27,5 

tạ/ha tăng 52,6 - 63,5% so với gi ngố  đối chứng; lãi thuần đạt 20,2 - 24,5 tri uệ  

đồng/ha trong vụ Xuân và 20,3 -23,3 triệu đồng trong vụ Đông.
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Chương 1

TỔNG QUAN TÀI LIỆU

1.1. Tình hình sản xuất đậu tương trên thế giới và Việt Nam

1.1.1. Tình hình sản xuất đậu tương trên thế giới

Đậu tương là một trong những cây có dầu quan tr nọ g bậc nhất trên 

th  ế giới và là cây trồng đứng vị trí thứ tư trong các cây làm lương thực thực 

ph m ẩ sau lúa mỳ, lúa nước và ngô. Vì vậy sản xuất đậu tương trên thế giới 

tăng rất  nhanh cả v  ề diện tích, năng suất và sản lượng đư c  ợ thể hiện qua 

b nả g 1.1.

- Về diện tích: Năm 1960 thế gi iớ  trồng đư cợ  21,00 triệu ha thì 

đ n ế năm 2000 sau 40 năm di nệ  tích trồng đã đ tạ  74,34 triệu ha tăng 3,5 l nầ . 

Năm

2005 diện tích tr ngồ  đậu tương là 91,39 triệu ha. Năm 2008 cả thế gi iớ  
trồng

đư cợ  96,87 tri uệ  ha tăng 4,61 l nầ  so với năm 1960.

- Về năng suất: Năm 1960 năng suất đậu tương thế gi iớ  ch  ỉ đạt 12,00 

tạ/ha đến năm 1990 là 19,17 tạ/ha tăng 59,75%. Đến năm 2008 năng suất đ uậ  

tương thế giới đạt 23,84 tạ/ ha tăng 98,67% so v iớ  năm 1960.

Bảng 1.1. Tình hình sản xuất đậu tương trên thế 
giới

Năm
Diện tích

(tri uệ  ha)

Năng suất

(tạ/ha)

Sản lượng

(tri uệ  tấn)

1960                      21,00                      12,00                      25,20

1990                      54,34                      19,17                     104,19

2000                      74,34                      21,70                     151,41

2005                      91,39                      23,00                     209,53

2006                      92,99                      23,82                     221,50

2007                      94,90                      22,78                     216,18

2008                      96,87                      23,84                     230,95
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(Nguồn: FAO Statistic Database, 2009 [75])



- V  ề sản lượng: Cùng với sự tăng lên về diện tích và năng suất, sản 

lượng đ uậ  tư nơ g của thế giới cũng được tăng lên nhanh chóng. Năm 

1960 s nả  lư nợ g đậu tương thế giới đạt 25,20 triệu tấn thì đến năm 1990 

tăng lên đạt 104,19 triệu tấn, tăng gấp gần 4 lần. Đến năm 2000 sản 

lượng đ u ậ tương thế giới đ tạ  151,41 tri uệ  tấn, tăng gấp gần 6 lần so 

với năm 1960.  Năm 2008 sản lư nợ g đậu tương thế giới đạt tới 230,95 

triệu tấn,  tăng gấp

8,85 lần so với năm 1960.

Trên thế giới, sản xu tấ  đậu tư ngơ  chủ y uế  t pậ  trung ở các nư cớ  

nh  ư Mỹ, Braxin, Trung Quốc và Achentina (Phạm  Văn Thiều, 2006) [44]. 

Trước năm 1970, chỉ có Mỹ và Trung Qu cố  là hai nước sản xu tấ  đ uậ  tư ngơ  

l nớ  nhất thế giới. Tốc độ phát triển đ uậ  tương ở Mỹ nhanh hơn ở Trung 

Quốc. S n ả lượng đậu tư ngơ  c aủ  Mỹ trên thế giới tăng từ 60% năm 1960 

lên đỉnh cao là

75% năm  1969, trong khi s nả  lượng đậu tư ngơ  c aủ  Trung Qu cố  giảm từ 

32% xu ngố  16% trong cùng thời kỳ. Hi nệ  nay, M  ỹ v nẫ  là quốc gia s nả  xuất 

đ u ậ tương đứng đầu thế gi iớ  v iớ  45% diện tích và 55% sản lư ng.ợ  Braxin là 

nư c ớ đứng thứ 2 ở châu M  ỹ và cũng đứng thứ 2 trên thế gi iớ  về diện tích và 

sản lượng đậu tương. Năm 2000, Braxin s nả  xuất đ uậ  tương chi m ế 18,5% 

v  ề diện tích và 20,1% về sản lượng trên thế giới. Năm 2009 sản lượng đậu 

tương của Braxin đạt 50,195 tri uệ  tấn.

Trung Quốc là nư cớ  đứng thứ 4 trên thế gi iớ  về sản xuất cây trồng 

này. Ở Trung Quốc, đậu tương được trồng chủ yếu ở vùng Đông Bắc, 

n iơ  có những đi nể  hình năng suất cao, đ tạ  tới 83,93 tạ/ha đ uậ  tương hạt trên 

diện tích

0,4 ha và 49,6 tạ/ha trên diện tích 0,14 ha (Đư ngờ  Hồng Dật, 1995) 

[12]. Năm 2009 năng su tấ  đậu tương c aủ  Trung Qu cố  đ tạ  17,79 tạ/ha  và sản 

lượng đ tạ  16,900 tri uệ  tấn.



Bảng 1.2. Tình hình sản xuất đậu tương của 4 nước đứng 

đầu trên thế giới trong 3 năm gần đây

Năm 2007                     Năm 2008                       Năm 2009

Tên nước

Diện 

tích 

(tri uệ

ha)

Năng 

suất 

(tạ/ha)

Sản 

lượng 

(tri uệ

tấn)

Diện 

tích 

(tri uệ

ha)

Năng 

suất 

(tạ/ha)

Sản 

lượng 

(tri uệ

tấn)

Diện 

tích 

(triệu

ha)

Năng 

suất 

(tạ/ha)

Sản 

lượng 

(tri uệ

tấn)

M             ỹ  29,33   22,77   66,77   29,93    28,60    85,740   28,84    28,72    82,820

Braxin       18,52   28,08   52,02   21,52    23,14    49,793   22,89    21,92    50,195

Achetina    12,40   28,00   34,88   14,30    22,00    31,500   14,03    27,28    33,300

Trung

Quốc
9,32    16,53   15,39    9,70     18,14    17,600   9,500    17,79    16,900

(Nguồn: FAO Statistic Database, 2009 [75])

1.1.2. Một số yếu tố hạn chế sản xuất đậu tương trên thế giới

Nghiên cứu các yếu tố hạn chế s n xuả ất đậu tư ngơ  các nhà khoa h cọ  

đã xếp chúng thành 3 nhóm gồm: nhóm yếu tố kinh tế - xã hội, nhóm y uế  tố 

sinh học và nhóm y uế  tố phi sinh học.

Nhóm các yếu tố kinh t  xãế  hội, Wiliam M. J., Dillon J. L. (1987) [114] 

đã chỉ ra rằng: Y uế  tố quan trọng nh tấ  hạn chế s nả  xuất đậu đỗ là sự 

thiếu quan tâm chú ý ưu tiên phát triển cây đ uậ  đỗ kể cả phía nhà nư cớ  

và nông  dân. Nhiều nơi, con người chủ y uế  chú tr ngọ  phát triển cây 

lư ngơ  thực, coi cây đ uậ  đỗ là cây trồng ph .ụ  Nông dân nghèo không có cơ 

h iộ  tiếp cận v i ớ những kỹ thu tậ  tiến b .ộ

Nhóm các y uế  tố sinh h cọ  hạn chế s nả  xu tấ  đậu tư ngơ  là v nấ  đề 

sâu  bệnh hại,  thi uế  giống cho năng  suất cao thích h pợ  cho từng vùng sinh 

thái,  giống có khả năng chống chịu với sâu bệnh và giống phù hợp v iớ  

từng mục đích sử dụng. Do đậu tư ngơ  là cây tr ngồ  không đ cộ  nên nó là 

đối tượng của



r tấ  nhiều loài sâu  hại như sâu xanh, sâu đo, sâu ăn lá, côn trùng cánh cứng, 

sâu đục qu ,ả  bọ xít, r pệ ... Nghiên cứu c aủ  Pitaksa và các cs (1998) [101] cho 

biết: T ngổ  số quả/cây và kh iố  lượng h tạ  gi mả  d nầ  theo mức tăng của m tậ  

đ  ộ rệp, trong khi đó số quả bị hại và số qu  ả không phát tri nể  được lại tăng 

theo  mức tăng c aủ  m tậ  độ rệp. Kết quả nghiên cứu cũng cho biết số 

quả không phát triển được có tương quan thuận chặt với m tậ  độ rệp (r = 

0,97) và năng suất h tạ  có tư ngơ  quan nghịch ch tặ  v iớ  m tậ  độ rệp (r = 0,86).

Đ cặ  bi tệ  bệnh h iạ  là một trong những y uế  tố hạn chế quan trọng 

nhất đến năng su tấ  đ uậ  tư ng.ơ  Theo Mulrooney (1988) [98 ]: T iạ  Mỹ bệnh 

hại đã làm m tấ  từ 4 - 40% s nả  lư ngợ  đậu tương tuỳ theo năm và giống. 

Trong các loại bệnh h iạ  đậu tư ngơ  thì g  ỉ sắt là m tộ  trong những bệnh ảnh 

hưởng lớn đến  năng suất (Keogh, 1989) [88]. Theo Surin và các cs (1988) 

[108]: Trong điều kiện nhi tệ  đ iớ  nóng ẩm b nhệ  gỉ sắt là bệnh nguy hiểm 

và xuất hiện với tỷ l  ệ cao nhất. Tại Thái Lan b nhệ  gỉ sắt có thể làm giảm 

năng suất từ 10 - 20% (Sangawongse, 1973) [104]. Ở Úc, gỉ s tắ  là m tộ  bệnh 

đại dịch xu tấ  hiện ở t t ấ c  cácả  bang tr ngồ  đậu tương như Queensland, New 

South Wale và  có thể làm  gi m  ả năng suất và sản lượng tới 60% (Keogh, 

1979) [87]. Sing (1976) [106]  cũng cho biết: Tại Ấn Độ vào những năm 

1970 - 1976 bệnh gỉ s tắ  đã làm gi mả  70% s nả  lư ngợ  đậu tương. Tại 

Braxin, m tộ  vùng s nả  xu tấ  đậu tương  quan trọng của thế gi iớ  cũng xác 

định bệnh gỉ s tắ  là y uế  t  ố hạn chế cơ bản đến năng su tấ  c aủ  đ uậ  tương 

(Chares and Fransisco, 1981) [68].

Nhóm các y uế  tố phi sinh h cọ  là đất đai, khí hậu đã hạn chế sản xuất 

đậu tương trên th  gế iới. Carangan và các cs (1987) [67], cho r ngằ : Các yếu tố 

khí hậu, điều kiện đất, chế độ mưa là những y uế  tố hạn ch  ế năng suất đậu 

đỗ  ở hầu hết khu vực châu Á. Theo Caswell (1987)[69] cho rằng ở châu Á 

dinh dưỡng đất là nguyên nhân chính gây ra năng suất thấp ở cây đậu đỗ. 

Đậu tương là cây trồng  cạn  rất  mẫn  c mả  với  nước.  Theo  Villalobos  - 

Rodriguez   và  các   cs  (1985)[112], Garside và các cs (1992) [76] cho rằng: 

Đậu tương gặp hạn muộn



sau giai đoạn ra hoa làm quả năng suất sẽ gi mả  nghiêm trọng do hệ số 

thu hoạch gi mả  mạnh. Nghiên cứu c aủ  Wien và các cs (1979) [115] cho biết: 

Năng suất hạt có thể bị giảm từ 9 - 37% ở các gi nố g đậu tương khi gặp 

hạn ở giai đoạn bắt đầu ra hoa trong điều kiện gieo trồng ngoài đồng ruộng. 

Theo Rose (1988) [ 103] trong điều kiện có tưới và không tư iớ  thì năng suất, 

tỷ lệ protêin và tỷ lệ dầu trong hạt giữa các giống đậu tương sai khác có ý 

nghĩa.

1.1.3. Tình hình sản xuất đậu tương ở Việt 
Nam

Theo Ngô Thế Dân và cs, 1999 [10], Phạm Văn Thiều, 2006 [44] đậu 

tương đã đư cợ  trồng ở nư cớ  ta từ rất sớm. Tuy nhiên trước Cách mạng 

tháng

8/1945 di nệ  tích trồng đậu tương còn ít m iớ  đạt 32.000 ha (1944), năng su tấ  

thấp 4,1 tạ/ha. Sau khi đất nư cớ  th ngố  nhất (1976) di nệ  tích trồng đậu 

tương  b t đắ ầu đu cợ  mở rộng 39.400 ha và năng suất đạt 5,3 tạ/ha. Trong 

những năm gần đây, cây đ uậ  tương đã đư cợ  phát triển khá nhanh cả về diện 

tích và năng suất. Tình hình sản xu tấ  đậu tương c aủ  nước ta trong những 

năm g nầ  đây đư cợ  trình bày qua bảng 1.3.

Bảng 1.3. Tình hình sản xuất đậu tương ở Việt 
Nam

trong những năm gần đây

Năm
Diện tích

(nghìn ha)

Năng suất

(tạ/ha)

Sản lượng

(nghìn tấn)

1995                      121,1                      10,30                      125,5

2000                      122,3                      11,80                      144,9

2005                      204,1                      14,34                      292,7

2006                      185,6                      13,90                      158,1

2007                      187,4                      14,70                      275,5

2008                      191,5                      14,03                      268,6



(Nguồn: FAO Statistic Database, 2009 [75])
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Qua b nả g ta thấy: Di nệ  tích trồng đậu tương c aủ  nư cớ  ta năm 1995 
là

121,1 nghìn ha, tăng dần qua các năm và đ tạ  cao nhất vào năm 2005 là 204,1 

nghìn ha, sau đó diện tích trồng đậu tư ngơ  giảm xuống còn 185,6 nghìn 

ha năm 2006, đến năm 2008 diện tích đ uậ  tương đạt 191,5 nghìn ha.

Về năng suất: Năm 1995 năng suất bình quân cả nước đạt 10,30 tạ/ha, 

tăng liên tục qua các năm đ nế  năm 2005 đ tạ  14,34 tạ/ha, giảm nhẹ vào 

năm

2006 và đạt cao nhất vào năm 2007 là 14,70 tạ/ha.

Về sản lư ng:ợ  Mặc dù có sự tăng giảm về diện tích và năng suất 

nhưng s nả  lượng luôn có sự tăng d nầ  qua các năm. Năm 1995 t ngổ  s nả  lượng 

đậu  tương c  nả ư cớ  là  125,5 nghìn t n.ấ  Đến năm 2000 tăng lên đạt 144,9 

nghìn t nấ , đến năm 2005 đ tạ  cao nhất là 292,7 nghìn t n.ấ

Theo Ngô Thế Dân và cs, 1999 [10] cả nước ta đã hình thành 7 vùng 

sản xuất đậu tư ngơ . Trong đó, diện tích tr nồ g đậu tương lớn nhất là  vùng 

trung du miền núi phía Bắc chiếm 37,1% diện tích gieo trồng c  ả nước, tiếp 

theo là  vùng  đồng bằng sông H nồ g  với 27,21% diện tích. Năng suất đậu 

tương cao nhất nước  ta là vùng  đ nồ g  bằng  sông  Cửu Long  đạt bình  quân 

22,29 t /ạ ha vụ Đông xuân và

29,71 tạ/ha vụ mùa. Vùng trung du miền núi phía Bắc nơi có diện tích trồng 

đậu tương lớn nhất cả nước lại là nơi có năng suất thấp nhất, chỉ đạt trên 10 

t /ạ ha. Theo Lê Quốc Hưng (2007) [26], nước ta có tiềm tăng rất lớn để mở 

rộng diện tích trồng đậu tương ở cả 3 v  ụ Xuân, hè và đông với diện tích có 

thể đạt 1,5 triệu ha, trong đó miền núi phía Bắc khoảng 400 nghìn ha.

1.1.1.4. Một số yếu tố hạn chế sản xuất đậu tương ở Việt 
Nam

Cũng như các nước s nả  xuất đậu tư ngơ  trên thế giới, các y uế  t  ố hạn 

ch  ế đến s nả  xuất đậu tư ngơ  ở Việt nam bao gồm 3 nhóm yếu tố là: Nhóm 

y uế  t  ố kinh tế - xã hội, nhóm y uế  tố sinh h cọ  và nhóm y uế  tố phi sinh học.

Theo Trần Văn Lài (1991) [31] yếu tố kinh tế - xã hội h nạ  chế s nả  
xuất
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biệt
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là nông dân có thu nh pậ  th pấ  nên không có kh  ả năng mua gi ngố  tốt, phân bón, 

v tậ  tư đủ để đầu tư cho trồng đậu tương. K tế  quả đi uề  tra cho thấy 75 - 

80% số hộ nông dân ở B cắ  Giang, Thanh Hoá, Nghệ An thi uế  v nố  đ uầ  

tư thâm  canh, trong khi nhà nư cớ  chưa có chính sách hỗ trợ tích cực 

(Nguy nễ  Văn Vi tế  và các cs, 2002) [54]. Giá bán sản phẩm không nổ  định 

cũng là nguyên nhân cản trở s nả  xuất đ uậ  tương. Hệ th ngố  cung ứng giống 

còn b tấ  cập. Vấn  đề thuỷ l iợ  hoá trong sản xuất đ uậ  đỗ chưa được đáp 

ứng. Do vậy tình trạng  thiếu nước vào th iờ  đi mể  gieo tr ngồ  nhưng lại 

thừa nước vào thời kỳ thu ho chạ  đã làm gi mả  năng su tấ  và chất lượng sản 

phẩm.

Do quan niệm của nông dân chưa thực sự coi đậu tư nơ g là cây trồng 

chính nên ở nhiều nơi nhiều vùng không chú ý đến vi cệ  lựa chọn đất 

trồng  và không đầu tư đúng mức cho nó. Do vậy chưa khai thác hết 

tiềm năng s nẵ  có của giống.

Nhóm y uế  tố sinh học h nạ  ch  ế s nả  xuất đ uậ  tương ở Vi tệ  Nam là sâu 

bệnh h iạ  và thi uế  giống cho năng su tấ  cao thích h pợ  v iớ  từng vùng sinh thái. 

Theo Trần Đình Long (1991) [32]: Một số cơ quan nghiên cứu gần đây giới 

thiệu m tộ  số gi ngố  đậu tư ngơ  mới đ  nghề ị đưa ra s nả  xuất nhưng thực tế 

s  ố giống đư cợ  nông dân chấp nhận đưa vào s nả  xu tấ  còn ít, chủ yếu 

ngư iờ  dân vẫn sử dụng gi ngố  cũ là chính.

Đậu tương là cây trồng bị nhiều loài sâu bệnh hại. Tại Việt Nam qua 

nghiên cứu đã phát hiện ra trên 70 loại  sâu hại thuộc 34 họ, 8 bộ và 17 loại 

bệnh. Trong đó 12 -13 loại sâu và 4 -5 loại bệnh hại phổ biến ở nhiều vùng. 

Theo Nguyễn Văn Viết và các cs, 2002 [54]: Đối với đậu tương, các loài sâu 

hại nguy hiểm nhất là giòi đục thân, sâu xanh, sâu đục quả, bọ xít, bọ nhảy, 

bọ trĩ, nhện.

Các loại bệnh phổ bi nế  h iạ  đ uậ  tương là lở cổ rễ, gỉ sắt, sư ngơ  

mai, đ mố  chấm vi khu nẩ , vius hại lá. Trong các loại b nhệ  trên ở mi nề  B cắ  

bệnh g  ỉ s tắ  thường gây h iạ  n ngặ  trong vụ Xuân. Theo Ngô Thế Dân và các 

cs, 1999
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[10]: Bệnh gỉ s tắ  đã đư cợ  phát hiện, có m tặ  và gây thi tệ  hại trên tất cả 

các  vùng trồng đậu tương trong cả nước. Các tác giả cho biết b nệ h gây 

h iạ  nặng làm năng suất đ uậ  tương giảm t iớ  40 - 50%.

Nhóm các y uế  tố phi sinh học nả h hưởng đến sản xu tấ  đậu 

tương  ở nư cớ  ta chủ y uế  là đ tấ  đai và đi uề  kiện khí h uậ  bất thu nậ  

(Nguyễn Văn Viết và các cs, 2002) [54]. Theo Văn Tất Tuyên và Nguy nễ  

Thế Côn (1995) [47] cho biết: Đ iố  với đậu tương vụ Đông, nhiệt độ th pấ  

ở giai đo nạ  sinh trưởng  cu iố  đã kéo dài th iờ  gian chín, làm gi mả  kh iố  

lượng hạt, thậm chí làm đ u ậ tương không chín đư c.ợ

1.2. Tình hình nghiên cứu đậu tương trên thế giới và Việt 
Nam

1.2.1. Tình hình nghiên cứu đậu tương trên thế 
giới

1.2.1.1. Kết quả nghiên cứu v  ề giống đậu 
tương

Hi nệ  nay ngu nồ  gen đậu tương đư cợ  lưu giữ chủ yếu ở 15 nư cớ  trên 

th  ế giới: Đài Loan, Australia,   Trung Quốc, Pháp, Nigeria, Ấn Đ ,ộ  

Inđônêxia, Nh tậ  B nả , Tri uề  Tiên, Nam Phi, Thụy Đi n,ể  Thái Lan, Mỹ và 

Liên Xô (cũ) với t ngổ  số 45.038 m uẫ  (Trần Đình Long, 2005) [35].

Thí nghi mệ  quốc t  vế ề đánh giá gi ngố  đậu tương thế giới (ISVEX) 

l n ầ thứ nh tấ  vào năm 1973 đã tiến hành với quy mô là 90 đi mể  thí nghiệm 

được bố trí ở 33 nư cớ  đ iạ  diện cho các đới môi trường. Kết quả nghiên 

cứu cho thấy: Trong ph mạ  vi các địa điểm thí nghiệm từ xích đạo đến vĩ 

tuy nế  300 và  độ cao dư iớ  500 m, năng su tấ  trung bình và trọng lượng hạt 

giảm khi vĩ tuyến tăng. Tuy vậy, chi uề  cao cây không đạt mức t iố  ưu ở t tấ  

cả các đới. Mức đ  ổ cây giảm khi vĩ tuyến tăng. Mức tách quả rụng hạt 

đều không nặng ở t tấ  c  ả các đới (Hoàng Văn Đức 1982) [23].

Trung tâm nghiên cứu và phát triển rau màu châu Á (AVRDC) đã thiết 

l pậ  h  ệ thống đánh giá (Soybean - Evaluation trial - Aset) giai đoạn 1 đã phân 

phát đư cợ  trên 20.000 gi ngố  đến 546 nhà khoa học của 164 nước Nhi tệ  

Đới
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và Á Nhi tệ  Đới. K tế  quả đánh giá giống c aủ  Aset v iớ  các giống đậu tương 

là đã đưa vào trong mạng  lưới sản xuất đư cợ  21 giống ở trên 10 quốc 

gia (Nguyễn Thị Út, 2006) [47].

M  ỹ là quốc gia luôn đứng đầu về năng suất và s nả  lượng đ uậ  tương 

đã t oạ  ra nhi uề  gi ngố  đ uậ  tương mới. Năm 1893 Mỹ đã có trên 10.000 

m u ẫ giống đ uậ  tương thu thập từ các nư cớ  trên thế giới. M cụ  tiêu của 

công tác ch nọ  tạo giống đậu tư ngơ  của M  ỹ là chọn ra những giống có khả 

năng thâm canh, phản ứng với quang chu kỳ, chống chịu tốt với điều kiện 

ngoại cảnh bất  thuận, hàm  lư ngợ  protein cao, dễ bảo qu nả  và chế biến 

(Johnson H. W. and Bernard R. L.,1976) [83].

Trung Qu cố  trong những năm g nầ  đây  đã t oạ  ra nhiều gi ngố  đậu 

tư ng  ơ mới. Bằng phương pháp đ tộ  bi nế  thực nghi mệ  đã t oạ  ra giống 

Tiefeng 18 do xử lý bằng tia gamma có kh  ả năng chịu đư cợ  phèn cao, không 

đổ, năng su t ấ cao, phẩm ch tấ  tốt. Giống Heinoum N06, Heinoum N016 xử lý 

bằng tia gama có hệ rễ tốt, lóng ngắn, nhiều cành, chịu hạn, khả năng thích 

ứng rộng

Đài Loan bắt đầu chư ngơ  trình ch nọ  tạo gi ngố  đậu tương từ năm 

1961 và đã đưa vào sản xu tấ  các gi ngố  Kaoshing 3, Tai nung 3, Tai nung 

4 cho năng suất cao h nơ  gi ngố  kh iở  đầu và v  quỏ ả không bị nứt. Đặc biệt 

gi ngố  Tai  nung 4 được dùng làm ngu nồ  gen kháng bệnh trong các chương 

trình lai tạo giống ở các cơ sở khác nhau như tr m ạ thí nghiệm Major (Thái 

Lan), Trường Đ iạ  h cọ  Philipine (Vũ Tuyên Hoàng và các cs, 1995) [28].

Ấn Độ tiến hành kh oả  nghiệm các gi ngố  địa phư ngơ  và nhập nội tại 

trường  đ i  h c ạ ọ  tổng  hợp  Pathaga.  T  ổ  chức  AICRPS  (The  All  India 

Coordinated  Research  Project  on  Soybean)  và  NRCS  (National  Research 

Center for Soybean) đã tập trung nghiên cứu và đã phát hiện ra 50 tính trạng 

phù hợp với khí hậu nhiệt đới, đồng thời phát hiện những gi ngố  chống 

chịu cao với bệnh kh mả  virus (Brown D. M., 1960) [66].
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Thái Lan v iớ  sự ph iố  hợp giữa 2 trung tâm MOAC và CGPRT nhằm 

c iả  tiến giống có năng su tấ  cao, chống chịu v iớ  một số sâu b nệ h hại chính 

(g  ỉ sắt, sư ngơ  mai, vi khuẩn...) đồng thời có khả năng chịu được đất 

m n,ặ  chịu đư cợ  h nạ  hán và ngày ng nắ  (Judy W. H. and Jackobs J. A., 1979) 

[84].

Theo Kamiya và các cs (1998) [85]: Viện Tài nguyên Sinh h cọ  Nông 

nghi pệ  Qu cố  gia Nh tậ  Bản hiện đang lưu giữ khoảng 6000 m uẫ  giống 

đậu tương khác nhau, trong đó có 2000 m uẫ  giống được nhập từ nư cớ  

ngoài v  ề phục vụ cho công tác ch nọ  t o ạ giống.

1.2.1.2. Những kết quả nghiên cứu về các biện pháp kỹ thuật

Theo Lawn (1981) [91] các y uế  tố khí hậu bao gồm nhiệt đ ,ộ  ánh sáng 

(chu kỳ và cường độ) và lượng mưa là những y uế  tố cơ bản ảnh hưởng 

đ n ế các thời kỳ sinh trưởng phát triển, khả năng cố định đạm và năng suất 

hạt đậu tương. Gieo trồng đậu tương ở thời vụ không thích hợp (quá sớm 

hoặc quá muộn)  thường làm giảm năng suất hạt đ uậ  tương vì các nguyên 

nhân sau:

+ Gi mả  m tậ  độ cây tr ngồ  do ẩm độ đất thấp không đảm b oả  cho sự 

nẩy mầm c aủ  hạt (Egli, 1988) [74].

+ Nhiệt độ quá thấp ho cặ  quá cao nhả  hưởng đến quá trình vào 

chắc của quả (Gibson  L.R và cs, 1996) [77].

+ Rút ngắn th iờ  kỳ sinh trưởng sinh dư ngỡ  do diều kiện nhiệt độ 
cao

(Ball R.A và các cs, 2000 [62], Board J.E và cs, 1996 [63].

+ Rút ngắn th iờ  gian hình thành quả và hạt do ảnh hư ngở  của thời gian 

chi uế  sáng ngày ngắn (Kantolic và Slafer, 2001) [86].

Th iờ  v  ụ gieo tr ngồ  đậu tư ngơ  đư cợ  xác định căn cứ vào gi ng,ố  hệ 

thống luân canh, điều kiện ngoại c nả h, đặc bi tệ  là nhi tệ  đ .ộ  Theo Hesketh và 

các cs (1973) [79] kho nả g nhiệt độ cho đậu tương sinh trưởng phát triển là 

từ 20 -
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sinh
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trưởng sinh dư ngỡ  t tố  nhưng sinh trưởng sinh thực lại kém do nhiệt độ cao 

đã nhả  hư ngở  không thuận l iợ  cho quá trình hình thành hạt phấn, thụ phấn và 

kéo  dài vòi c aủ  hạt phấn (Koti và các cs, 2007 [90]. Theo Lobell và  Asner 

(2003) [94] nghiên cứu cho biết: Nhiệt độ trong vụ gieo trồng đ uậ  tương 

cao ảnh hư ngở  xấu đến năng suất hạt và năng su tấ  hạt có thể giảm 17% 

khi nhi tệ  đ  ộ tăng lên 1 oC từ mức 38 oC. Koti và các cs (2007) [90] cho 

biết: Trong điều kiện nhi tệ  độ cao các giống đ u ậ tương khác nhau có phản 

ứng khác nhau v  ề chi uề  cao cây, chỉ số diện tích lá, tổng sinh khối, khả năng 

quang hợp và mức độ tổn thương.

K tế  quả nghiên cứu của Baihaiki và các cs (1976) [61] cho biết: 

Thời  vụ gieo tr ngồ  và chế độ bón phân có sự tương tác chặt với các 

gi ngố  đ u ậ tương nghiên cứu.

M tậ  độ tr ngồ  có ảnh hưởng đ nế  sự sinh trưởng phát triển và năng 

suất đậu tư ng.ơ  Do đó muốn đ tạ  năng su tấ  cao cần phải có m tậ  đ  ộ quần thể 

thích hợp. Ablett và các cs (1984) [58] cho r ngằ   đở ậu tương có sự tương tác 

chặt  giữa gi ngố  và m tậ  độ trồng. Nghĩa là m iỗ  giống đậu tương sẽ cho 

năng suất cao ở một mật độ gieo trồng thích hợp.

Theo Duncan và các cs (1978) [73] với một giống đậu tương cụ 

th  ể mối quan hệ giữa mật độ trồng với năng suất hạt thường biến đổi 

theo 3 mức sau: Mức 1 là mức năng suất tăng tương quan tuyến tính khi 

tăng mật đ  ộ gieo; mức 2 là mức năng suất hạt đạt được tới đỉnh tối đa; mức 

3 là mức năng suất sẽ không tăng khi tăng m tậ  độ gieo trồng và bắt đ uầ  

giảm khi ti p ế tục tăng m tậ  đ .ộ

Nghiên cứu của Cober và các cs (2005) [70] cho bi tế  khi gieo đ uậ  

tương ở m tậ  độ cao, cây đ uậ  tương thường tăng chiều cao cây, dễ bị đổ ngã 

và  chín sớm hơn. Đây là nguyên nhân chính làm giảm năng su tấ  h tạ  đậu 

tư nơ g.
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Nghiên cứu c aủ  Mayer và các cs (1991) [95] cho biết: N uế  tr ngồ  dày quá thì 

số cây trên đơn vị diện tích nhiều, diện tích dinh dưỡng cho mỗi cây h p,ẹ  

cây sẽ thiếu dinh dư ngỡ  và ánh sáng nên cây ít phân cành, số hoa, số quả/cây 

ít, KL1000 hạt nhỏ; ngư cợ  lại n uế  tr ngồ  thưa quá diện tích dinh dư ngỡ  của 

cây  rộng nên cây phân cành nhiều, số hoa, quả /cây nhiều, kh iố  lượng 

1000 hạt tăng nhưng m tậ  độ thấp nên năng su tấ  không cao.

Nhu cầu về đạm c aủ  đậu tư ngơ  ở các giai đoạn sinh trư ngở  khác 

nhau.  Theo Imsande (1992) [81]: Giai đo nạ  khủng hoảng đ mạ  nhất ở cây 

đ uậ  tư ng  ơ là giai đoạn làm h tạ  và vào ch cắ  (R5 - R6). Thiếu đạm ở giai 

đo nạ  này lá sẽ b  ị rụng sớm do đạm trong lá đư cợ  di chuy nể  về cho phát 

triển hạt. Các tác gi  ả Ashour và Thalooth (1983) [60] kết lu nậ  là bổ sung 

thêm đạm qua lá  ở giai đo nạ  làm h tạ  và vào ch cắ  (R5 - R6) có tác d ngụ  

làm tăng năng su tấ  hạt và tăng năng suất sinh khối.

Theo Watanabe và các cs (1986) [113] để đ tạ  được năng su tấ  hạt 

cao  (3 tấn/ha) đ uậ  tương cần tích lu  đỹ ư cợ  300 kg N/ha. Từ k tế  quả thí 

nghi m ệ đồng ruộng tác giả đã chỉ ra rằng bón 60 kg N/ha và 120 kg N/ha 

vào lúc ra hoa đã làm tăng năng suất đậu tư ngơ  lên tương ứng 4,8% và 6,7%. 

Năng suất đậu tương tiếp tục tăng lên t iớ  lư ngợ  N bão hoà là 180 kg N/ha. 

Theo Sinha  (1987) [105], Borkert và Sfredo (1994) [65] để đạt năng su tấ  

đ uậ  tư ngơ  cao  c nầ  bón cho đậu tương một lượng N đáng kể vào kho nả g 

150 kg N/ha.

Nghiên cứu c aủ  Bona và các cs (1998) [64] v  nhề ả  hưởng c aủ  bón vi cệ  

bón N muộn cho đậu tương cho biết bổ sung thêm phân N v iớ  mức 150 

kg/ha  ở thời kỳ b tắ  đ uầ  làm quả cho gi ngố  đậu tương có t pậ  tính sinh 

trưởng hữu hạn có tác d ngụ  làm tăng năng suất h tạ  và hệ số thu hoạch, 

nhưng l iạ  không có tác dụng với những giống sinh trư ngở  vô h nạ  mà chỉ làm 

cho cây ti pế  t c ụ phát triển sinh dư ng.ỡ
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Theo Dickson và các cs (1987) [72], hàm lư ngợ  P dễ tiêu trong đ tấ  th pấ  

là y uế  tố quan tr ngọ  nh tấ  gây ra năng su tấ  đậu đỗ thấp ở nhiều nư cớ  châu 

Á. Theo Tiaranan và các cs (1987) [111] cho biết: Ở Thái Lan, nhiều vùng 

sản xu tấ  đậu tương có hàm lư ngợ  P dễ tiêu trong đ tấ  thấp từ 1- 5 ppm, 

khi bón  phân lân đã làm năng su tấ  tăng gấp đôi, tác giả cho rằng mức 

khủng hoảng lân c aủ  cây đ uậ  tương là kho nả g 8 ppm.

T iạ  Queensland - Úc, Dickson và các cs  (1987) [72] nghiên cứu ảnh 

hư ngở  của lượng phân lân đư cợ  bón đã chỉ ra r ngằ  năng su tấ  đ uậ  tương 

tăng lên rất đáng k  khiể  đ uậ  tư ngơ  đư cợ  bón phân lân. Theo Ismunadji và các 

cs (1987) [82] cho biết ở Indonêsia vi cệ  bón phân lân cho đ uậ  tương đã làm 

tăng năng su tấ  đáng kể.

Oliver S. and S.A Barler (1966) [100]cho biết: Ho tạ  động cố định N 

của vi khuẩn nốt sần đư cợ  đo bằng hàm lượng Legemoglobin vào cu iố  thời 

kỳ ra hoa đã tăng 2,5 l nầ  ở 600 ppmP và 800 ppmK. Nhưng Ca l iạ  làm giảm 

ho t ạ động c aủ  vi sinh vật. Khi bón nhi uề  lân, t cố  độ cố định N cao h nơ  và 

lượng acid glutamic tăng.

Kali có ảnh hưởng đến quá trình sinh trư nở g phát triển, năng suất  và 

chất  lượng hạt đậu tương. Nghiên cứu của Smit (1988) [107] v  ề phản ứng 

của đậu tương với việc bón kali cho thấy: Bón K trên lá không thay thế cho 

bón K trước khi trồng. Tác giả cũng đã kết luận hàm lượng protein trong hạt 

có tương quan ngh cị h với lư nợ g phân Kali (cả KCL và K2SO4) bón vào đ tấ , 

trong khi đó hàm lượng dầu lại có tương quan thuận với lư nợ g phân K bón 

vào đất.

Hill  H.J.,  S.H.West  and  K.  Hinson  (1986)  [80]  đã  nghiên  cứu  ảnh 

hư ngở  c aủ  tưới nư cớ  đ nế  sinh trư ngở  c aủ  đ uậ  tương tr ngồ  trên cát. K tế  

qu  ả cho th y ấ s nả  lượng đậu tương trồng ở đ tấ  cát có mối tương quan khá 

l nớ  v i ớ lượng mưa trong thời kỳ sinh trưởng (r = 0,80; p < 0,20).

Nghiên cứu sâu h iạ  đậu tư nơ g của Trung tâm phát tri nể  rau màu châu

Á (AVRDC) cho k tế  quả là: Giòi đ cụ  thân Melanagromyza  soja gây hại
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mạnh nh tấ  ở 4 tu nầ  đầu tiên sau khi gieo, cùng phá ho iạ  ở giai đo nạ  này 

còn có giòi Ophiomyia phaseoli và Ophiomyia centrosematis đục vào lá non 

khi cây mới mọc.

1.2.2. Tình hình nghiên cứu đậu tương ở Việt 
Nam

1.2.2.1. Kết quả nghiên cứu chọn tạo giống đậu tương ở Việt 
Nam

* Chọn tạo giống bằng phương pháp nhập nội

Đây là con đường cải tiến giống nhanh nh tấ  và rẻ tiền nhất. Thực tiễn 

nh pậ  n iộ  cho thấy  rằng, nhiều khi cây đư cợ  nhập vào lại sinh trưởng và 

phát  tri nể  mạnh mẽ hơn, có năng su tấ  và chất lượng tốt h nơ   ở nơi cội 

ngu nồ  (Trần Duy Quý, 1999) [ 39].

Theo Tr nầ  Đình Long và các cs (2005) [35] trong giai đoạn 2001 -

2005 các cơ quan nghiên cứu của Việt Nam đã nh pậ  nội 540 m uẫ  giống đậu 

tương từ các nư cớ  Mỹ, Ấn Độ. Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Đài 

Loan, Úc bổ sung vào t pậ  đoàn giống.

Bảng 1.4. Số lượng mẫu giống đậu tương được nhập 
nội

giai đoạn 2001 - 2005

STT Tên cơ quan nhập Số lượng mẫu nhập

1

2

3

4

Vi nệ  KHKTNNVN

Vi nệ  Di truy nề  NN Vi nệ  

KHKTNNMN Trường 

Đại học Cần Thơ

177

19

67

277

Tổng số 540

(Nguồn: Trần Đình Long và các cs, 2005) [35]

Nguy nễ  Thị Út và CTV (2006) [47] nghiên cứu t pậ  đoàn qu  ỹ gen đ uậ  

tương gồm 330 m uẫ  gi ngố  đậu tương thu thập tại Việt Nam và nh pậ  nội, 

căn cứ vào thời gian sinh trư ngở  đã phân lập chúng thành 5 nhóm giống. Tác 

gi  ả cũng đã xác định được m tộ  số gi ngố  có các đ cặ  tính quý làm v tậ  liệu cho 

công tác chọn t oạ  gi ng.ố
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T nổ g hợp các nguồn tài liệu của Trần Đình Long và các cs (2005) [35], 

Trần Đình Long và Nguyễn Thị Chinh (2006) [36] cho biết : Trong giai 

đoạn

2001 - 2005 các nhà chọn tạo gi nố g đậu tương của Việt Nam đã tiến hành 

khảo  sát được 9482 lượt mẫu gi nố g đậu tương và đã xác định được 83 

mẫu giống có các đặc tính quý là 4 giống có TGST cực sớm dưới 72 ngày; 6 

giống có năng suất cá thể cao; 30 dòng kháng bệnh phấn trắng; 25 dòng kháng 

bệnh gỉ. Theo tác gi  ả giai đoạn này các nhà chọn tạo giống đậu tương của 

Việt Nam đã thực hiện được

430 tổ hợp lai và xử lý đột biến với 9 giống đậu tương. Kết quả đã phân lập 
được

1425 dòng đậu tương làm vật liệu phục vụ công tác chọn tạo 
giống.

Theo Trần Đình Long và các cs (2005) [35], B  ộ NN và PTNT (2001) [3] 

trong vòng 20 năm (1985 - 2005), đã chọn tạo thành công 28 gi nố g mới, 

trong đó có 8 giống đậu tương được công nhận giống tiến bộ k  ỹ thuật thông 

qua việc tuyển chọn từ tập đoàn giống nhập nội.

Bảng 1.5. Các giống đậu tương được tuyển 
chọn

từ nguồn vật liệu nhập 
nội

TT  Giống                 Nguồn gốc                 
TGST 

(ngày)

M1000 
hạt

Năng 
suất 

(tạ/ha
)

Năm 
công 
nhậ

n

1     AK03   G 2261 t  ừ AVRDC                         80-85    130-140     13-16      1990

2     AK05   G 2261 t  ừ AVRDC                        95-105   130-150     15-18      1995

3     VX9-2  Giống nh pậ  nội của Philippin        90- 95    140-160     18-22      1995

4     VX9-3  Giống nh pậ  nội của Philippin        95-100   150-160     16-20      1990

5      ĐT12    Gi nố g nh pậ  nội từ Trung Quốc     72- 78    150-160     13-22      2002

6    ĐT2000 GC00138-29 từ AVRDC              105-110  130-140     20-30      2004
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227    HL-203 GC84058-18-4 từ AVRDC            80 -90    140-160     15-17      2004

8     HL-92  ASG327 từ AVRDC                      70- 75    120-140     15-20      2002

(Nguồn: Trần Đình Long và Nguyễn Thị Chinh, 2005) [35]
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* Chọn tạo giống bằng phương pháp lai hữu tính

Lai là một phương pháp cơ bản để tạo ra các vật li uệ  chọn gi ng.ố  

Nh  ờ lai gi ngố  mà ngư iờ  ta có thể phối hợp những đ c ặ tính và tính trạng có 

lợi của các dạng bố mẹ vào con lai (Trần Duy Quý, 1999) [ 39]. Đậu tương 

là cây t  ự thụ ph nấ  nên lai để tạo ra tổ hợp thư ngờ  thành công với tỷ lệ r tấ  

thấp. Tuy vậy đã có nhiều giống đậu tương được t oạ  ra bằng phư ngơ  pháp 

lai cho năng suất cao như giống VN1. K tế  quả nghiên cứu c aủ  Đào Quang 

Vinh và cs (1994)  [49] cho thấy: gi ngố  VN1 cho năng suất 14,0 ta/ha tại 

Tuyên Quang và 18,0 tạ/ha tại Cao Bằng. Trong giai đoạn 1985 - 2005 các nhà 

ch nọ  tạo giống đậu tương Vi tệ  Nam đã lai t oạ  được 15 giống đậu tương 

đư cợ  công nh nậ  là giống quốc gia (Tr nầ  Đình Long và Nguy nễ  Thị Chinh, 

2005) [35].

Bảng 1.6. Các giống đậu tương được chọn 
tạo

bằng phương pháp lai hữu tính

TT Giống Nguồn gốc
TGST 
(ngày)

KL1000
Hạt

(gam)

Năng 
suất 

(tạ/ha)

Năm 
công 
nhận

1 ĐT80 V70/Vàng Mộc châu 95-110 140-150 15-25 1995
2 ĐT92 ĐH4/TH84 100-110 120-140 16-18 1996
3 ĐT93 Dòng 82/134 80-82 130-140 15-18 1998
4 TL. 57 ĐT95/VX93 100-110 150-160 15-20 1999
5 Đ96-02 ĐT74/VX92 95-110 150-180 15-18 2002
6 DN42 ĐH4/VX93 90-95 130-140 14-16 1999
7 DT94 DT84x EC2044 90-96 140-150 15-20 1996
8 HL2 Nam Vang × XV87-C2 86-90 130-140 12-16 1995

9 Đ9804 VX9-3 × TH184 100-110 130-150 22-27 2004

10 D140 DL02 × ĐH4 90-100 150-170 15-28 2002

11 DT96 DT84 × DT90 90-95 190-220 18-32 2004

12 DT99 IS-011 × Cúc mốc 70-80 150-170 14-23 2002

13 DT90 G7002 × Cọc chùm 90-100 180-220 18-25 2002

14 ĐVN5 Cúc tuy nể  × Chiang Mai 85-90 160-180 18-25 2004

15 ĐT22 DT95 × ĐT12 90-95 140-160 17-25 2006

(Nguồn: Trần Đình Long và Nguyễn Thị Chinh, 2005) [35]
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* Chọn tạo giống bằng phương pháp xử lý đột biến

Xử lý đột biến là một trong những phương pháp được các nhà 

chọn tạo gi nố g đậu tư nơ g của Việt Nam áp dụng vì có thể sửa ch aữ , 

khắc phục từng mặt và tổng hợp nhi uề  tính trạng kinh tế và hình thái 

như thấp cây -  cao cây và ngược l iạ , tăng số lượng quả, trọng lượng 

h tạ , tăng khối lư nợ g

1000 h tạ , tăng ho cặ  giảm thời gian sinh trưởng. Kh cắ  phục được 

tư nơ g  quan nghịch giữa năng su tấ  và hàm lượng protêin trong hạt. Cải 

thiện được  tổ hợp các đặc tính kinh tế ở các giống địa phương theo 

hướng có lợi mà  vẫn giữ được các đặc tính quý của giống gốc (Mai 

Quang Vinh và các cs,

2005) [52]. Nghiên cứu của các tác giả Nguyễn Văn Vinh và Tăng Đức 

Hùng (2006) [53] về ảnh hưởng của liều lượng xạ gamma lên hình thái, đặc 

tính nông học, thành phần năng suất  giống đậu tương MĐ7 cho biết: liều 

lượng xử lý có ảnh hưởng đến t nầ  xuất biến dị. Liều lượng thích hợp 

đ  ể gây biến dị đậu tư nơ g từ 7 - 12krad. Bằng phư nơ g pháp lai tạo và xử lý 

đột biến, trong vòng 20 năm (1985 - 2005) viện Di truyền Nông nghiệp đã 

chọn t oạ  thành công 4 giống qu cố  gia và 4 gi ngố  khu vực hoá (Mai Quang 

Vinh và các cs, 2005)[52]. Bằng phương pháp xử lý đột biến, giai đoạn 1985 

- 2005 nước ta đã tạo được 5 gi nố g đậu tương mới. Trong đó, giống 

M103 là giống đ uậ  tương đầu tiên được tạo ra bằng phương pháp này 

(Trần Đình Long và Đoàn Thị Thanh Nhàn, 1994)[33].

Bảng 1.7. Các giống đậu tương chọn tạo được bằng xử lý đột 
biến

Tên
giống         

Tác nhân đột biến

1    AK06  
Tia gamma 10 Kr và EI

TGST 
(ngày)

KL1000 
hạt (g)

Năng 
suất 

(tạ/ha)

Năm 
công 
nhận

0,02% ĐT74                           
85- 95   160-180    17- 25    2002

2    M103  Co60/V70                                 80- 85  180- 200   17- 25    1994

3    DT84  Co60/DL8- 33                          80- 85   180-200    15- 20    1995

4    DT95  Co60/AK04                              95- 97   150-160    15- 25    1998
5     V48   Natriazit (NaN3)/V74              90- 95  120- 135   14- 15    1995

(Nguồn: Trần Đình Long và Nguyễn Thị Chinh, 2005)[35]



* Chọn tạo giống bằng phương pháp ứng dụng công nghệ sinh học

Vi cệ  ứng d ngụ  công nghệ sinh học vào công tác ch nọ  t oạ  giống là một 

hư ng ớ  nghiên  cứu  m i ớ  đ i ố  v i ớ  nước  ta.  Nguy n ễ  Thuý  Điệp  và  các  cs 

(2005)[20] khi nghiên cứu về khả năng tái sinh c aủ  một số dòng giống đậu 

tương ph cụ  vụ cho k  ỹ thu tậ  chuy nể  gen cho biết: Môi trư ngờ  MS - B5 có bổ 

sung 10 mg/ l 2,4D cho tỷ lệ t oạ  callus cao nhất từ mẫu lá mầm, giống cho 

t  ỷ lệ tạo callus cao là DT96 (73%), DT90 (61,7%), DT84 (61,5%). Tỷ lệ 

ch i ồ cao nh tấ  ở môi trư ngờ  MS - B5 + 1 mg/l zeatin + 0,2 mg/l GA3 + 30 mg/l 

Glutamin saccaroza + 0,3% phytagel.

1.2.2.2. Kết quả nghiên cứu về các biện pháp kỹ thuật

* Một số kết quả nghiên cứu v  ề thời vụ trồng đậu tương

Thời vụ tr ngồ  là m tộ  trong những y uế  tố nhả  hưởng đ nế  sinh 

trư ng, ở phát triển và năng su tấ  đ uậ  tư ng.ơ  Thời vụ gieo trồng đậu tương 

đư cợ  xác định căn cứ vào gi ng,ố  hệ th ngố  luân canh, điều kiện ngo iạ  cảnh, 

đ c  ặ bi tệ  là  nhiệt độ (Ph mạ  Văn Thi uề , 2006)[ 44]. Theo Hesketh và các cs 

(1973) [79] kho nả g nhi tệ  độ cho đậu tương sinh trưởng phát triển là từ 20 - 

30oC. Khi g p ặ nhiệt độ cao n uế  đủ ẩm các giống đ uậ  tương thường sinh 

trưởng sinh dưỡng t tố  nhưng sinh trưởng sinh thực l i kạ ém. Thời vụ không 

những nh  ả hư ngở  tới  sinh trưởng phát triển c aủ  cây, t iớ  năng suất, phẩm 

chất c aủ  h tạ  mà còn nả h hư ngở  cả với những cây tr ngồ  ti pế  sau trong hệ 

thống luân canh (Trần Đình  Long và các cs, 2001) [34]. Mặt khác thời vụ 

tr nồ g còn ảnh hưởng đến chế đ  ộ chiếu sáng cho đậu tương và là một trong 

những nhân tố nả h hưởng đến t  ỷ l  ệ tương đối giữa th iờ  gian sinh trưởng 

sinh dưỡng và thời gian sinh trưởng sinh thực ( Roberts và cs, 1987) [102], ( 

Thomas và cs, 1983) [109].

Ở nước ta, đậu tương có th  ể tr nồ g nhiều vụ trong năm, nhưng xác 

định được th iờ  v  ụ chính cho từng giống, từng vùng là điều cần thiết cho sản 

xuất đạt hiệu quả cao. Theo Lê Song Dự và cs (1988) [16]: Sản xuất đậu 

tương ở các



tỉnh phía Bắc nước ta trước kia bị hạn chế nhiều b iở  mùa vụ. Cây đậu tương 

là cây trồng lâu đời cũng chỉ n mằ  trong cơ cấu vụ Xuân (thực ra m tộ  số vùng 

đất  cao cũng có trồng đậu tương hè nhưng với diện tích rất hạn chế và 

năng suất bấp bênh). Những năm cuối của thập kỷ 70 của thế kỷ 20, cơ 

cấu vụ Đông  được hình thành và  nhanh chóng được mở rộng diện tích ở 

đ nồ g b nằ g Bắc Bộ. Vụ đậu tương đông chỉ cho năng suất cao và an toàn ở 

những vùng đất có điều kiện tưới (Lê Song Dự và cs (1988) [16].

Theo Ngô Quang Thắng và Cao Phượng Chất (1979) [43] cho biết 

đậu tương đông cần gieo sớm từ 20/9 đến 15/10 để cây phát triển 

mạnh thân cành lá và ra hoa rộ trong điều kiện thời tiết ấm mới có thể 

cho năng suất cao và ổn định.

Vụ đậu tương hè là vụ sản xuất truy nề  thống của nư cớ  ta v iớ  th iờ  

gian  gieo vào khoảng cuối tháng 5 đến trung tu nầ  tháng 6. Vụ này  có các 

đi uề  kiện th iờ  ti tế  khí hậu như chế độ nhiệt, chế độ mưa, quang chu kỳ... 

thuận lợi hơn so v iớ  các vụ khác nên có ti mề  năng năng suất cao. Tuy nhiên 

vụ hè cũng có những khó khăn là mưa to và mưa nhiều k tế  h pợ  gió lớn nên 

gây đổ cây làm gi m ả năng suất. Những giống trồng trong vụ này ph iả  cứng 

cây, có khả năng ch ngố  đổ tốt. Giống ĐT80 là gi ngố  đ uậ  tương thích hợp 

trong điều kiện vụ hè ở Trung du Bắc Bộ (Ngô Đức Dương, 1995) [17].

Các tỉnh mi nề  núi phía Bắc, đậu tương đư cợ  tr ngồ  từ lâu đời v iớ  vụ 

hè  là vụ gieo trồng chính. Thời vụ gieo trồng t  ừ tháng 5 đến tháng 6. Các 

giống đư cợ  sử d ngụ  là Vàng Cao B nằ g, Vàng Mường Khương, Đậu Lạng, 

Xanh Hà Bắc... có thời gian sinh trưởng 120 - 140 ngày.

Trần Thanh Bình và các cs (2006) [1] nghiên cứu nhả  hư nở g c aủ  

thời vụ gieo trồng đậu tương trong vụ hè thu cho bi tế  ở vùng Tu nầ  Giáo - 

Điện Biên các giống đậu tương chín trung bình như ĐT22, VX93, DT84, 

DT96 gieo từ cuối tháng 7 đến 5 tháng 8 là thích h pợ  nh tấ  để có thể đ tạ  

năng suất



từ 15,5 - 20,2 tạ/ha tuỳ từng giống. Giống chín sớm như ĐT12 có thể gieo 

muộn h n.ơ  Dư ngơ  Văn Dũng và các cs (2007) [13] nghiên cứu thời vụ trồng 

giống đ u ậ tương ĐVN-9 cho bi tế  gi nố g ĐVN-9 gieo càng muộn thì thời gian 

sinh trưởng càng kéo dài; chiều cao cây, số qu ,ả  s  ố h tạ  và M1000 h tạ  càng 

giảm dần nhưng không nhanh. Vũ Thuý Hằng và các cs (2007) [24] nghiên 

cứu nhả  hư ngở  của th iờ  vụ gieo trồng cho thấy: Thời vụ trồng ảnh hư ngở  

l n ớ đ nế  yếu tố cấu thành năng suất như số quả/cây, số quả 3 hạt, số hạt 

chắc/cây và năng su tấ  cá th .ể

* Một số kết quả nghiên cứu về mật độ

M tậ  độ tr ngồ  có ảnh hưởng đ nế  sự sinh trưởng phát triển và năng 

suất  đậu tư nơ g. Năng suất cây trồng nói chung và đậu tư ngơ  nói riêng 

đư cợ  xác định dựa vào năng su tấ  c aủ  m iỗ  cá thể trong qu nầ  thể và năng 

suất của c  ả qu nầ  thể. Do đó muốn đạt năng suất cao c nầ  phải có m tậ  độ 

qu nầ  thể thích  hợp. Nghiên cứu của Nguy nễ  Thị Văn và các cs (2001) 

[48] cho biết: N u ế trồng dày quá thì số cây trên đơn vị diện tích nhiều, diện 

tích dinh dưỡng cho mỗi cây hẹp, cây sẽ thiếu dinh dưỡng và ánh sáng nên 

cây ít phân cành, s  ố hoa, số quả/cây ít, M1000 hạt nh ;ỏ  ngư cợ  lại nếu 

trồng thưa quá diện tích  dinh dư ngỡ  c aủ  cây r ngộ  nên cây phân cành 

nhiều, số hoa, quả /cây nhi uề ,  kh iố  lư ngợ  1000 h tạ  tăng nhưng m tậ  độ 

thấp nên năng suất không cao.

Trong điều kiện nhiệt đ iớ  c aủ  nư cớ  ta, m tậ  độ trồng thay đ iổ  r tấ  

lớn giữa các giống và mùa vụ gieo tr ng.ồ  Nghiên cứu c aủ  Nguyễn T nấ  

Hinh và các cs (2006) [25] đối v iớ  gi ngố  đậu tương Đ2101 trong vụ Xuân và 

vụ Đông cho thấy: Trong vụ Đông năng su tấ  cao nh tấ  ở m tậ  độ 40-50 cây 

/m2 đ tạ  19,8-

20,2 tạ/ha, còn trong vụ Xuân l iạ  cho năng suất cao nhất ở m tậ  độ 20 - 
30

cây/m2 đạt 20 - 20,8 tạ/ha. Đối v iớ  giống ĐT2006, nghiên cứu của Tạ 

Kim  Bính và các cs (2006) [2] cho biết  cácở  m tậ  độ tr ngồ  15, 25, 35, 45 

cây/m2 thì m tậ  độ tr ngồ  càng tăng số quả/cây và kh iố  lư ngợ  1000 hạt càng 



giảm. Nghiên



cứu c aủ  các tác giả Ngô Thế Dân và các cs, 1999 [10], Phạm Văn 
Thiều,

2006) [44] đ uề  kết luận rằng để xác định được m tậ  độ tr ngồ  đậu tương 

cần căn cứ vào đặc tính c aủ  giống, th iờ  v  ụ gieo trồng, độ phì c aủ  đ tấ  và mức 

đ  ộ thâm canh. Nghiên cứu c aủ  Luân Thị Đẹp và cs(2008) [19] về phư ngơ  

thức trồng xen ngô v iớ  đậu tương xuân trên đ t dấ ốc tại tỉnh Bắc K nạ  còn cho 

thấy:  m tậ  độ trồng đậu tư ngơ  còn chịu ảnh hưởng b iở  phương thức 

trồng xen và liên quan đ nế  năng su tấ  đ uậ  tư nơ g.

* Một số kết quả nghiên cứu v  ề bón phân cho đậu tương

Để đạt được năng suất cao, ph mẩ  chất tốt thì đậu tương cần được 

bón đầy đủ phân hữu cơ và các loại phân khoáng khác, vì nó chỉ có thể sinh 

trưởng và phát triển tốt khi được bón đ y đầ ủ và cân đối các chất dinh dưỡng 

cần thiết  (Ph mạ  Văn Thi uề , 2006 [44]. Nghiên cứu về nhu cầu dinh 

dưỡng c aủ  đậu tương, tác giả Nguy nễ  Tử Xiêm và Thái Phiên (1999) [57] 

cho biết: để tạo ra 1 tấn hạt đậu tương cần cung cấp đ y đầ ủ và cân đối các 

yếu tố dinh dưỡng đa lượng như N, P, K, Canxi và các yếu tố vi lượng 

như Mn, Zn, Cu, B, Mo. Lượng phân bón trong thực tế sản xuất phải tuỳ 

thuộc vào th iờ  vụ, chân đ tấ ,  cây trồng v  ụ trước, giống cụ thể mà bón cho 

thích hợp (Trần Thị Trường và các cs, 2006) [46]. Do vậy không thể có m tộ  

công thức bón chung cho tất cả các vụ, các vùng, các loại đất khác nhau.

  Hiệu lực của phân đạm

Phân đ mạ  đóng vai trò quan trọng trong quá trình sinh trưởng, phát 

tri nể  và năng suất đậu tương. Ngu nồ  cung c pấ  đạm cho đậu tư ngơ  là từ 

phân  bón,  đ tấ  và khả năng   tự cố định   đạm khí trời nh   ờ vi khuẩn 

Rhyzobium japonicum. M iỗ  giai đo nạ  sinh trưởng đậu tương cần lượng đạm 

khác nhau.  Đạm được sử d ngụ  dưới các dạng như NH4No3, HNO3, 

NH4OH và urea.  Trong đó urea là ngu nồ  đạm t tố  nhất. Các ngu nồ  đ mạ  

khác có hiệu lực thấp và không nổ  định.



Nghiên cứu của Võ Minh Kha (1997) [29] ở Việt Nam cho biết trên đất 

đồi chua, hàm lượng sắt nhôm cao bón phân lân và đạm có tác dụng nâng cao 

năng suất đậu tương rõ rệt. Theo tác giả trên đất tương đ iố  nhiều dinh 

dưỡng  bón đ m ạ làm tăng năng suất đậu tương lên 10 - 20%, còn trên đất 

thiếu dinh dưỡng bón đ mạ  làm tăng năng suất 40 - 50%. Bón đạm có t mầ  

quan trọng đ  ể thu năng suất t iố  đa, tuy nhiên nếu bón NO3 dư thừa lại có hại 

với năng suất vì lúc đó s  ự cố định đ mạ  b  ị ức chế hoàn toàn (Ngô Thế Dân và 

cs, 1999) [10].

Kết quả nghiên cứu  c aủ  tác giả Luân Thị Đẹp và  cs, (1999) [18] về 

nả h hư ngở  của liều lượng và thời kì bón đạm đến khả năng cố định đ m vàạ  

năng suất đ uậ  tương tại Thái Nguyên cho thấy: giai đoạn 4 - 5 lá kép n uế  

bón từ 25

- 50 kg N/ha sẽ làm tăng sự phát triển c aủ  rễ cũng như tăng số lư ngợ  nốt 

sần.  Nghiên cứu c aủ  tác giả Trần Danh Thìn (2001) [45] cho biết: đ  ể việc 

bón đạm thực sự có hiệu quả cao cần bón kết h pợ  giữa các loại phân khoáng 

khác nh  ư lân, kali và các phân vi lượng khác.

  Hiệu lực của phân lân

Cây đậu tư ngơ  thường hút lân từ phân bón và hút đ nế  tận cu iố  v .ụ  Tuy 

nhiên việc tăng P tổng số hấp thu có th  bể ị giới hạn do P trong phân được 

thay bằng P trong đất.

Bón lân còn tăng khả năng hình thành n tố  sần của đ uậ  tương. 

Bón nhiều P nâng cao số lượng và khối lượng nốt sần. Hiệu lực này  tuỳ 

thuộc vào giống, điều kiện thời tiết và giai đoạn phát tri nể  của đ uậ  tư ng.ơ

Thiếu P dễ tiêu thư ngờ  g nắ  liền với đ tấ  chua, hàm lư ngợ  Fe, AL, 

Mn cao. Vùng nhi tệ  đ iớ  trồng đ uậ  tương chủ y uế  trên đ tấ  dốc, đất chua 

và khô hạn. Trên lo iạ  đất này độc t  ố do đất chua và nhôm là một trong những 

y uế  t  ố hạn chế cơ b nả  cho tất cả các cây trồng. Các đ cộ  tố này nhả  

hư ngở  sự phát tri nể  c aủ  rễ và đ cặ  bi tệ  là khả năng hút lân của cây (Alva và 

các cs, 1987 [59],



Mookkheji and Floy, 1991 [96]). Nghiên cứu của Nguy nễ  Thị Dần (1996) 

[11] cho bi tế  trên đất b cạ  màu Hà B cắ  bón lân cho l cạ  và đ uậ  tư ngơ  đem 

l i  ạ hiệu quả kinh tế cao. Lân làm tăng hoạt đ ngộ  cố định đạm c aủ  vi 

khu nẩ  n t ố sần. Tuỳ theo năng su tấ  đ uậ  tương cao hay th pấ  và thành phần cơ 

giới có sẵn trong đất để xác định mức bón P cho hợp lý.

Nghiên cứu của Nguy nễ  Tử Xiêm và Thái Phiên (1998) [56] cho bi tế  

hiệu quả của vi cệ  sử d ngụ  các lo iạ  phân bón N, P, K cho cây tr ngồ  trên 

đất  đồi chua đư cợ  xác định là P cho hiệu quả cao nhất, sau đó đến N và 

thấp nh t ấ là K. Tác giả cũng cho rằng P là một trong những y uế  t  ố h nạ  chế 

lớn nhất đ n  ế đến năng su tấ  tất cả các cây tr ngồ  cạn như sắn, l cạ , đ uậ  

tương và lúa cạn.

  Hiệu lực của phân kali

Kali đóng vai trò sống còn trong sự quang h pợ  tạo nên đường và 

ch t ấ hữu cơ cho cây. Không đủ kali cho nhu cầu c aủ  cây làm giảm sự tăng 

trưởng,  năng suất, cây dễ nhi mễ  sâu b nệ h. Kali có t mầ  quan trọng như 

nhau ở t tấ  c  ả các giai đoạn phát tri nể  c aủ  cây đ uậ  tương và nó ảnh hư ngở  

lớn đến cân b nằ g dinh dư ngỡ  của cây. Vi cệ  hút K có liên quan đến Ca và 

Mg, hàm lượng Ca và  Mg thư ngờ  giảm đi khi bón K. Đó là hiệu ứng 

nghịch do bón Ca làm giảm tích luỹ K của cây đậu tương. Tuy nhiên sự thay 

đổi này không quá l nớ  so v i  ớ s  ự thay đ iổ  nồng độ dinh dưỡng (Thompson, 

L.M, 1957) [110] .

Hi uệ  lực c aủ  K thư ngờ  liên quan tới P. Năng su tấ  đ uậ  tương tăng 

khi bón K và P riêng bi tệ  nhưng năng suất cao nh tấ  khi bón kết hợp K 

v iớ  P.  Theo Vũ Đình Chính (1998) [6], trên đ t d cấ ố  b cạ  màu nghèo dinh 

dư ng,ỡ  bón phân cho đ uậ  tương v iớ  mức 90 kg P2O5/ha trên nền phân 40 kg 

N/ha đã làm tăng lượng n tố  s nầ , số quả ch cắ /cây và năng su tấ  hạt. Tác giả 

cho bi tế  t  ổ hợp phân khoáng thích hợp nh tấ  cho giống đậu tư ngơ  Xanh Lơ 

trong điều kiện v  ụ hè t iạ  Hà B cắ  là: 20 kgN + 90 kgP2O5 + 90 kgK2O.



Theo Ngô Thế Dân và cs (1999) [10] ở đ tấ  nghèo kali, đ tấ  cát 

đậu tương phản ứng rõ rệt với phân kali, nhưng đ iố  v iớ  các vùng tr ngồ  đậu 

tương  thuộc đ ngồ  bằng sông H ngồ  và đồng b nằ g sông Cửu Long, do đ cặ  

đi m đ tể ấ   ở đây tương đối giầu kali nên hi uệ  quả bón phân kali ở vùng này 

thấp.

Nghiên cứu của Đỗ Thị Xô và các cs (1996) [55] v  ề phân bón cho đậu 

tương trong cơ cấu 2 lúa 1 đậu tư ngơ  hè trên đ tấ  b cạ  màu vùng Hà B cắ  

cho biết công thức phân bón cho hi uệ  quả kinh tế cao là 8 tấn phân chuồng 

+ 40 kg N + 60 kg P2O5 + 40 kg K2O.

1.3. Những kết luận rút ra từ tổng quan tài liệu nghiên cứu

- Điều kiện ngo iạ  cảnh ảnh hư ngở  rất lớn đ nế  quá trình sinh 

trư ng ở phát triển c aủ  đậu tương. Căn cứ vào yêu cầu sinh thái c aủ  đậu 

tư ngơ  cho thấy, khí hậu nước ta nói chung và c aủ  tỉnh Thái Nguyên nói 

riêng phù hợp cho sản xuất đ uậ  tương. Tuy nhiên, trong m iỗ  mùa vụ vẫn có 

những khó khăn riêng do đó c nầ  lựa ch nọ  giống và bi nệ  pháp k  ỹ thuật phù 

hợp với từng vụ và từng vùng sinh thái.

- Y uế  tố hạn chế chính trong sản xuất đậu tương trên th  ế gi iớ  và Vi tệ  

Nam là chưa có bộ giống cho năng su tấ  cao thích h pợ  với từng vùng sinh thái; 

kỹ thu tậ  canh tác theo truy n ề  thống ( th iờ  vụ, m tậ  độ, bón phân, chăm 

sóc) tuỳ tiện đã d nẫ  đến năng su tấ  th pấ . Ngoài ra, còn m tộ  số yếu tố như 

sâu bệnh hại, thuỷ lợi và thị trường tiêu th .ụ

- Thời vụ gieo tr nồ g đậu tương căn cứ vào giống, hệ thống luân canh, 

điều kiện ngoại cảnh, đặc biệt là nhiệt độ. Trong điều kiện nước ta, thời vụ 

trồng đậu tương đông càng sớm càng có độ an toàn cao và tiềm năng năng 

suất cao hơn, thời vụ gieo trồng đậu tương đông thích hợp từ 25 tháng 9 đến 

chậm nhất là 5 tháng 10. Mật độ tr nồ g thay đổi rất lớn giữa các giống và mùa 

vụ gieo trồng. Trong vụ Đông năng suất cao nhất ở mật độ 40 - 50 cây/m2, 

còn trong vụ Xuân



lại cho năng suất cao nhất ở mật đ  ộ 20 - 30 cây/m2. Các tác giả đều kết luận 

rằng để xác định được mật độ tr nồ g đậu tương cần căn cứ vào đặc tính của 

giống, thời  vụ gieo trồng, độ phì của đất và mức độ thâm canh. Các kết 

quả đã công bố  ở trên là những tài liệu có giá trị về mặt lý luận và thực tiễn.

- Những nghiên cứu về liều lư ngợ  bón phân riêng r  ẽ đạm, lân, kali hay 

k tế  hợp chúng trong các đi uề  kiện sinh thái khác nhau đã được gi iớ  thiệu và 

khuy nế  cáo trong và ngoài nư cớ  khá phong phú. Các tác giả cho rằng: Để đ tạ  

đư cợ  năng suất cao, phẩm ch tấ  tốt thì đậu tương c nầ  được bón đ yầ  đủ 

phân hữu cơ và các loại phân khoáng khác. Lượng phân bón trong thực t  ế s nả  

xu t ấ ph iả  tuỳ thu cộ  vào thời v ,ụ  chân đất, cây tr ngồ  vụ trước, gi ngố  cụ thể 

mà bón cho thích hợp. Do vậy không thể có m tộ  công thức bón chung cho tất 

cả các giống, các v ,ụ  các vùng, các loại đất khác nhau.

Trên cơ sở những kết luận rút ra từ t ngổ  quan tài li uệ  cho thấy, các 

y u ế tố th iờ  v ,ụ  m tậ  độ, liều lượng bón N, P, K riêng rẽ hay ph iố  hợp đã ảnh 

hư ng ở r tấ  l nớ  đến quá trình sinh trưởng phát triển c aủ  đậu tương. Mặt khác, 

sự m n ẫ cảm của các gi ngố  đ uậ  tương dư iớ  tác động của điều kiện sinh 

thái và biện pháp kỹ thuật (th iờ  vụ, m tậ  độ, bón phân...) cho thấy vai trò 

c aủ  công tác nghiên cứu đánh giá, tuy nể  ch nọ  gi ngố  và xác định các biện 

pháp kỹ thu t ậ phù hợp với giống m iớ  theo vùng sinh thái là rất quan trọng 

trong nghiên cứu phát triển đậu tương. Các k tế  quả nghiên cứu về gi ngố  

và các biện pháp k  ỹ thuật cho đ uậ  tư ngơ  trên thế giới và trong nước khá 

phong phú. Tuy  nhiên,  những nghiên về giống đậu tương nhập n iộ  và 

biện pháp kỹ thuật đi theo giống tại Thái Nguyên chưa đư cợ  đề cập đ nế . 

Vì vậy, vi cệ  thực hi n đệ ề tài nghiên cứu, tuy nể  ch nọ  gi ngố  đậu tương nh pậ  

nội và xác định biện pháp k  ỹ thuật thích h pợ  cho giống có triển v ngọ  t iạ  Thái 

Nguyên là rất cần thiết.
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Chương 2

NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Đ iố  tượng nghiên cứu: Các giống đậu tư ngơ  nhập nội.

- V tậ  li uệ  nghiên cứu: Gồm 9 gi nố g đậu tương có nguồn gốc 

nhập nội và gi nố g DT84 làm đối chứng.

Bảng 2.1. Các giống đậu tương làm vật liệu nghiên cứu trong thí 
nghiệm

STT      Tên giống      Tên cơ quan/ nguồn nhập

Gi ngố  từ tổ hợp lai ĐT 80 x ĐH4, kết hợp đ tộ  biến

1      DT84(đ/c) thực nghi mệ  do Viện Di truy nề  Nông Nghiệp ch nọ

tạo. Trồng phổ biến ở tỉnh Thái Nguyên.

2      ĐT12                 Gi ngố  nh pậ  nội từ Trung Qu cố

3      TQ                     Gi ngố  nh pậ  nội từ Trung Qu cố

Ch n ọ  t  ừ  giống  nhập  nội  c a ủ  Philippin,  mã  hi uệ
4      VX92

5      VX93

6      ĐT2000

K6871/VIR do Viện KHKTNN Vi tệ  Nam chọn t oạ  

Ch n ọ  t  ừ  giống  nhập  nội  c a ủ  Philippin,  mã 

hi u ệ K7002/VIR do Viện KHKTNN Vi tệ  Nam 

chọn t o ạ Nhập nội từ TT Nghiên cứu và Phát 

tri nể  Rau màu

châu Á do Viện KHKTNN Vi tệ  Nam chọn t o.ạ

7      95389 (ĐT21)   Nhập nội từ Úc

8      CM60                Nhập nội từ Thái Lan

9      99084-A18        Nhập nội từ Úc

10     99084-A28        Nhập nội từ Úc



Phân bón: Supe lân Lâm Thao 16,50%, đạm urea 46,0%, kali clorua

50,0%,vôi bột, phân chuồng hoai m c.ụ

- Ph mạ  vi nghiên cứu: Nghiên cứu tuyển chọn giống đậu tư nơ g nhập 

nội và xác định biện pháp kỹ thuật phù hợp đ  ể sản xuất đậu tư nơ g trong vụ 

Xuân và vụ Đông tại tỉnh Thái Nguyên. Đề tài tập trung nghiên cứu các vấn 

đề sau:

+ Xác định y uế  tố hạn chế và thuận lợi trong sản xuất đậu tương ở 
tỉnh

Thái Nguyên;

+ Đánh giá và tuy nể  ch nọ  giống đậu tương nhập nội phù h pợ  với điều 

kiện sinh thái c aủ  tỉnh Thái Nguyên;

+ Nghiên cứu m tộ  số biện pháp kỹ thuật (thời vụ, mật độ, phân 

bón) cho giống đậu tương có triển vọng trong đi uề  ki nệ  sinh thái của Thái 

Nguyên từ đó xác định được biện pháp k  ỹ thuật thích hợp và xây dựng quy 

trình k  ỹ thuật tr ngồ  trọt cho giống trong vụ Xuân và vụ Đông ở tỉnh Thái 

Nguyên;

+ Xây dựng mô hình sản xuất đậu tương ở một số huyện trong 
tỉnh

Thái Nguyên (Huyện Đồng Hỷ, huy nệ  Võ Nhai, Huyện Phú Lương).

2.2. Nội dung nghiên cứu

2.2.1. Điều tra thực trạng sản xuất đậu tương tại Thái Nguyên.

2.2.2. Đánh giá các giống đậu tương nhập nội tại Thái Nguyên.

2.2.3. Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật chủ yếu đối với giống 

đậu tương triển vọng 99084 - A28 (thời vụ, mật độ, phân bón)

2.2.4. Ứng dụng kết quả nghiên cứu vào xây dựng mô hình thử nghiệm.

2.3. Phương pháp nghiên cứu

2.3.1. Điều tra thực trạng sản xuất đậu tương tại Thái Nguyên.

- Số liệu thời tiết khí hậu thu thập tại trạm khí tư nợ g thuỷ văn 
tỉnh

Thái Nguyên.

- Xác định thành phần cơ giới, tính chất đất thí nghiệm và đất 

xây dựng mô hình chúng tôi lấy mẫu trước khi tiến hành thí nghiệm (5 



mẫu/ điểm, huyện).



+ Xác định thành phần cơ gi iớ  đ tấ  theo phương pháp “ vê giun”.

+ Xác định pHKCL bằng pH kế theo TCVN 6492: 1999; Đ m ạ t ngổ  số 

(N%) bằng phương pháp Kjendhal; Lân tổng số (P2O5) bằng phư ngơ  

pháp tr cắ  quang “xanh molipden” trên máy quang phổ tử ngoại; Kali tổng s (ố  

K2O) xác định trên máy  quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS. Mùn xác định 

bằng phương pháp Tiu rin.

- Xác định tình hình s nả  xu tấ  đ uậ  tư ngơ  của tỉnh Thái Nguyên 

b nằ g phương pháp thu thập số li uệ  thứ cấp và phỏng v nấ  trực tiếp cán bộ 

Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên.

- Xác định thực trạng s nả  xuất đậu tương ở các huy nệ  điều tra 

chúng tôi dùng phương pháp đi uề  tra nhanh nông thôn (PRA) có sự tham 

gia của nông dân, phỏng vấn trực tiếp nông dân theo bảng câu hỏi (phụ l cụ  

3).

+ Tiêu chí chọn điểm: Đại diện cho huyện vùng cao, xa trung tâm tỉnh, 

trồng nhiều đậu tương của tỉnh là huyện Võ Nhai, huyện vùng cao trồng ít 

đậu tương là Phú Lương, huyện tr nồ g nhiều đậu tương và gần trung tâm tỉnh 

là Đ nồ g Hỷ.

+ Tiêu chí chọn hộ để điều tra: Là hộ đ iạ  diện trong vùng nghiên 

cứu, hộ đang tr ngồ  đậu tương; có đất, có lao động, chủ hộ am hi uể  về sản 

xuất đậu tương, nhi tệ  tình hợp tác v iớ  đ  ề tài.

2.3.2. Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống 

đậu tương nhập nội tại Thái Nguyên

2.3.2.1. Thí nghiệm 1: Nghiên cứu khả năng sinh trư nở g, phát triển của một số 
gi nố g

đậu tư nơ g nhập nội trong vụ Xuân và vụ Đông năm 2004 và 2005 tại Thái 
Nguyên

a/ Vật liệu thí nghiệm: Gồm 10 giống đậu tương (bảng 2.1) tương 

ứng với 10 công thức:

CT1: DT84 (đ/c)                          CT6: ĐT2000

CT 2: ĐT12                                 CT7: 95389(ĐT21) 

CT3: TQ                                      CT8: CM60

CT4: VX92                                  CT9: 99084 - A18

CT5: VX93                                  CT10: 99084 - A28



Sơ đồ bố trí thí nghiệm so sánh 
giống

NLI                                  NLII                                NLIII

1                                       2                                        8

3                                       9                                        7

5                                      10                                      4

6                                       7                                        3

8                                       1                                        2

4                                       8                                        5

9                                       6                                       10

2                                       4                                        9

10                                      5                                        1

7                                       3                                        6

b/ Thời gian và địa điểm: Vụ Xuân gieo ngày 15/2/2004 và 18/2/2005, 
vụ

Đông gieo 15/9/2004 và 17/9/2005 tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

c/ Điều kiện thí nghiệm: Thí nghi m đệ ược tiến hành trên đất 1 vụ lúa, 

thành phần cơ giới nhẹ; pHKCl = 4,85; N tổng số = 0,11%; K tổng số = 

0,55%; P tổng số = 0,07%; Mùn = 1,82%.

d/ Phương pháp bố trí  thí nghiệm: Theo khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh 

(Randomized Complete Block Design - RCBD) v iớ  3 lần nh cắ  lại. Diện tích ô 

thí nghi mệ  là 1,4m x 5 = 7m2.

- Quy trình kỹ thuật: Tuân theo quy trình khảo nghiệm giống đậu 

tương số 10TCN 339 - 2002 (Bộ NN& PTNT, 2001) [4 ] và số 10TCN 339 

- 2006 (Bộ NN& PTNT, 2006) [38].

+ Mật độ: 35 cây/m2. Kho nả g cách hàng cách hàng 35 cm, cây cách cây 
8,2 cm.

+ Phân bón: 5 tấn phân chuồng + 30 kg N + 60 kg P2O5 + 30 kg K2O +

300 kg vôi bột/ha.



+ Phòng trừ sâu bệnh: Theo dõi phát hiện và phun thu cố  trừ sâu bệnh

(nếu đến ngưỡng phòng trừ, theo hướng dẫn chung c aủ  BVTV)

+ Thu hoạch: Khi cây có 95% số quả chín khô, thu riêng từng ô, không

để quả bị r iơ  r nụ g, ph iơ  đ pậ  l yấ  h tạ  ngay khi quả khô.

e/ Các chỉ tiêu nghiên cứu và phương pháp theo dõi: Các ch  ỉ tiêu và 

phương pháp theo dõi đư cợ  thực hiện theo hướng d nẫ  của quy trình khảo 

nghiệm giống đ uậ  tư ngơ  số 10TCN 339 - 2002 (Bộ NN& PTNT, 2001) [4] và 

số 10TCN 339 - 2006 (Bộ NN& PTNT, 2006) [38].

- Chỉ tiêu về sinh trưởng và phát triển:

+ Ngày mọc: Là ngày có khoảng 50% số cây trên ô m cọ  2 lá mầm.

+ Ngày ra hoa: Là ngày có kho ngả  50% số cây trên ô có hoa đầu tiên.

+ Ngày ch cắ  xanh: Là ngày có khoảng 50% số cây trên ô có 1 quả đ tạ  

kích thước t iố  đa nằm ở 1 trong 4 đ tố  trên cùng của thân chính.

+ Ngày chín: Là ngày có 95% số quả/ô chín khô.

+ TGST: Tính từ ngày gieo đến ngày chín.

+ Chiều cao cây: Đo t  đ từ ố  lá mầm đ nế  đỉnh sinh trưởng của thân 

chính lúc thu hoạch c aủ  10 cây m uẫ /ô (Ch nọ  10 cây mẫu/ô; lấy mỗi hàng 5 

cây liên tục trên 2 hàng giữa luống, trừ 5 cây đ uầ  hàng)

+ Số cành c pấ  1: Đếm số cành mọc ra t  ừ thân chính c aủ  10 cây m u.ẫ

+ Số đ tố  trên thân chính: Đếm số đ tố  trên thân chính của 10 cây mẫu.

- Chỉ tiêu về đ cặ  tính sinh lý

+ Chỉ số di nệ  tích lá (m2 lá/m2 đất): Chỉ số diện tích lá được xác 

định  theo phương pháp cân nhanh ở 2 th iờ  kỳ hoa rộ và chắc xanh. Công 

thức tính

chỉ số diện tích lá:

CSDTL (m2 lá/m2 đất) =
PB

PA × 100 × 3
× Mật độ

Trong đó:    PA: Kh iố  lượng 1dm2 lá.

PB: Kh iố  lượng toàn bộ lá trên cây.



- Mức độ nhi m ễ sâu bệnh h iạ  chính

+ Bệnh gỉ sắt (Phakopspora sojae): Đư cợ  đánh giá ở th iờ  kỳ chín 

sinh lý trư cớ  thu hoạch theo cấp bệnh từ 1 - 9 như sau;

+ Cấp 1: Không b  ị bệnh.

+ Cấp 3: 1 - 5% diện tích lá bị bệnh.

+ Cấp 5: 6 - 15% diện tích lá bị bệnh.

+ Cấp 7: 16 - 50% di nệ  tích lá b  ị bệnh.

+ Cấp 9: > 50% diện tích lá bị b nệ h.

- Sâu cuốn lá (Lamprosema indicata): Đếm t ngổ  số lá bị cuốn/ tổng số

lá trên cây theo dõi. Tính tỷ lệ %.

- Sâu đục quả (Eitiella zinekenella): Đếm số quả bị hại trên tổng số 
quả

theo dõi. Tính tỷ lệ % ở th iờ  kỳ thu hoạch.

- Tính chống đổ: Đánh giá ở thời kỳ chín theo thang điểm từ 1 - 5 

như sau:

+ Đi mể  1: H uầ  hết các cây đều đứng th nẳ g.

+ Đi mể  2: < 25% số cây bị đổ h nẳ .

+ Điểm 3: 26 - 50% số cây bị đỏ hẳn, các cây khác nghiêng khoảng 450.

+ Đi mể  4: 51 - 75% số cây bị đổ hẳn.

+ Đi mể  5: > 75% số cây bị đổ h nẳ .

- Năng su tấ  và các y uế  tố cấu thành năng suất

+ Số cây thực thu/ô: Đếm số cây thực tế mỗi ô thí nghiệm khi thu 
ho cạ h.

+ Số quả/cây: Đếm số quả trên 10 cây mẫu/ô. Tính trung bình.

+ Số quả ch c/cắ ây: Đếm số quả chắc trên 10 cây mẫu/ô. Tính trung 
bình.

+ Số quả 1 hạt/cây: Đếm số quả 1 hạt trên 10 cây mẫu/ô. Tính trung 
bình.

+ Số quả 2 hạt/cây: Đếm số quả 2 hạt trên 10 cây mẫu/ô. Tính trung 
bình.

+ Số quả 3 hạt/cây: Đếm số quả 3 hạt trên 10 cây mẫu/ô. Tính trung 



bình.



- Xác định số hạt chắc/quả theo công thức:

T ngổ  số hạt/cây
H tạ  chắc/quả 
= T ngổ  số quả chắc/cây

- Năng suất hạt (kg/ô): Thu để riêng từng ô, đập lấy hạt, ph iơ  khô, 

làm sạch. Cân kh iố  lượng (gồm cả h tạ  của 10 cây mẫu).

- Khối lượng 1000 h tạ  (g): Lấy ng uẫ  nhiên 3 m uẫ  1000 hạt (độ 
ẩm

12%), cân khối lư ngợ  tính giá trị trung bình.

- Năng su tấ  lý thuy tế  (NSLT):

Số quả chắc/cây × số hạt ch c/ắ quả × KL1000 hạt × mật độ 
(cây/m2)

NSLT=                                                                                                                  (tạ/ha)
10.000

2.3.2.2. Thí nghiệm 2: Khảo nghiệm sản xuất các gi nố g đậu tương có triển 

vọng trong vụ Xuân năm 2006 t iạ  Thái Nguyên

a/ Địa điểm: Xã Tràng Xá - Huy nệ  Võ Nhai, xã Hóa Thượng - Huy nệ

Đồng Hỷ và xã S nơ  Cẩm - Huy nệ  Phú Lư ng.ơ

b/ Vật liệu thí nghiệm: Gồm 3 gi ngố  có triển v ngọ  chọn l cọ  được qua 

4 vụ khảo nghiệm. Diện tích thí nghiệm: 500m2/giống/địa điểm.

Các công thức thí nghiệm như sau:   CT1: VX93; CT3: 99084 - A28; 

CT2: ĐT2000;  CT4: ĐT84 (đ/c)

Sơ đồ thí nghiệm 2

ĐT2000 99084 - A28 ĐT84 (đ/c) VX93

c/ Điều kiện thí nghiệm: Thí nghi mệ  đư cợ  bố trí trên đất 1 lúa có 

thành ph nầ  cơ giới nhẹ. Thành ph nầ  hoá tính đ tấ  t iạ  các điểm thí nghiệm 

như sau:



Bảng 2.2. Thành phần hoá tính đất tại các điểm thí nghiệm

Chỉ tiêu Đồng Hỷ Võ Nhai Phú Lương

pHKCL 4,6 4,5 4,3

N 0,11 0,10 0,11

P2O5 0,13 0,15 0,11

K2O 0,73 0,62 0,67

Mùn 1,92 1,74 1,85

(Kết quả phân tích đất năm 2005)

Li uề  lư ngợ  phân bón, quy trình kỹ thuật như thí nghiệm 1.

d/ Các chỉ tiêu và phương pháp theo dõi:

- TGST: Tính từ ngày gieo đ nế  ngày chín.

- NSTT: Cân toàn bộ kh iố  lượng thực thu trên di nệ  tích thí 

nghiệm, quy ra tạ/ha.

- Ý kiến của người sản xuất: Có hay không chấp nhận giống mới.

2.3.3. Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật chủ yếu đối với giống 

đậu tương triển vọng 99084 - A28

2.3.3.1. Thí nghiệm 3: Nghiên cứu xác định thời vụ trồng gi ngố  đậu 
tương

99084 - A28 trong vụ Xuân và vụ Đông tại Thái Nguyên.

a/ Thời gian và địa điểm: Vụ Xuân và vụ Đông năm 2005 - 2006 

tại trường Đ iạ  h cọ  Nông Lâm Thái Nguyên.

Bảng 2.3. Ngày gieo các thí nghiệm thời vụ

Vụ Xuân                                  Vụ Đông
Chỉ tiêu

2005                2006                2005                2006

Thời vụ 1              5/2                   5/2                   5/9                   5/9

Thời vụ 2             15/2                 15/2                 15/9                 15/9

Thời vụ 3             25/2                 25/2                 25/9                 25/9

Thời vụ 4              7/3                   6/3                  5/10                 5/10

Thời vụ 5             17/3                 16/3                15/10               15/10



b/ Phương pháp bố trí thí nghiệm: Theo phương pháp khối ngẫu 

nhiên hoàn chỉnh (RCBD) với 3 lần nhắc lại. Diện tích ô thí nghiệm là 2,8m x 5 

= 14,0m2.

c/ Điều kiện thí nghiệm: Thí nghi mệ  được tiến hành trên đất 1 vụ lúa, 

thành phần cơ giới nhẹ; pHKCl = 4,85; N tổng số = 0,11%; K tổng số = 

0,55%; P tổng số = 0,07%; Mùn = 1,82%.

d/ Liều lượng phân bón, mật độ, quy trình k  ỹ thuật: Thực hi nệ  như 

thí nghiệm 1.

e/ Các chỉ tiêu theo dõi: CCC, số CC1, TGST, CSDTL, sâu hại, khả

năng chống đổ, các y uế  tố cấu thành năng suất và năng suất.

2.3.3.2. Thí nghiệm 4: Nghiên cứu xác định m tậ  độ tr ngồ  gi ngố  đậu 
tương

99084 - A28 trong vụ Xuân và vụ Đông 2007 - 2008 tại Thái Nguyên.

a/ Thời gian và địa điểm: Vụ Xuân và vụ Đông năm 2007- 2008 tại 

trường Đ iạ  h cọ  Nông Lâm Thái Nguyên.

b/ Các mật độ nghiên cứu:

+ M tậ  độ 1: 25 cây/m2 (hàng cách hàng: 35cm; cây cách cây: 11,4 cm)

+ M tậ  độ 2: 35 cây/m2 (hàng cách hàng: 35cm; cây cách cây: 8,2 cm)

+ M tậ  độ 3: 45 cây/m2 (hàng cách hàng: 35cm; cây cách cây: 6,3 cm)

+ M tậ  độ 4: 55 cây/m2 (hàng cách hàng: 35cm; cây cách cây: 5,2 cm)

+ M tậ  độ 5: 65 cây/m2 (hàng cách hàng: 35cm; cây cách cây: 4,4 cm) 

Phư ngơ  pháp bố trí thí nghiệm như thí nghiệm 3; quy trình kỹ 

thuật,

điều kiện thí nghiệm, các chỉ tiêu và phương pháp theo dõi như thí nghiệm 3.

2.3.3.3. Thí nghiệm 5: Nghiên cứu xác định liều lượng bón đạm thích hợp 

cho giống đậu tương 99084 - A28 trong vụ Xuân 2007 - 2008 tại Thái Nguyên.

Công thức nền: 5 t nấ  phân chu ngồ  + 60 kg P2O5 + 30 Kg K2O + 300 kg 

vôi bột/ha.



a/ Thời gian và địa điểm: Vụ Xuân năm 2007 - 2008 tại trư ngờ  Đ iạ  
học

Nông Lâm Thái Nguyên.

b/ Phương  pháp bố trí thí nghiệm: Theo phương pháp khối ngẫu nhiên 

hoàn chỉnh (RCBD) với 5 công thức 3 lần nhắc lại. Diện tích ô thí nghiệm là 

2,8m x 5 = 14,0m2.

+ CT 1: N nề  + 20 Kg N             + CT 2: N nề  + 30 Kg N

+ CT 3: N nề  + 40 Kg N             + CT 4: N nề  + 50 Kg N

+ CT 5: N nề  + 60 Kg N.

c/ Điều kiện thí nghiệm: Thí nghi mệ  được tiến hành trên đất 1 vụ lúa, 

thành phần cơ giới nhẹ; pHKCl = 4,85; N tổng số = 0,11%; K tổng số = 

0,55%; P tổng số = 0,07%; Mùn = 1,82%.

d/ Các ch  ỉ tiêu và phương pháp theo dõi: TGST, CCC, CSDTL th iờ  kỳ 

ch c xaắ nh, sâu hại, khả năng ch ngố  đ ,ổ  các y uế  tố c uấ  thành năng suất, năng 

suất và hạch toán các công thức bón đạm.

e/ Phương pháp theo dõi: Như thí nghi mệ  1.

2.3.3.4. Thí nghiệm 6: Xác định liều lư ngợ  bón lân thích h pợ  cho đậu tư ngơ

99084 - A28 trong vụ Xuân t iạ  Thái Nguyên.

Công thức nền: 5 tấn phân chuồng + 30 Kg N + 30 Kg K2O + 300 kg 

vôi bột/ha.

a/ Thời gian và địa điểm: Vụ Xuân năm 2007 - 2008 tại trư ngờ  

Đ i ạ học Nông Lâm Thái Nguyên.

b/ Phương  pháp bố trí thí nghiệm: Theo phương pháp khối ngẫu nhiên 

hoàn chỉnh (RCBD) với 5 công thức 3 lần nhắc lại. Diện tích ô thí nghiệm là 

2,8m x 5 = 14,0m2.

+ CT 1: N nề  + 40 Kg P2O5                             + CT 2: N nề  + 60 Kg P2O5.

+ CT 3: N nề  + 80 Kg P2O5.                  + CT 4: N nề  + 100 Kg P2O5.

+ CT 5: N nề  + 120 Kg P2O5.
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c/ Điều kiện thí nghiệm: Thí nghi mệ  được tiến hành trên đất 1 vụ lúa, 

thành phần cơ giới nhẹ; pHKCl = 4,85; N tổng số = 0,11%; K tổng số = 

0,55%; P tổng số = 0,07%; Mùn = 1,82%.

d/ Quy trình k  ỹ thuật, các chỉ tiêu và phương pháp theo dõi: như thí 

nghiệm 5, thêm phần hiệu suất phân lân.

2.3.3.5. Thí nghiệm 7: Xác định liều lượng bón kali thích hợp cho đ uậ  tương

99084 - A28 trong vụ Xuân t iạ  Thái Nguyên

Công thức nền: 5 tấn phân chu ngồ  + 30 Kg N + 60 Kg P2O5 + 300 kg 

vôi bột/ha.

a/ Thời gian và địa điểm: Vụ Xuân năm 2007 - 2008 tại trư ngờ  

Đ i ạ học Nông Lâm Thái Nguyên.

b/ Phương pháp bố trí thí nghiệm: Theo phương pháp khối ngẫu 

nhiên  hoàn chỉnh (RCBD) với 5 công thức 3 lần nhắc lại. Diện tích ô thí 

nghiệm là 2,8m x 5 = 14,0m2.

+ CT 1: N nề  + 20 Kg K2O                   + CT 2: N nề  + 30 Kg K2O

+ CT 3: N nề  + 40 Kg K2O                   + CT 4: N nề  + 50 Kg K2O

+ CT 5: N nề  + 60 Kg K2O.

c/ Điều kiện thí nghiệm: Thí nghi mệ  được tiến hành trên đất 1 vụ lúa, 

thành phần cơ giới nhẹ; pHKCl = 4,85; N tổng số = 0,11%; K tổng số = 

0,55%; P tổng số = 0,07%; Mùn = 1,82%.

d/ Quy trình k  ỹ thuật, các chỉ tiêu và phương pháp theo dõi: như thí 

nghiệm 5, thêm phần hiệu suất phân kali.

2.3.3.6. Thí nghiệm 8: Xác định tổ h pợ  phân bón thích h pợ  cho đ uậ  tương

99084 - A28 trong v  ụ  xuân tại Thái Nguyên

Thí nghiệm gồm 7 công thức, các công thức lấy từ các công thức cho 

năng su tấ  và hiệu quả kinh tế cao nhất trong các thí nghi mệ  3, 4, 5, 6, 7.
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a/ Thời gian và địa điểm: Vụ Xuân năm 2009 t iạ  trư ngờ  Đ iạ  học 
Nông

Lâm Thái Nguyên.

b/ Phương  pháp bố trí thí nghiệm: Theo phương pháp khối ngẫu nhiên 

hoàn chỉnh (RCBD) với 7 công thức 3 lần nhắc lại. Diện tích ô thí nghiệm là 

2,8m x 5 = 14,0m2.

Công thức nền: 5 tấn phân chu ngồ  +  300 kg vôi bột/ha. Lư ngợ  N : P : K 

của các công thức thí nghiệm như sau:

+ CT1: 30: 60 : 30 (đ/c)                       + CT5: 40 : 80 : 50

+ CT2: 30:  80 : 40                              + CT6: 40 : 100 : 40

+ CT3: 30 :100 : 50                              + CT7: 40 : 100 : 50

+ CT4: 40 : 80 : 40

c/ Điều kiện thí nghiệm: Thí nghi mệ  được tiến hành trên đất 1 vụ lúa, 

thành phần cơ giới nhẹ; pHKCl = 4,85; N tổng số = 0,11%; K tổng số = 

0,55%; P tổng số = 0,07%; Mùn = 1,82%.

d/ Quy trình kỹ thuật: như thí nghiệm 4.

e/ Các chỉ tiêu theo dõi: Các y uế  tố cấu thành năng suất, năng suất 

và lãi thu nầ .

2.3.4. Xây dựng mô hình trình diễn giống đậu tương 99084 - A28 trong vụ

Xuân 2010  tại Thái Nguyên

a/ Địa điểm: Gồm 3 địa bàn là xã Tràng Xá - Huy nệ  Võ Nhai, Xóm 

Vi tệ  Cư ngờ  - xã Hóa Thư ngợ  - Huy nệ  Đ ngồ  H  vàỷ  Xóm Táo - xã Sơn Cẩm 

- Huy nệ  Phú Lương.

b/ Điều kiện xây dựng mô hình: Như thí nghiệm 2. Diện tích mô hình:

1000m2/mô hình/địa điểm.

+ MH1: Giống m iớ  + Kỹ thu tậ  canh tác m iớ  (th iờ  vụ, m tậ  độ và 

phân bón thích hợp đư cợ  xác định ở các thí nghiệm 3, 4, 8).

+ MH2: Gi ngố  cũ (DT84) + Kỹ thuật canh tác m iớ



42
42

c/   Các chỉ tiêu đánh giá mô hình: Nông dân trực ti pế  tham gia xây 

dựng mô hình và đánh giá: Năng su tấ  (tạ/ha), hi uệ  quả kinh tế c aủ  mô 

hình (thu - chi) và ý kiến có hay không chấp nh nậ  giống mới và kỹ thu tậ  mới.

2.4. Phương pháp xử lý số liệu

- Các thông tin thu được trong điều tra đư cợ  xử lý bằng ph nầ  
mềm

Excel 5.0 và chư ngơ  trình SAS .

- Các số liệu thí nghi mệ  trên đồng ruộng đư cợ  tính toán, phân 

tích bằng ph nầ  mềm Excel 5.0, chương trình SAS  và IRRISTAT.
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Chương 3

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

3.1. Điều kiện tự nhiên và tình hình sản xuất đậu tương của Thái 
Nguyên

3.1.1. Điều kiện khí hậu của tỉnh Thái 
Nguyên

Thái Nguyên là m tộ  trong những tỉnh trung du mi nề  núi phía B cắ  Vi tệ  

Nam có khí hậu nhiệt đới gió mùa và đư cợ  chia làm 2 mùa rõ rệt. Mùa mưa 

t  ừ tháng 4 đ nế  tháng 10 v iớ  nhiệt độ và ẩm độ cao. Mùa khô lạnh từ 

tháng 11 đến tháng 3 năm sau thường lạnh. Nhi tệ  độ chênh lệch giữa tháng 

nóng nh t  ấ và tháng lạnh nh tấ  là 13,70C. T ngổ  số giờ nắng trong năm dao 

động từ 1.300 -

1.750 gi .ờ  Đi uề  tra di nễ  biến th iờ  ti tế  khí h uậ  c aủ  6 năm nghiên cứu chúng 
tôi

thu đư cợ  kết quả ở phụ lục 
1.

Căn cứ vào yêu c uầ  sinh thái c aủ  cây đ uậ  tương, đ ngồ  th iờ  phân 

tích  th iờ  tiết khí h uậ  c aủ  những năm ti nế  hành thí nghi mệ  cho thấy: 

Trong năm các tháng 11, 12, và tháng 1 có th iờ  tiết kh cắ  nghi tệ  nhất với ẩm 

độ không khí từ 68,0 - 78,0%, nhiệt độ thấp nh tấ  dao động từ 14,3 - 17,50C, 

lượng mưa th pấ

15,4 27,4mm. Như vậy tháng 12 điều kiện khí h uậ  lạnh và khô nhả  hưởng 
đến

giai đoạn chín của đ uậ  tương đông, kéo dài thời gian chín thậm chí làm đ uậ  

tương không chín được. Tháng 2, 3 khí h uậ  khô và lạnh nả h hưởng đ nế  

thời vụ gieo tr ngồ  và thời gian m cọ  c aủ  đậu tư ngơ  xuân. Theo tác giả Ph mạ  

Văn Thiều (2006) [44] nhi tệ  độ và mẩ  độ có ảnh hưởng rất l nớ  đ nế  thời 

gian mọc  của đậu tương. Nhi tệ  độ 10 - 120C th iờ  gian m cọ  là 15 -16 

ngày, trong khi

nhiệt độ ở 200C th iờ  gian m cọ  chỉ có 5 - 6 



44
44ngày.

Tháng 4 th iờ  tiết ấm d nầ  lên với nhiệt độ trung bình từ 22,9 - 25,00C, 

lượng mưa năm 2004 và 2007 đạt 103,7 - 135,4 mm, ẩm độ không khí 

dao động 82 - 87% thu nậ  lợi cho đ uậ  tương phân cành ra hoa và tích lũy v tậ  

chất
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khô về hạt. Tuy nhiên năm 2005 và 2006 lượng mưa tháng 4 chỉ đạt 19,6 
-

40,5 mm đã ảnh hư ngở  đến sinh trư ngở  phát triển c aủ  đậu tương 
xuân.

Tháng 5 và tháng 6 là giai đoạn vào ch cắ  và chín c aủ  đậu tư ngơ  xuân, 

nhiệt độ và lượng mưa đều tăng nhiều so với các tháng trước, nhi tệ  độ trung 

bình từ 26,0 - 29,40C, ẩm độ không khí dao đ ngộ  từ 77 - 85%, lượng mưa 

đạt

136,5 - 391,3 mm

Tháng 8 và tháng 9, th iờ  ti tế  nóng, nhi tệ  độ và ẩm độ đều cao, 

lượng  mưa nhi uề . Nhi tệ  độ trung bình 26,8 - 29,00C; mẩ  độ 83 - 88%; 

lượng mưa dao động từ 120,8 - 410,9 mm không thích hợp cho đậu tư ngơ  

sinh trưởng phát triển. Đây là nguyên nhân mà vụ đậu tương hè và hè thu 

ít phát tri nể . Đ uậ  tư ngơ  đông cũng bị nả h hư ngở  do mưa nhi uề  trong tháng 

9 gây khó khăn trong vi cệ  gieo trồng.

Tháng 10, nhiệt độ b tắ  đầu hạ dần trung bình từ 25,0 - 27,00C, mẩ  
độ

75 - 82%, lượng mưa gi mả  h nẳ  còn 45,7 - 83,1 mm; đ cặ  bi tệ  năm 2004 
và

2005 trong tháng 10 hầu như không mưa (0,1 - 0,9 mm) đã nhả  hư ngở  rất lớn 

đến quá trình sinh trư ngở  sinh dưỡng của đậu tư ngơ  đông và ảnh hưởng đến 

năng suất.

Tháng 11, nhiệt độ ít thay đ iổ  so v iớ  tháng 10 dao đ ngộ  từ 20,3 - 24
0
C.

ẩm độ không khí đạt 75 - 85%, lượng mưa nhiều hơn tháng 10 đạt 9,9 - 

93 mm thích hợp cho đậu tương hình thành quả và vào chắc.

Căn cứ vào yêu c uầ  sinh thái c aủ  cây  đ uậ  tư ngơ  và phân tích đi uề  

kiện th iờ  ti tế  khí hậu tỉnh Thái Nguyên cho thấy, m cặ  dù th iờ  ti tế  khí h uậ  

c aủ  tỉnh Thái Nguyên bi nế  động phức t pạ  nhưng nhìn chung thích h pợ  cho 

quá trình sinh trư ngở  phát tri nể  c a đủ ậu tư nơ g. Do đó c nầ  căn c  vàoứ  diễn 

bi nế  thời ti t ế mà bố trí mùa vụ cho thích hợp.
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3.1.2. Kết quả điều tra tình hình sản xuất đậu tương của tỉnh Thái 
Nguyên

3.1.2.1. Tình hình sản xuất đậu tương của tỉnh Thái Nguyên

K tế  quả điều tra cho thấy đ uậ  tương là một trong những cây trồng 

quan trọng trong sản xuất nông nghiệp c aủ  tỉnh.

Bảng 3.1. Tình hình sản xuất đậu tương của tỉnh Thái 
Nguyên

giai đoạn 2003 -2008

Năm
Diện tích

(ha)

Năng suất

(tạ/ha)

Sản lượng

(tấn)

2003 3.656 11,31 4.136

2004 3.572 12,08 4.317

2005 3.389 12,74 4.320

2006 2.889 12,30 3.554

2007 2.316 13,22 3.061

2008 2.000 14,03 2.800

(Nguồn: Cục thống kê tỉnh Thái Nguyên 2007, 2009) [7], [8]

Qua bảng 3.1 ta th y dấ iện tích và sản lượng đ uậ  tương c aủ  tỉnh Thái 

Nguyên trong những năm g nầ  đây liên tục giảm. Năm 2003 cả tỉnh 

trồng  đư cợ  3.656 ha đậu tư ng,ơ  sau 5 năm  di nệ  tích đã giảm 36,6% còn 

2.316 ha  (năm  2007). Điều đó đã dẫn đến sản lư ngợ  giảm  từ 4.136 tấn 

xu ngố  còn 3.061 t n.ấ  Đ nế  năm 2008 di nệ  tích tr ngồ  đ uậ  tương giảm mạnh 

còn 2000 ha. Năng suất đ uậ  tương c aủ  tỉnh Thái Nguyên trong những năm 

g nầ  đây có xu thế tăng dao động từ 11, 31 - 14,03 tạ/ha do đã có m tộ  s  ố  ít 

nông dân đã đưa được giống mới vào sản xuất.
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Bảng 3.2. Diện tích đậu tương của Thái Nguyên giai đoạn 2003 -2007

Đơn vị tính: Ha

Thành, huyện, thị
Năm

2003 2004 2005 2006 2007

H. Phổ Yên 857 987 941 689 647

H. Phú Bình 721 711 520 439 295

H. Võ Nhai 546 577 645 582 360

H. Đ ngồ  Hỷ 410 333 265 214 221

TX Sông Công 334 258 262 198 232

TP Thái Nguyên 282 287 196 166 128

H. Phú Lương 261 202 253 289 180

H. Đại Từ 187 182 237 245 214

H. Định Hóa 58 35 70 62 39

Tổng số 3.656 3.572 3.389 2.889 2.316

(Nguồn: Cục thống kê tỉnh Thái Nguyên, 2009) [8]

S  ố liệu bảng 3.2 cho thấy, đậu tương được trồng ở tất c  ả các huyện, 

thị và thành phố trong tỉnh Thái Nguyên nhưng diện tích gieo trồng tập trung 

chủ yếu  ở các huyện Phổ Yên, Phú Bình,Võ Nhai, Đồng Hỷ và thị xã Sông 

Công. Trong đó, tr nồ g nhiều nhất là huyện Phổ Yên với diện tích đậu tư nơ g 

trong những năm qua dao đ nộ g từ 647 - 941 ha, tiếp theo là huyện Phú Bình 

với 295 - 721 ha và huyện Võ Nhai với 360 - 645 ha. Các huyện có diện tích 

đậu tương ít nhất là Đại Từ với 182 - 245 ha và huyện Định Hoá chỉ có 35 - 

70 ha.

Trong những năm qua di nệ  tích đ uậ  tương có xu hướng gi mả  ở hầu 

h t  ế các huy nệ  thị, gi mả  m nhạ  nh tấ  là huy nệ  Phú Bình năm 2003 có 

di nệ  tích trồng đậu tương là 721 ha đ nế  năm 2007 chỉ còn 295 ha, giảm 426 

ha (chiếm

59,08%). Tiếp theo là thành phố Thái Nguyên năm 2003 có di nệ  tích tr ngồ
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đậu tương là 282 ha, đ nế  năm 2007 chỉ còn 128 ha, giảm 154 ha 
(chiếm

54,61%). Huy nệ  Đồng Hỷ và huyện Võ Nhai có diện tích tr ngồ  đậu 

tư ng  ơ gi m  ả x pấ  xỉ nhau là 186 - 189 ha, giảm  34,07 - 46,10% di nệ  tích. 

Huy nệ  Ph  ổ Yên với di nệ  tích tr ngồ  đ uậ  tương nhiều nh tấ  tỉnh năm 2003 

là 857 ha, đến năm 2007 chỉ còn 647 ha, gi mả  210 ha (chiếm 24,50%).

Có nhi uề  nguyên nhân giảm di nệ  tích trồng đậu tương, trong đó 

nguyên nhân chính là do chưa có bộ giống phù h pợ  nên năng su tấ  thấp d nẫ  

đ nế  hiệu quả thấp. Kết quả đi u ề  tra năm 2004 cho thấy chỉ có 20,8% số hộ 

sử dụng giống m iớ  còn lại là sử dụng giống cũ và giống không rõ ngu nồ  

gốc. Trước thực tế đó vi cệ  tuy nể  chọn giống m i ớ  và xác định biện pháp kỹ 

thuật phù hợp cho giống để phát tri nể  s n xu tả ấ  đậu tương  ở Thái Nguyên 

ngày càng tr  ở nên c nầ  thiết.

3.1.2.2. Tình hình sản xuất đậu tương ở một số điểm điều 
tra

K tế  quả bảng 3.3 cho thấy, đ uậ  tư ngơ  đư cợ  trồng t pậ  trung vào 2 
vụ

chính là vụ Xuân và vụ Đông v iớ  100% số hộ trồng đ uậ  tư ngơ  xuân và 66,7 
-

95,2% số hộ trồng đậu tư ngơ  đông.Vụ đậu tương hè thu r tấ  ít chỉ chiếm 
14,6 -

26,2% số hộ trồng. Tìm hiểu nguyên nhân vụ đậu tương hè thu ít hộ tr ngồ  

thì  đa số các  hộ đều cho r ngằ  điều kiện th iờ  ti tế  khí hậu vụ hè thu không 

thu nậ  l i ợ do mưa nhiều thời kỳ gieo h tạ  và ra hoa nên r tấ  khó sản xuất.

Bảng 3.3. Mùa vụ trồng đậu tương ở một số điểm điều 
tra

Mùa vụ

Võ Nhai Đồng Hỷ Phú Lương
Tỷ lệ hộ 

trồng 
(%)

Năng suất
(tạ/ha)

Tỷ lệ hộ 
trồng 
(%)

Năng suất
(tạ/ha)

Tỷ lệ hộ 
trồng 
(%)

Năng suất
(tạ/ha)

Vụ Xuân 100,0 10,4 100,0 13,5 100,0 12,3

Vụ hè thu 14,6 8,5 26,2 9,4 22,9 8,3

Vụ Đông 66,7 9,8 95,2 12,8 80,0 11,7
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K tế  quả đi uề  tra năm 2004 về năng suất đậu tương t iạ  các điểm điều 

tra  cho thấy, năng su tấ  đ tạ  cao nh tấ  ở huy nệ  Đồng Hỷ, vụ Xuân là 13,5 

tạ/ha, v  ụ hè thu là 9,4 tạ/ha và vụ Đông là 12,8 tạ/ha. Năng su tấ  th pấ  nhất là 

huy nệ  Võ Nhai lần lượt các vụ là 10,4; 8,5 và 9,8 tạ/ha. Như vậy, năng 

su tấ  đậu tương của Thái Nguyên bằng quân su tấ  bình quân c  ả nước (12,08 

tạ/ha) và thấp h n ơ r tấ  nhiều năng su tấ  đ uậ  tương thế giới (>22,77 tạ/ha).

Việc sử dụng giống trong sản xuất là một trong những yếu tố hạn 

ch  ế năng suất đậu tương. Tại các điểm điều tra chúng tôi thấy, giống DT84 

vẫn được trồng phổ biến với 52,8% hộ trồng, một số giống mới gần đây đã 

được đưa vào  sản xuất như AK03, DT9, DT96, ĐT80... với 20,8% số hộ 

trồng. Giống Cúc Lục Ngạn được trồng ở Võ Nhai và Phú Lư nơ g với 29,2 và 

25,7% số hộ tr ngồ . Ở hầu hết các điểm điều tra đều có hộ tr nồ g giống mới 

nhưng chưa nhiều chỉ 14,3 -

33,3%. Ngoài ra các  hộ vẫn sử d nụ g gi nố g không rõ nguồn gốc (16,8%) do 

mua hàng xóm hay trong dân tự để giống. Kết quả này phù hợp với kết quả 

điều tra  giống 13 cây trồng chủ lực của cả nước giai đoạn 2003 - 2004, 

Trung du miền núi phía Bắc là một trong những vùng có diện tích trồng nhiều 

giống đậu tương địa phư nơ g và ít giống mới nhất (Cục Tr nồ g trọt, 2006) [9].

Bảng 3.4. Cơ cấu giống và biện pháp kỹ thuật áp dụng trong sản 
xuất

đậu tương tại các điểm điều 
tra

Giống

Kỹ

thuật

Tỷ lệ hộ sử dụng: %

Chỉ tiêu                      Võ Nhai    Đồng H    ỷ  Phú Lương     TB

DT84                                52,1            52,4              54,3          52,8

Cúc Hà B c                     ắ  29,2             0,0               25,7          18,4

Giống m i                       ớ  14,6            33,3              14,3          20,8

Không rõ ngu nồ  gốc        16,7            21,4              11,4          16,8

Kỹ thuật cũ                     37,5            35,7              31,4          35,2

Kỹ thuật m i                  ớ  10,4            42,9              25,7          25,6

Theo kinh nghiệm           52,1            21,4              42,9          39,2

(Kết quả điều tra năm 2004)



Điều tra về việc áp dụng các biện pháp k  ỹ thuật, số đông nông dân 

đư c ợ phỏng vấn đều trả l iờ  trồng đậu tương theo kinh nghiệm chi mế  khá 

cao (21,4 -

52,1%). Như vậy, các thông tin về tiến bộ k  ỹ thuật trồng đậu tương chưa 

đến  được với nông dân hoặc đến song chưa có  sự hướng dẫn c  ụ thể nên 

người dân chưa áp d ngụ . Điều đó còn được thể hiện qua số hộ áp dụng kỹ 

thuật cũ cũng tương đối cao (31,4 -37,5%). Tuy nhiên đã có một số hộ áp 

dụng k  ỹ thuật m i  ớ trong tr nồ g đậu tương (10,4 - 25,7%). Các hộ này đều 

cho rằng sử dụng giống mới và kỹ thuật m iớ  cho năng suất đậu tương cao 

hơn đáng kể.

Bảng 3.5. Tình hình sử dụng phân bón cho đậu tương tại các hộ điều 
tra

Đơn vị: % số hộ áp dụng

Loại 

phân
Mức bón

Võ

Nhai
Đồng Hỷ

Phú

Lương

Trung 

bình

Phân 
chuồng

Đạm urê 

Super lân 

Kali

Vôi bột

Không bón               41,7          83,3             85,7              68,0
< 5 t nấ /ha                 52,1          14,3             14,3              28,8
5 - 10 tấn/ha             6,3            2,4               0,0                3,2
> 10 tấn/ha                0,0            0,0               0,0                0,0
Không bón               25,0          19,1             11,4              19,2
< 40 kg/ha               83,3          71,4             80,0              78,4
40 - 70 kg/ha            4,2            9,5               8,6                7,2
>70 kg/ha                 2,1            0,0               0,0                0,8
Không bón               25,0          59,5             71,4              49,6
< 150 kg/ha             62,5          40,5             28,6              45,6
150-300kg/ha           6,3            0,0               0,0                2,4
> 300kg/ha               0,0            0,0               0,0                0,0
Không bón                0,0            0,0               0,0                0,0
<40 kg/ha                85,4          59,5             77,1              74,4
40 - 80 kg/ha           12,5          40,5             22,9              24,8
>80 kg/ha                 2,1            0,0               0,0                0,8
Không bón               72,9          66,7             88,6              75,2
<150 kg/ha               2,1           28,6             11,4              13,6
150 300kg/ha            6,3            4,8               0,0                4,0
> 300 kg/ha              0,0            0,0               0,0                0,0



(Kết quả điều tra năm 2004)
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K tế  quả điều tra v  ề tình hình sử d ngụ  phân bón cho đậu tương b ngả  

3.5 cho thấy, đa số các hộ bón phân không h pợ  lý, hầu hết lượng phân bón 

cho đậu tư ngơ  còn thấp so v iớ  quy trình. Đa số các hộ không bón phân 

chuồng cho đ uậ  tương (68%) ho cặ  bón ít (28,8%). Đ iố  v iớ  phân đạm, đa số 

các h  ộ (78,4%) đã sử d ngụ  bón cho đậu tương nhưng ở mức ít hơn quy trình 

(<40KgN/ha); chỉ có 7,2% số hộ bón  đạm cho đ uậ  tương bằng v iớ  lượng 

khuy nế  cáo của quy trình (40KgN/ha). Cũng như vi cệ  sử dụng phân 

đạm, phân super lân có m tộ  nửa số hộ không bón (49,6%) hoặc bón ít hơn 

quy trình (45,6%). T tấ  cả các hộ tr ngồ  đậu tương đ uề  chú ý sử dụng phân 

kali nhưng bón ở mức thấp (<40 kg/ha) t iớ  74,4% số hộ, chỉ có 24,8% số 

hộ bón bằng quy trình chủ y uế  là các hộ ở huy nệ  Đồng Hỷ (40,5%). Đa 

số các hộ tr ng  ồ đậu tương không s  ử dụng vôi bột 75,2% trong tr ngồ  đ uậ  

tương hoặc có bón nhưng ít (<150 kg/ha) chiếm 13,6% số h .ộ

Bảng 3.6. Tình hình sâu bệnh hại đậu tương ở một số điểm điều 
tra

Đơn vị: % số hộ

Loại sâu bệnh            Võ Nhai    Đồng H     ỷ  Phú Lương         TB

1. Sâu hại

Sâu h iạ  lá                                 93,8            92,9               62,9              84,8

Sâu h iạ  quả và hạt                  100,0          100,0             100,0            100,0

Sâu h iạ  thân                             14,6            21,4                8,6               15,2

2. Bệnh hại

H iạ  r                                       ễ  0,0             11,9                0,0                4,0

H iạ  thân lá                               27,1            28,6               91,4              45,6

Không phát hi nệ  đư c           ợ  72,9            59,5                8,6               50,4

(Kết quả điều tra vụ Xuân năm 2004)
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Đi uề  tra về tình  hình sâu bệnh hại đậu tư ng,ơ  số li uệ  bảng 3.6 cho 

thấy, chủ y uế  là sâu cuốn lá và sâu h iạ  quả. Sâu cu nố  lá xuất hiện cao ở tất 

cả các đi m ể đi uề  tra, trong đó nhi uề  nhất là Võ Nhai với 93,8% số hộ trả l iờ  

có sâu cu nố  lá, tiếp đến là Đồng Hỷ v iớ  92,9%, ít nhất là Võ Nhai  62,9%. 

Đối v i ớ sâu hại quả và hạt thì t tấ  cả các hộ trồng đ uậ  tư ngơ  đều cho rằng 

vụ nào cũng xu tấ  hi nệ . Điều đó cho thấy mức độ nguy h iạ  c aủ  loại sâu 

này. Sâu hại thân  xu tấ  hiện nhưng không đáng kể chỉ 8,6 - 21,4% số hộ 

được ph ngỏ  vấn cho là có nhưng đa số đ uề  cho rằng không nhiều nên không 

phải phòng trừ.

K tế  quả điều tra cho thấy, 11,9 % số hộ ở Võ Nhai và 4,0% số hộ 

 ở Phú Lương thấy xu tấ  hiện bệnh h iạ  rễ. Đó là bệnh lở cổ rễ vụ đ uậ  

tư ngơ  xuân ở giai đoạn cây con. Đa số các hộ tr ngồ  đ uậ  tương ở Phú Lư ngơ  

(91,4%) cho  rằng, b nhệ  hại thân lá xuất hiện nhi uề , nhưng cũng có 59,5 - 

72,9% s  ố hộ  ở Đồng Hỷ và Võ Nhai không phát hiện được bệnh.

3.1.2.3. Các yếu tố thuận lợi và hạn chế đối với sản xuất đậu tương ở Thái 
Nguyên

Đi uề  tra v  nhề ững thuận lợi trong s nả  xuất đ uậ  tương cho thấy, y uế  

t  ố thuận lợi nhất là sản phẩm dễ tiêu thụ và đầu tư thấp, có t iớ  100% số 

hộ ở tất cả các đi mể  điều tra đều k tế  luận như vậy. Y uế  tố thuận lợi thứ 

hai là đ tấ  đai:

100% các hộ ở Võ Nhai và Phú Lương, 97,6% số hộ ở Đồng Hỷ cho rằng 

có  r tấ  nhiều di nệ  tích đất có thể tr ngồ  đậu tư ng,ơ  vì đây là cây trồng 

không kén đất. Ngoài ra, trồng đậu tương còn tận dụng đư cợ  lao động nhàn 

rỗi đầu v  ụ Xuân. Đậu tương là cây rất dễ trồng là ý ki nế  c aủ  66,7 - 85,7% 

số hộ. Các h  ộ này cho r nằ g đậu tư ngơ  dễ trồng vì đ tấ  nào cũng trồng được, 

làm đ tấ  t iố  thi u ể hay thậm chí không làm đất như trồng đậu tương đông.

K tế  quả đi uề  tra cho thấy khó khăn lớn nh tấ  là thi uế  giống tốt, có 
tới

83,3 -  95,8 % số hộ cho rằng chưa có gi ngố  tốt. Đây là nguyên nhân chính 

hạn chế sản xuất đậu tương c aủ  vùng.
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Bảng 3.7. Các yếu tố thuận lợi và hạn chế đối 

với sản xuất đậu tương ở Thái Nguyên

Chỉ tiêu                    Võ Nhai    Đồng H    ỷ  Phú Lương       TB

THUẬN LỢI

Di nệ  tích đ tấ  lớn                          100,0           97,6             100,0           86,4

Lao động                                       77,1            71,4               91,4            79,2

Dễ trồng                                        66,7            85,7               71,4            74,4

Dễ tiêu th                                   ụ  100,0          100,0            100,0          100,0

Đ uầ  tư thấp                                  100,0          100,0            100,0          100,0

KHÓ KHĂN

Thiếu gi ngố  tốt                             95,8            83,3               94,3            91,2

Sâu bệnh h i                                ạ  97,9            85,7               68,6            85,6

Thiếu hướng dẫn kỹ thu t           ậ  89,6            33,3             100,0           73,6

H n                                              ạ  81,3            42,9               91,4            71,2

(Kết quả điều tra năm 2004)

Ngoài ra sâu bệnh hại cũng là yếu tố hạn chế lớn, trong đó có tới 
68,6 -

97,9% số hộ cho là sâu cuốn lá và sâu đục quả gây hạn chế lớn đến sản xuất 

đậu tương. Thiếu hướng dẫn kỹ thuật là yếu tố hạn chế chính đối với người 

dân trồng đậu tương ở Võ Nhai và Phú Lương, chiếm 89,6 - 100,0% số hộ 

được hỏi.

H nạ  hán là m tộ  trong những y uế  tố hạn chế đ i  ố v i  ớ sản xu tấ  đ uậ  

tư ng ơ đông, đ cặ  bi tệ  là những nơi chưa có hệ thống thuỷ l iợ  đầy đủ. Đây 

là y uế  t  ố hạn chế chính ở Võ Nhai (81,3%) và Phú Lương (91,4% số hộ 

đư cợ  hỏi) có ý kiến như vậy.
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3.1.2.4. Một số giải pháp khắc phục các yếu tố hạn chế sản xuất đậu 
tương ở

Thái Nguyên

Từ kết quả điều tra phân tích chúng tôi thấy có r tấ  nhiều y uế  t  ố hạn 

ch  ế s nả  xu tấ  đậu tương c aủ  tỉnh Thái Nguyên, n iổ  cộm  là vấn đề thi uế  

gi ngố  tốt,  thiếu quy trình kỹ thu tậ  ti nế  b ,ộ  sâu bệnh hại, hạn hán đầu vụ 

đ uậ  tương xuân  và cuối vụ đậu tư ngơ  đông. Để phát triển s nả  xuất đậu 

tư ngơ   Tở hái Nguyên, chúng tôi đ  ề xu tấ  m tộ  số giải pháp sau:

- Nghiên cứu xác định c  ơ cấu giống đậu tương phù hợp trên  địa  bàn 

của tỉnh và tổ chức hệ th nố g d cị h vụ cung cấp gi nố g đậu tương phục vụ sản 

xuất.

- Tỉnh cần có chính sách khuy nế  khích nông dân phát triển đậu tương 

thông qua vi cệ  tăng cư ngờ  hoạt đ ngộ  khuy nế  nông: Mở các lớp t p ậ huấn cho 

nông dân về biện pháp kỹ thuật sản xuất đậu tương, xây dựng mô hình 

canh tác đ uậ  tương thích h pợ  v iớ  từng địa phương.

- Mở rộng và tăng cường hợp tác v iớ  các cơ quan khoa h cọ  (Viện Khoa 

học  Kỹ thu t  ậ  Nông  nghiệp  Việt   Nam,   trư ng ờ  Đ iạ  học  Nông  Lâm) 

trong nghiên cứu và chuy nể  giao khoa học công nghệ s n ả xu tấ  đậu tư ng.ơ

- Tỉnh cần có kế hoạch phát triển lâu dài cây đ uậ  tương về diện 

tích, năng suất, sản lượng và thị trư ngờ  tiêu thụ s nả  phẩm.

3.2. Kết quả đánh giá các giống đậu tương nhập nội tại Thái Nguyên.

3.2.1. Kết quả đánh giá một số giống đậu tương nhập nội trong vụ Xuân 

và vụ Đông năm 2004 - 2005 tại Thái Nguyên

3.2.1.1. Một số chỉ tiêu sinh trưởng của các giống đậu tương nhập   nội 
tại

Thái Nguyên

Chi uề  cao cây, số cành cấp 1, thời gian sinh trưởng là những chỉ 

tiêu  quan tr ngọ  phản ánh khả năng sinh trưởng và mức độ thích nghi 

của các giống trong điều kiện sinh thái cụ thể. Kết quả theo dõi thí nghiệm, 

đư cợ  trình bày ở bảng 3.8.
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- Chi uề  cao cây (CCC): CCC c aủ  các giống đ uậ  tương vụ Xuân 

dao đ nộ g từ 45,5 - 74,4 cm. Các giống ĐT2000, 95389, 99084 - A28 có 

CCC cao h nơ  giống đối chứng chắc chắn ở mức tin cậy  95%. Trong đó, 

CCC v  ụ Xuân 2004 (47,1 -  73,5 cm) có xu hướng cao hơn vụ Xuân 2005 

(42,6 - 73,0 cm) Vụ Xuân 2005 do đi uề  ki nệ  thời tiết mưa ít ở đ uầ  vụ nên 

đã nhả  hưởng đ nế  CCC nhưng các giống VX92, ĐT2000, 95389, CM60, 

99084 - A18,

99084 - A28 v nẫ  có CCC cao h nơ  giống đối chứng (phụ lục 4). CCC 

trong vụ Đông rất th pấ  chỉ dao động từ 27,0 - 35,9cm. Nguyên nhân chính 

làm cho CCC của các giống th pấ  như vậy là do h nạ  sớm ngay đầu vụ 

Đông, lư ng ợ mưa tháng 10 năm 2004 là 0,1mm và năm 2005 là 9 mm. Đa số 

các giống có CCC tương đư ngơ  với gi ngố  đ iố  chứng, trừ hai giống ĐT12 

và CM60 có CCC cao h nơ  giống đối chứng chắc ch nắ  ở mức tin cậy 95%.

Bảng 3.8. Một số chỉ tiêu sinh trưởng của các giống đậu 
tương

nhập nội tại Thái Nguyên

Chỉ tiêu

Giống

CCC (cm) Số CC1 (cành) TGST (ngày)

VX VĐ VX VĐ VX VĐ

DT84(đ/c) 45,9 31,0 2,1 1,5 89 91

ĐT12 45,5 35,9 2,4 2,2 81 82
TQ 47,7 27,0 2,4 1,6 91 90

VX92 56,1 30,2 1,9 1,6 96 91
VX93 52,0 33,0 2,0 2,2 95 92

ĐT 2000 74,4 31,7 3,1 2,5 104 93
95389 73,3 30,5 3,0 2,1 99 91

CM60 62,4 35,6 2,6 2,4 98 94
99084-A18 64,5 28,9 3,2 2,2 100 94

99084-A28 69,1 33,4 3,5 2,6 101 93
CV (%) 7,2 5,8 5,9 5,4

LSD (0,05) 9,57 4,1 0,34 0,25

(Số liệu trung bình 2 năm 2004, 2005. Xử lý thống kê từng vụ, phụ lục 4, 9)
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- Số cành cấp 1 (Số CC1): CC1 nhi uề  là điều ki nệ  tốt để mang 

nhi u ề quả nhưng quá nhiều cành sẽ làm tán cây rậm r pạ  thu nậ  l iợ  cho sâu 

bệnh phát tri nể  và gây hi nệ  tượng đổ ngã. Kết quả nghiên cứu cho thấy số 

CC1 c aủ  các giống đ uậ  tương thí  nghiệm trong vụ Xuân dao đ ngộ  từ 1,9 - 

3,5 cành/cây. Trong đó các gi ngố  ĐT2000, 95389, 99084 - A18, 99084 -A28, 

CM60 có s  ố CC1 nhiều h nơ  gi ngố  đ iố  chứng ch cắ  chắn ở mức tin cậy 

95%.  Vụ Đông có số CC1 ít hơn vụ Xuân chỉ dao động từ 1,5 - 2,6 cành, 

trong đó đa số các giống có số CC1 nhiều hơn giống đối chứng trừ 2 giống 

QT và VX92.

- Th iờ  gian sinh trưởng (TGST): Đây là chỉ tiêu đánh giá giống thuộc 

nhóm ngắn, trung ngày hay dài ngày, từ đó sử d ngụ  giống vào các công thức 

luân canh, mùa v  ụ và vùng sinh thái thích hợp. Nghiên cứu c aủ  Ngô Xuân 

Hoàng (2005) [27] cho biết đất nương rẫy ở vùng thấp B cắ  K nạ  đậu 

tương đưa vào công thức luân canh: đậu tư ngơ  - bí đỏ/rau/khoai lang đem 

l iạ  hiệu  quả kinh t  cế ao nh tấ  (lãi  thuần đạt 10,5 triệu đồng/ha). K tế  quả 

theo dõi TGST  của các gi ngố  đậu tương thí nghiệm cho thấy: trong vụ 

Xuân có TGST  của các giống dao đ ngộ  từ 81 - 104 ngày, vụ Đông từ 82 

- 93 ngày. Như vậy,  giống ĐT12 thu cộ  nhóm có TGST ngắn, ĐT2000 và 

99084 - A28 thu cộ  nhóm TGST dài, các gi ngố  còn lại thu cộ  nhóm có TGST 

trung bình.

3.2.1.2. Ch  ỉ số diện tích lá của các giống đậu tương nhập  nội tại Thái 
Nguyên

Chỉ số di nệ  tích lá (CSDTL) là một trong những chỉ tiêu sinh lý quan 

trọng ph nả  ánh khả năng sinh trưởng c aủ  các giống và liên quan đến 

năng su tấ  hạt. Theo Liu và các cs (2008) [93]: Năng suất đ uậ  tương sẽ 

tăng cho đ nế  khi ru nộ g đ uậ  tư nơ g đạt đ nế  CSDTL tối ưu. Tác giả cho rằng 

trong một môi trường sinh thái nh tấ  định, vi cệ  xác định CSDTL tối ưu ở 

từng th iờ  kỳ đảm bảo cho năng su tấ  cao là một v nấ  đề c nầ  thi tế  và r tấ  

quan trọng nhằm
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xác định đư cợ  các biện pháp k  ỹ thuật thích h pợ  để ruộng đ uậ  tương đạt 

năng su tấ  cao. K tế  quả nghiên cứu của Liu và các cs, 2008 [93]; Muchow, 

1985 [97]  cho  bi t ế  CSDTL  t i ố  ưu  c a ủ  cây đậu  tương  bi n ế  động  từ 

3,5  - 5,0 m2lá/m2đ tấ  ở th iờ  kỳ cu iố  ra hoa và khi đó CSDTL có tương quan 

thu nậ  với  năng suất hạt. Mu nố  tăng CSDTL có thể sử dụng các bi nệ  

pháp như tăng mật độ gieo trồng t i ố ưu ho cặ  tăng sử dụng phân bón các lo iạ  

và lượng nước tưới. Tuy nhiên tối đa hoá CSDTL là một vấn đề phức t pạ  vì 

các giống đ u ậ tư ngơ  khác nhau có kích thư c,ớ  hình d nạ g, ki uể  tán lá khác 

nhau, ph nả  ứng của chúng với môi trường và phân bón cũng r tấ  khác nhau.

Bảng 3.9. Chỉ số diện tích lá của các giống đậu tương thí nghiệm

Đơn vị: m2 lá/m2 đất

Chỉ tiêu

Giống

TK hoa rộ TK chắc xanh

VX VĐ VX VĐ

DT84(đ/c) 2,3 1,9 3,0 2,5

ĐT12 2,1 2,0 2,7 2,3

TQ 2,2 1,7 2,8 2,0

VX92 2,4 1,9 3,0 2,3

VX93 2,4 1,9 3,1 2,4

ĐT 2000 2,6 2,3 3,8 2,8

95389 3,0 2,0 3,3 2,6

CM60 2,6 1,9 3,4 2,4

99084-A18 2,7 2,0 3,1 2,3

99084-A28 2,8 2,3 4,0 2,9

CV (%) 11,7 2,9 4,9 2,5

LSD (0,05) 0,65 0,13 0,35 0,14

(Số liệu trung bình 2 năm2004, 2005. Xử lý thống kê từng năm, phụ lục 5, 10)
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K tế  quả theo dõi cho thấy, trong vụ Xuân CSDTL ở th iờ  kỳ hoa rộ 

dao động từ 2,1 - 3,0 m2 lá/m2 đất, t tấ  cả các giống có CSDTL ở th iờ  kỳ này 

tương đư ngơ  nhau. Thời kỳ ch cắ  xanh CSDTL c aủ  các gi ngố  dao động từ 

2,8 - 4,0 m2 lá/m2 đất. Trong đó 2 giống  ĐT2000 và  99084-A28 có CSDTL 

cao h n ơ giống đ iố  chứng chắc chắn ở mức tin cậy 95%. V  ụ  đông, CSDTL 

th p ấ  h n ơ vụ Xuân, th iờ  kỳ hoa rộ CSDTL dao động từ 1,7 - 2,3 m2 lá/m2 

đất, th iờ  kỳ  ch cắ  xanh CSDTL đ tạ  2,0 - 2,9 m2   lá/m2   đất. Đa số các 

giống có CSDTL tương đương gi ngố  đ iố  chứng, trừ giống ĐT2000 và 99084 

- A28  có CSDTL cao h nơ  giống đối chứng ch cắ  chắn ở mức tin c yậ  95%.

3.2.1.3. Tình hình sâu hại và chống đổ của các giống đậu tương nhập  nội 
tại

Thái Nguyên

Mức độ sâu hại và đổ ngã là  những chỉ tiêu nhả  hưởng rất l nớ  đến 

năng suất và phẩm ch tấ  đậu tương. Theo dõi tình hình sâu bệnh hại c aủ  

các gi ng  ố đậu tương thí nghiệm trong 2 năm 2004 và 2005 chúng tôi thấy 

chủ y uế  xu t ấ hiện sâu h iạ  với 2 loại chính là sâu cu nố  lá và sâu đ cụ  quả. Số 

li uệ  đư cợ  trình bày qua b ngả  3.10.

- Sâu cuốn lá (Lamprosema indicata fabricius): Là loại sâu h iạ  quan 

trọng, h iạ  ở tất cả các vụ tr ngồ  đậu tư ng.ơ  K tế  quả nghiên cứu c aủ  

Lương Minh Khôi (1988) [30] cho biết: Sâu cu nố  lá có vòng đ iờ  từ 24,4 - 28,7 

ngày trong điều kiện B cắ  Bộ. Nhi tệ  độ càng th pấ  vòng đ iờ  càng kéo dài. 

Sâu non h iạ  đáng k  ể khi đậu có 3 - 6 lá kép và khi đ uậ  làm quả. Nhìn chung 

gieo mu n ộ b  ị hại cao hơn gieo sớm, không có giống đậu tương kháng sâu 

cu nố  lá.

K tế  quả thí nghi mệ  trong 2 vụ Xuân cho thấy, sâu cuốn lá xu tấ  hi nệ  

 ở cả 2 vụ thí nghiệm nhưng không nhi uề  trung bình từ 3,5 - 7,3 % số lá bị 

hại,  trong đó các giống ĐT2000, 95389 và 99084 - A28 có tỷ lệ lá bị hại 

thấp hơn
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giống đ iố  chứng ở mức tin cậy 95%, các gi ngố  còn lại bị hại tương 

đư ng ơ giống đ iố  chứng (DT84: 7,2%). Xét riêng từng vụ thí nghiệm thì 

vụ Xuân năm 2005 bị sâu cuốn lá ít hơn vụ Xuân năm 2004 (phụ l cụ  6). Vụ 

xuân 2004 tỷ lệ h iạ  dao động từ 4,5 - 10,5% số lá bị h iạ  trong khi vụ Xuân 

2005 tỷ lệ h i ạ chỉ 2,0 - 5,2%. Vụ Đông sâu cuốn lá hại nhiều hơn vụ Xuân 

dao đ ngộ  từ 6,8 -

14,0 %, tất cả các gi ngố  đều bị h iạ  tương đư ngơ  gi ngố  đ iố  chứng. Trong 

đó, vụ Đông năm 2004 mức độ hại từ 7,2 - 16,8% lá bị hại nặng h nơ  vụ 

Đông năm 2005 chỉ có 6,4 - 11,4% lá bị h iạ  (phụ l cụ  11).

Bảng 3.10. Tình hình sâu hại và chống đổ của các giống đậu 
tương

thí nghiệm tại Thái Nguyên

Chỉ tiêu

Giống

Sâu cuốn lá
(% lá bị hại)

Sâu đục quả
(% quả b  ị hại)

Chống đổ
(đi mể  1 - 5)

VX VĐ VX VĐ VX VĐ

DT84(đ/c) 7,2 10,4 4,1 9,9 1 1

ĐT12 4,9 12,2 4,0 10,1 2 1

TQ 6,3 14,0 4,8 12,3 1 1

VX92 5,7 8,2 3,9 6,7 2 1

VX93 5,5 7,3 4,0 7,1 1 1

ĐT 2000 4,0 7,2 2,4 6,8 1 1

95389 4,3 10,8 2,3 7,5 2 1

CM60 6,0 14,1 4,4 11,0 2 1

99084-A18 7,3 8,9 4,8 9,3 1 1

99084-A28 3,5 6,8 2,2 6,6 1 1

CV (%) 20,9 21,3 12,3 15,9

LSD (0,05) 2,59 4,80 1,02 3,13

(Số liệu trung bình 2 năm2004, 2005. Xử lý thống kê từng vụ, phụ lục 6, 11)



59
59

- Sâu đục quả (Etiella zinckenlla treitschehe): Đây  là loại sâu nguy 

hiểm nh tấ  ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất và chất lượng hạt đ uậ  

tư nơ g. Qua theo dõi chúng tôi thấy cả 2 vụ Xuân các giống đậu tương thí 

nghiệm đều bị sâu đục quả nhưng tỷ lệ hại thấp, dao đ nộ g từ 2,2 - 4,8%. 

Trong đó các giống ĐT2000, 95389, 99084 - A28 có tỷ lệ quả bị hại thấp 

ở cả 2 v  ụ thí nghiệm từ 2,2 - 2,4% thấp hơn gi nố g đối chứng chắc chắn ở 

mức tin cậy

95%, các giống còn lại có t  ỷ lệ quả bị hại tương đương giống đối chứng 

(DT84: 4,1%). Vụ Đông sâu đục quả hại nặng hơn vụ Xuân, t  ỷ lệ quả bị 

hại  dao động từ 6,6 - 12,3%. Trong thí nghiệm giống VX92 và 99084 - 

A28 ít  hơn giống đối chứng, các giống còn lại bị hại tương đư nơ g giống 

đối chứng (DT84: 9,9%). Trong 2 vụ Đông thí nghiệm chúng tôi thấy vụ 

Đông năm

2004 với tỷ lệ quả bị hại 6,6 - 14,7%  cao hơn vụ Đông năm 2005 chỉ 
có

6,5 - 10,6% (phụ lục 11).

- Khả năng chống đổ: Khả năng ch nố g đổ liên quan đến chiều 

cao cây, số cành, số đốt, CSDTL và đường kính gốc. Những giống có 

CCC thấp, thân to, đốt ngắn và CSDTL thích hợp sẽ có khả năng ch nố g 

đổ tốt  và ngược lại. Khả năng chống đổ liên quan đến năng suất và 

chất lượng hạt đậu tương vì đổ ngã có thể không cho thu hoạch hoặc 

làm r nụ g hoa quả và thối hạt. Kết quả theo dõi thí nghiệm cho thấy 

các giống đều có kh  ả  năng  chống  đổ tốt, vụ Xuân  được đánh  giá  ở 

thang   điểm 1 và 2.  Trong đó các gi nố g TQ, VX93, ĐT2000, 95389, 

99084 -A18, 99084 -A28 có khả năng chống đổ tốt tương đương giống đối 

chứng (điểm 1: không b  ị đổ), các gi nố g còn lại có tỷ lệ đổ ít hơn 25% 

được đánh giá ở điểm 2. Trong vụ Đông do CCC rất thấp chỉ đạt dưới 46 

cm, tất cả các gi nố g đều không bị đổ nên đánh giá ở thang điểm 1.
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3.2.1.4. Các yếu tố cấu thành năng suất của các giống đậu tương nhập 

nội tại Thái Nguyên

Tổng h pợ  quá trình sinh trưởng, phát triển của đậu tư ngơ  đư cợ  thể 

hiện qua các y uế  tố cấu thành năng suất và năng su tấ  của chúng. Nghiên 

cứu của tác gi  ả Vũ Đình Chính (1995) [5] cho biết: Có 15 chỉ tiêu liên quan 

ch tặ  v i  ớ năng suất trong đó có các y uế  tố cấu thành năng suất như số 

quả/cây, tỷ lệ qu  ả chắc...Theo dõi các chỉ tiêu này trong thí nghiệm chúng 

tôi thu đư cợ  kết qu  ả ở bảng 3.11. Qua b nả g cho thấy:

- Số quả chắc/cây: Nghiên cứu c aủ  các tác giả Nguy nễ  Văn Lâm và 

Nguy nễ  T nấ  Hinh, 2003 [32]; Vũ Đình Chính, 1998 [6]; Vũ Thị Thuý Hằng 

và các cs, 2007 [24] cho biết: S  ố quả chắc/cây là chỉ tiêu có tư ngơ  quan thu nậ  

chặt v iớ  năng suất hạt. Kết quả thí nghi mệ  cho thấy: Có sự biến đ ngộ  lớn 

v  ề số qu  ch cả ắ /cây giữa các  năm, vụ thí nghiệm và các gi nố g. Số quả 

chắc/cây trong vụ Xuân đạt 15,2 - 24,8 quả, trong đó giống ĐT2000 và 99084 

-  A28 có  số quả chắc/cây h nơ  gi ngố  đ iố  chứng ch cắ  chắn ở mức tin cậy 

95%, các gi ng  ố có số qu  cả h cắ /cây  tương đương gi ngố  đối chứng (DT84: 

18,5 quả). Số qu  ả chắc/cây trong 2 vụ Xuân tương đương nhau, vụ Xuân 

2004 đ tạ  13,5 - 24,0 quả và vụ Xuân năm 2005 đạt 14,3 - 25,5 quả ( phụ 

l cụ  7). Trong đó, các giống có số quả chắc/cây cao và ổn định 2 vụ Xuân là 

VX93, ĐT2000, 95389,

99084 - A28 đ tạ  19,3 - 24,8 quả.

Số quả chắc/cây trong vụ Đông ít hơn vụ Xuân đ t ạ từ 14,6 - 21,0 quả. 

Trong đó, vụ Đông năm 2004 các gi ngố  đ uậ  tương thí nghiệm có số quả 

chắc/cây dao đ ngộ  từ 13,7 - 19,5 quả ít hơn năm 2005 đạt 15,3 - 22,7 

qu  ả (phụ l cụ  7, 12). Các giống VX93, ĐT2000, 99084 - A28 có số quả chắc 

nhi u ề hơn gi ngố  đ iố  chứng (cả 2 vụ thí nghiệm) ở mức tin cậy 95%.
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Bảng 3.11. Các yếu tố cấu thành năng suất của các giống đậu 
tương

nhập nội tại Thái Nguyên

Chỉ tiêu

Giống

Quả chắc/cây
(qu )ả

Số 
hạt/quả

(hạt)

KL1000 hạt
(g)

VX VĐ VX VĐ VX VĐ

DT84(đ/c) 18,5 16,0 2,0 1,95 171,7 162,8
ĐT12 15,2 15,5 1,9 1,90 164,4 159,4
TQ 17,0 14,6 1,7 1,90 159,8 156,4
VX92 16,9 17,5 1,9 1,70 150,1 149,0
VX93 21,2 18,9 1,9 1,88 152,1 151,7

ĐT 2000 23,9 19,9 2,1 1,97 162,5 161,4
95389 19,3 15,6 2,0 1,93 175,4 167,9

CM60 15,4 14,6 2,0 1,93 162,2 160,5
99084-A18 18,2 16,8 1,9 1,83 145,4 140,6

99084-A28 24,8 21,0 1,9 2,00 166,8 164,7
CV (%) 7,5 4,5 2,7 2,5 1,1 0,6

LSD (0,05) 3,21 1,71 0,11 0,10 3,84 2,10

(Số liệu trung bình 2 năm 2004, 2005. Xử lý thống kê từng vụ, phụ lục 7, 
12)

- Số h tạ  ch cắ /quả: c aủ  các giống đậu tương thí nghiệm vụ Xuân 

dao  động từ 1,7 - 2,1 hạt/qu .ả  Đa số các giống có số hạt chắc/quả tư ngơ  

đư ngơ  với  giống đối chứng ở cả 2 vụ thí nghiệm, riêng giống TQ (vụ 

Xuân ) và VX92 (vụ Đông) có số hạt chắc/quả ít nhất (1,7 hạt), ít h nơ  

giống đối chứng chắc chắn ở mức tin c yậ  95%.

- Kh iố  lượng 1000 h tạ  (KL1000 hạt): Đa số các gi ngố  có KL1000 
h tạ

ổn định ở 2 vụ thí nghiệm dao động từ 145,4 -175,4 g (vụ Xuân) và 140,6 
-

167,9 g (vụ Đông). H uầ  h tế  các giống đ uề  có KL1000 h tạ  th pấ  hơn giống 

đ i ố chứng chắc chắn ở mức tin cậy 95%, riêng giống 95389 có KL1000 hạt 

tương  đư ngơ  với đ iố  chứng (vụ Xuân) và cao hơn giống đối chứng (vụ 

Đông) ch c ắ chắn ở mức tin c yậ  95%.
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3.2.1.5. Năng suất  của các giống đậu tương nhập  nội trong vụ Xuân 
tại

Thái Nguyên

Bảng 3.12. Năng suất của các giống đậu tương thí 
nghiệm

Giống
NSLT (tạ/ha) NSTT  (tạ/ha)

VX VĐ VX VĐ

DT84 (đ/c) 22,9 18,4 17,9 13,3

ĐT12 16,6 16,4 14,7 10,6

TQ 15,7 15,2 13,2 11,6

VX92 16,5 15,5 12,7 12,7

VX93 21,5 18,9 17,2 15,0

ĐT2000 27,8 22,1 21,6 17,1

95389 23,7 17,8 17,8 14,8

CM60 17,0 15,9 13,3 12,6

99084-A18 17,6 15,2 14,9 12,9

99084-A28 27,2 24,2 22,4 17,8

CV (%) 8,2 4,4 7,6 8,1

LSD (0,05) 3,83 1,79 2,84 2,52

(Số liệu trung bình 2 năm 2004, 2005. Xử lý thống kê từng vụ phụ lục 8, 13)

- Năng suất lý thuy tế  (NSLT): NSLT cao hay th pấ  phụ thuộc vào 

các  y uế  tố cấu thành năng suất. Trong thí nghiệm giống 99084 - A28 và 

ĐT2000  có các y uế  tố cấu thành năng su tấ  đạt từ khá đ nế  tốt, do vậy 2 

gi ngố  này có NSLT cao nh tấ  (vụ Xuân: 27,2 và 27,8 tạ/ha, vụ Đông 24,2 

và 21,2 tạ/ha), cao h nơ  gi ngố  đối chứng ch cắ  chắn ở mức tin cậy 95% trong 

cả 2 vụ thí  nghiệm.   Gi ng  ố  VX93   và  95389   có   NSLT   tương   đương 

giống   đối   chứng  (DT84: 22,9 tạ/ha vụ Xuân và 18,4 tạ/ha vụ Đông). 

Các gi ngố  còn l iạ  có NSLT th pấ  hơn giống đ iố  chứng ch cắ  chắn ở mức tin 

cậy 95%.
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- Năng suất thực thu (NSTT):  NSTT của các giống bi nế  động từ 12,7 -

22,4 tạ/ha (vụ Xuân) và 10,6 - 17,8 tạ/ha (vụ Đông). Trong đó  gi ngố  ĐT2000 

và 99084 - A28 có NSTT cao nh tấ  (vụ Xuân: 21,6 và 22,4 tạ/ha, vụ Đông:

17,1 và 17,8 tạ/ha) cao hơn giống đ iố  chứng ở mức tin cậy 95%. Giống 

VX93 và 95389 có NSTT tư ngơ  đương giống đối chứng (DT84: 17,9 tạ/ha 

vụ Xuân và 13,3 tạ/ha vụ Đông). Các giống còn lại có NSTT thấp h nơ  giống 

đối chứng ch cắ  chắn ở mức tin cậy 95%.

Các kết quả thí nghi mệ  thu được tương tự v iớ  các k tế  qu  ả nghiên cứu 

của các tác giả Trần Văn Đi nề  và cs (2008) [22], Dương Trung Dũng và cs 

(2010) [15]. Nghiên cứu của Đào Quang Vinh và cs (2004) [50] cho bi tế  

giống đ uậ  tư ngơ  ĐVN5 trong đi uề  ki nệ  vụ Xuân ở Đồng b nằ g cũng chỉ 

đạt năng su tấ  19,03 tạ/ha.

3.2.2. Kết quả đánh giá các giống có triển vọng trong vụ Xuân 2006 
tại

Thái Nguyên

Từ k tế  quả thu được qua 4 vụ thí nghiệm (2 vụ Xuân và 2 vụ Đông 
năm

2004 và năm 2005) chúng tôi thấy 3 giống là VX93, ĐT2000 và 99084 - A28 

tỏ ra nổi bật và có NSLT và NSTT  tư ngơ  đương và cao h nơ  giống đ iố  chứng 

ch cắ  chắn ở tất cả các vụ thí nghiệm. Chúng tôi ti nế  hành kh oả  nghi mệ  

s n ả xu tấ  đ iố  với 3 gi ngố  này trong vụ Xuân năm 2006 tại 3 huy nệ  võ Nhai, 

Đ ng ồ Hỷ và Phú Lương - Tỉnh Thái Nguyên.

K tế  quả thu đư cợ  qua bảng 3.13 cho thấy, TGST c aủ  các gi ngố   ở các 

đi m kể h oả  nghiệm chênh lệch nhau 1 - 2 ngày; các gi ngố  khảo nghi mệ  có 

TGST từ 90 - 102 ngày tương tự như k tế  quả đã thu đư cợ  của các thí 

nghiệm vụ Xuân năm 2004 và năm 2005. Trong đó gi ngố  VX93 có TGST 

ngắn nh t  ấ (93 - 95 ngày), giống ĐT2000 có TGST dài nh tấ  (101 - 102 

ngày), giống

99084 - A28 là 99 - 100 ngày. Như vậy cả 3 gi ngố  khảo nghiệm đều có 
TGST

dài hơn giống đ iố  chứng từ 2 - 10 
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Bảng 3.13. Thời gian sinh trưởng và năng suất 
của

các giống đậu tương có triển vọng trong vụ Xuân 
2006

Chỉ tiêu
Giống

TGST (ngày) NSTT (tạ/ha)
Võ

Nhai
Đồng
Hỷ

Phú
Lương

Võ
Nhai

Đồng
Hỷ

Phú
Lương

VX93 95 93 94 17,5 20,7 19,4

ĐT 2000 102 101 102 18,6 20,5 20,3

99084-A28 100 99 99 21,0 23,8 22,5

DT84 (Đ/c) 91 90 90 15,5 18,6 17,3

Năng suất là chỉ tiêu đư cợ  quan tâm nhất trong quá trình đánh giá thí 

nghiệm và cũng là chỉ tiêu mà ngư iờ  trồng trọt quan tâm nhất. Năng suất 

là ch  ỉ tiêu t ng ổ hợp phản ánh mức đ  ộ thích nghi c aủ  giống trong đi u ề ki nệ  

sinh thái cụ thể và khả năng chống chịu c aủ  từng giống v iớ  sâu bệnh hại 

và điều kiện ngoại cảnh. Kết quả thực t  ế thu đư c cợ ho thấy, các gi ngố  đ uậ  

tương khảo nghiệm đ uề  có   NSTT cao h nơ  giống đối chứng (DT84: 15,5 - 

18,6 tạ/ha).  NSTT c aủ  các giống đ tạ  cao nh tấ  ở huyện Đ ngồ  Hỷ (18,6 - 

23,8 tạ/ha), ti p ế đến là ở huyện Phú Lương (17,3 - 22,5 tạ/ha) và th pấ  nhất 

ở huy nệ  Võ Nhai  (15,5 - 21,0 tạ/ha). Cả 3 địa đi m  ể khảo nghiệm, gi ngố  

99084 - A28 có NSTT cao nhất dao động từ 21,0 23,8 tạ/ha, tiếp đến là 

gi ngố  ĐT2000 đạt 18,6 -

20,5 tạ/ha, thấp nhất là gi ngố  VX93 đ tạ  17,5 - 20,7 tạ/ha.

Những ưu điểm nổi trội của gi ngố  đ uậ  tương có triển vọng 99084 - 
A28

đư cợ  nông dân tham gia thí nghiệm và hội thảo đầu b  ờ đánh giá là:

+ Năng suất cao.

+ Ít bị sâu bệnh hại.

+ Hình thức hạt đẹp: H tạ  to, tròn đều, màu vàng sáng, rốn hạt nhỏ.

Từ những k tế  quả trên, chúng tôi đã lựa chọn giống 99084 - A28 

đ  ể tiến hành các nghiên cứu về m tộ  số bi nệ  pháp kỹ thu tậ  ph cụ  vụ xây 

dựng quy trình kỹ thu tậ  canh tác đối v iớ  gi ngố  đậu tương mới.
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3.3. Kết quả nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật đối với giống 

đậu tương triển vọng 99084 - A28 tại Thái Nguyên

3.3.1. Kết quả nghiên cứu xác định thời vụ trồng giống đậu tương 99084 

- A28 trong xuân và vụ Đông tại Thái Nguyên

Thời vụ trồng là m tộ  trong những yếu tố ảnh hưởng đến sinh 
trưởng,

phát triển và năng suất đậu tương. Theo Trần Đình Long và các cs  (2001) 

[34]; Ph m ạ Văn Thiều (2006) [44] cho biết: Thời vụ tr nồ g không những nả h 

hưởng đến sinh trưởng phát triển, năng suất, phẩm chất hạt đậu tương mà 

còn nả h hưởng đến cây trồng tiếp sau trong hệ th nố g luân canh. Thời vụ gieo 

tr nồ g s  ẽ ảnh hưởng đến các giai đoạn sinh trưởng phát triển của đậu 

tương gặp điều kiện ngày dài hay ngắn mà gián tiếp ảnh hưởng đến năng 

suất. Tác giả Cure và các cs (1982) [71] cho biết: điều kiện ánh sáng ngày dài 

sẽ làm gi mả  quá trình tích luỹ vật chất khô và đ mạ  tích luỹ v  ề hạt, làm tăng 

khả năng sinh trưởng sinh dưỡng. Gieo đậu tương ở thời vụ không thích hợp 

(quá s m hớ oặc quá muộn)  thường làm gi mả  năng suất vì đã làm rút ngắn 

thời kì sinh trưởng sinh dưỡng do gặp nhiệt độ cao ( Ball và các cs, 2000) 

[62].Th iờ  vụ gieo tr nồ g đậu tương được xác định căn c  ứ vào gi ngố , hệ thống 

luân canh, điều kiện ngoại cảnh, đặc biệt là nhiệt độ. Trong điều kiện Thái 

Nguyên, đậu tương xuân hay đông  đư c ợ trồng trong công thức luân canh: 

Đậu tương xuân + lúa mùa s mớ  + cây v  ụ Đông, hay: Lúa xuân + lúa mùa 

s m +ớ  đậu tương đông. Như v yậ  xác định th i ờ vụ gieo trồng để đậu tương 

sinh trưởng, phát triển tốt, cho năng suất cao thì  việc b  ố trí  thời  v  ụ gieo 

tr nồ g phải đáp ứng được các yếu tố sau:

- Đối với vụ đậu tương xuân phải tránh được rét và hạn đ uầ  vụ 

gieo trồng không ảnh hưởng đến quá trình nẩy mầm, ph iả  n m ằ trong khoảng 

th i ờ gian quỹ đ tấ  đư cợ  giải phóng.

- Đối với vụ đậu tương đông ph iả  tránh đư cợ  thời tiết l nhạ  và khô 

 ở cu iố  vụ vì ảnh hưởng đ n ế quá trình vào ch cắ  và chín của đ uậ  tư ng,ơ  ph iả  

nằm trong kho ngả  thời gian quỹ đ tấ  được gi iả  phóng.
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Để xác định đư cợ  th iờ  vụ gieo tr ngồ  đ uậ  tương thích hợp trong 

v  ụ Xuân và vụ Đông ở Thái Nguyên, chúng tôi đã tiến hành thí nghiệm 

với 5 th iờ  v  ụ trong mỗi mùa vụ. Vụ đậu tương xuân b t ắ đầu từ 5 tháng 2 

k tế  thúc ngày 16 tháng 3, cách 10 ngày một th iờ  v .ụ  Vụ Đông bắt đ uầ  từ 5 

tháng 9, kết thúc 15 tháng 10, cách 10 ngày m tộ  thời v .ụ  Kết quả thu đư cợ  

qua 2 năm thực hiện thí nghi mệ  được trình bày ở một số n iộ  dung chính sau.

3.3.1.1.   Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến một số chỉ tiêu sinh trưởng 

của giống đậu tương 99084 - A28 tại Thái Nguyên

Bảng 3.14. Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến một số chỉ tiêu sinh 
trưởng

của giống đậu tương 99084- A28 tại Thái 
Nguyên

Chỉ tiêu
Ngày trồng CCC (cm) Số CC1 (cành) TGST (ngày)

VX VĐ VX VĐ VX VĐ VX VĐ

TV1 5/2 5/9 52,4d 32,4a 3,8a 3,3a 105 92

TV2 15/2 15/9 53,9cd 28,6b 3,8a 3,0b 101 91

TV3 25/2 25/9 54,2c 22,5c 3,6ab 2,6c 99 90

TV4 6(7)/3 5/10 57,8b 20,6cd 3,3b 2,3d 96 85

TV5 16(17)/3 15/10 59,2a 20,2cd 3,3b 2,0e 95 80

CV (%) 0,9 6,3 2,3 1,5

LSD(0,05) 1,36 2,62 0,22 0,10

(Số liệu trung bình 2 năm 2005, 2006. Xử lý thống kê từng vụ, phụ lục 14, 
19)

Qua số liệu thu được ở bảng 3.14 cho thấy, thời vụ gieo trồng đã 

ảnh hư ngở  rất sâu s cắ  đến CCC của đậu tương. Trong vụ Xuân CCC dao 

đ ngộ  từ

52,4 - 59,2 cm. Th iờ  vụ 1 và thời vụ 2 (gieo ngày 5/2 và 15/2) có CCC thấp 

hơn ch cắ  chắn so với các thời vụ 4 và th i ờ  vụ 5 (gieo ngày 6/3 và 16/3). Vụ 

Đông CCC ở các thời vụ rất thấp chỉ đạt 20,2 - 32,4 cm. Các th iờ  vụ 

mu n ộ TV4, TV5 (gieo 20/9 và 25/9) có CCC th pấ  hơn chắc ch nắ  các th iờ  
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sớm TV1, TV2 (gieo 5/9 và 15/9). Trong 2 vụ Đông thí nghiệm thì vụ Đông 

năm 2005 CCC r tấ  thấp chỉ đạt 18,0 - 29,2 cm (phụ lục 19) vì hạn quá sớm, 

tháng 10/2005 hầu như không mưa, lượng mưa chỉ đ tạ  9,0 mm. Do vậy 

các th iờ  vụ tr ngồ  muộn như TV3, TV4, TV5 (gieo ngày 25/9, 5/10 và 15/10) 

CCC chỉ đạt 18,0 -18,6 cm thấp hơn các th iờ  vụ trước.

Số cành cấp 1 (CC1)  trong vụ Xuân dao động từ 3,3 - 3,8 cành/cây. 

Các thời vụ Xuân s m ớ (TV1 và  TV2) số CC1 đạt 3,8 cành, nhiều hơn ch cắ  

chắn các thời v  ụ Xuân muộn (TV4 và TV5) 3,3 cành. Vụ Đông số CC1 ít hơn 

vụ Xuân biến động từ 2,0 - 3,3 cành. Số CC1 c aủ  các th iờ  vụ khác nhau có ý 

nghĩa thống kê. Số CC1 nhiều nh tấ  ở TV1 và TV2  đ tạ  3,3 và 3,0 cành, sau đó 

gi mả  d nầ  và đạt thấp nh tấ  ở TV5 còn 2,0 cành.

Thời  v  ụ  gieo  trồng  ảnh  hưởng  đến  TGST  của  gi nố g  đậu 
tương

99084 - A28 trong cả vụ Xuân và vụ Đông. TGST ở các thời vụ trong vụ 

Xuân từ 95 - 105 ngày, vụ Đông từ 80 - 92 ngày. Ở cả 2 vụ TGST 

của gi nố g dài nhất   ở  TV1 (105 ngày trong  vụ Xuân và 92 ngày trong 

v  ụ Đông) sau đó ngắn dần và ngắn nhất ở TV5 (95 ngày trong vụ Xuân và 

80 ngày trong vụ Đông). TGST của các thời vụ khác nhau như vậy là 

do  trong vụ Xuân các thời vụ gieo sớm (TV1 và TV2 gieo ngày 5/2 và 

15/2) đầu vụ gặp thời tiết l nạ h và khô nên đã kéo dài thời gian mọc, kéo dài 

giai đoạn phân cành nên kéo dài TGST hơn các thời vụ sau. Trong vụ 

Đông  các thời vụ gieo muộn (TV4 và TV5 gieo ngày 5/10 và 15/10) 

TGST b  ị rút ngắn vì các giai đoạn sinh trưởng sau của các thời vụ này 

gặp điều kiện thời tiết l nạ h và khô không thích hợp cho đậu tương. 

Đặc biệt gieo càng muộn, ánh sáng ngày ngắn đã làm rút ngắn các giai 

đoạn sinh trưởng  và TGST của đậu tương. Kết quả này  phù hợp với 

nghiên cứu của tác gi  ả Phạm Văn Thiều (2006) [44].
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3.3.1.2. Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến chỉ số diện tích lá.

Bảng 3.15. Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến chỉ số diện tích 

lá của giống đậu tương 99084- A28 tại Thái Nguyên

Đơn vị: m2 lá/m2 đất

Ngày trồng                TK hoa r              ộ  TK chắc xanh
Thời vụ

VX           VĐ           VX           VĐ           VX           VĐ

TV1             5/2            5/9           2,3bc                2,1a                 3,1b                 2,7a 

TV2           15/2          15/9          2,3bc                1,6b                 3,2b                 2,3b 

TV3           25/2          25/9          2,4 b                1,3c                3,5ab                2,0c 

TV4          6(7)/3         5/10          2,5ab               1,2cd               3,7ab                1,7d 

TV5        16(17)/3      15/10          2,6a                 1,1d                 3,9a                 1,5e 

CV (%)                                             2,7            4,9            4,4            2,9

LSD(0,05)                                          0,17          0,11          0,42          0,16

(Số liệu trung bình 2 năm 2005, 2006. Xử lý thống kê từng năm, phụ lục 15, 
20)

Chỉ số diện tích lá (CSDTL) là chỉ tiêu r tấ  quan tr ngọ  phản ánh 

kh  ả năng sinh trư ngở  và là chỉ tiêu nhả  hưởng gián tiếp đến năng su tấ  đậu 

tương,  đ cặ  biệt là đậu tương đông. CSDTL tối ưu là cơ s  choở  năng suất 

cao. Nếu CSDTL ở thời kỳ ch cắ  xanh quá cao (>5 m2 lá/m2 đất), lá rậm 

r pạ  t oạ  đi u ề kiện cho sâu b nhệ  phát triển đồng thời d  bễ ị hiện tượng lốp đổ 

và nả h hưởng đến   năng suất, ngư cợ  l iạ  CSDTL th pấ  (<3 m2 lá/ m2 đất) 

sẽ tích luỹ đư c  ợ lượng v tậ  ch tấ  khô thấp và năng suất thấp. K tế  quả 

bảng 3.15 cho thấy, thời  vụ trồng đã ảnh hưởng đ nế  CSDTL c aủ  gi ngố  

đ uậ  tư ngơ  thí nghiệm. Trong vụ Xuân CSDTL cả 2 thời kỳ hoa rộ và chắc 

xanh đều thấp nhất ở TV1 sau đó tăng dần ở các thời vụ sau và đạt cao nhất 

ở TV5. CSDTL th iờ  kỳ hoa rộ dao động từ 2,3 - 2,6 m2 lá/m2 đất, th iờ  kỳ 

ch cắ  xanh dao đ ngộ  từ 3,1 - 3,9 m2 lá/m2 đất. Như vậy ở cả 2 thời kỳ hoa 

rộ và ch cắ  xanh của vụ Xuân CSDTL ở

TV1 và TV2 thấp hơn ch cắ  ch nắ  so với TV5.



Ngư cợ  l iạ   vở ụ Đông CSDTL đ tạ  cao nh tấ  ở TV1 sau đó giảm d nầ  và 

th pấ  nh tấ  ở TV5. Nhìn chung, CSDTL trong vụ Đông ở cả 2 th iờ  kỳ đều rất 

th p.ấ  Ở th iờ  kỳ hoa rộ CSDTL đạt cao nhất ở TV1 là 2,1 m2 lá/m2 đất, sau 

đó

giảm dần ở các th iờ  vụ sau và thấp nh tấ  ở TV5 còn 1,1 m2 lá/m2 đất. 
Sang

th iờ  kỳ chắc xanh, CSDTL tăng lên cao nh tấ  cũng chỉ đ tạ  2,7 m2 lá/m2 đ tấ  

(TV1) và thấp nhất ở TV5 còn 1,5 m2   lá/m2   đất. Như vậy trong vụ 

Đông CSDTL ở cả thời kỳ hoa rộ và chắc xanh ở các thời vụ đa số là 

khác nhau. Các th iờ  vụ gieo sớm đều có CSDTL cao hơn chắc ch nắ  các 

thời vụ gieo

muộn ở mức tin cậy 95%. Đi uề  đó có nghĩa là trồng đ uậ  tương trong 

v  ụ Đông với thời vụ muộn đã làm ảnh hưởng sâu sắc đ nế  CSDTL và gián 

tiếp ảnh hưởng đ nế  năng suất.

3.3.1.3.  Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến tình hình sâu bệnh và chống 
đổ

Bảng 3.16. Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến tình hình sâu 

hại và chống đổ của giống đậu tương 99084 - A28 tại Thái 

Nguyên

Thời vụ
Ngày trồng

Sâu cuốn lá

(% lá bị hại)

Sâu đục 
quả

(% quả b  ị hại)

Chống đổ

(điểm 1- 5)

VX        VĐ      VX       VĐ       VX       VĐ       VX     VĐ

TV1            5/2         5/9      2,3c         10,1a         3,3b          8,7e              1         1

TV2           15/2       15/9     4,1b          8,8b          3,6 b        10,8d            1         1

TV3           25/2       25/9     4,1b           7,0c           4,2b         11,7c            1         1

TV4          6(7)/3     5/10     8,7ab         6,3cd         8,0ab        12,4b            2         1

TV5        16(17)/3  15/10    9,6a          6,0d         10,7a        13,3a            2         1

CV (%)                                   26,8       3,7       23,0       1,7



LSD(0,05)                                 4,26      0,77      3,80      0,54

(Số liệu trung bình 2 năm 2005, 2006. Xử lý thống kê từng vụ, phụ lục 16, 
21)
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Th iờ  v  ụ gieo tr ngồ  đã nhả  hưởng sâu sắc đ nế  tình hình sâu  h iạ  và 

chống đổ c aủ  đ uậ  tư ng.ơ  Trong vụ Xuân số lá bị sâu cuốn bi nế  đ ngộ  từ 

2,3 - 9,6%. Các TV xuân muộn bị hại n ngặ  h nơ  xuân sớm. Trong vụ Đông có 

6,0 - 10,1% số lá bị hại, các th iờ  vụ Đông muộn bị h iạ  ít h n,ơ  vì các th iờ  

vụ Đông mu n ộ khi đậu tương l nớ  cũng là  lúc thời ti tế  lạnh và khô không 

thích hợp cho sâu cu nố  lá phát triển.

Sâu đục quả trong c  vả ụ Xuân và vụ Đông các thời vụ gieo sớm bị h iạ  

nhẹ h nơ  ở các thời vụ sau. Tỷ lệ quả bị h iạ  trong vụ Xuân dao đ ngộ  từ 

3,3 -

10,7% , TV5 (gieo 15/10) có số quả bị hại nhiều nhất (10,7% ) nặng h nơ  
các

TV1, 2, 3 ch cắ  chắn ở mức tin cậy 95%. Vụ Đông tỷ lệ quả bị hại là 
8,7 -

13,3%, tỷ lệ quả bị hại  ở các thời vụ khác nhau có ý nghĩa th ngố  
kê.

Khả năng ch ngố  đổ của giống đậu tư ngơ  thí nghiệm trong vụ Xuân 
ở

các TV1, 2, 3 tốt, được đánh giá ở thang đi mể  1, các thời vụ gieo mu nộ  
(TV4,

5) do CCC ở các thời vụ này cao (57,8 - 59,2 cm) đã làm 5 - 15% số cây bị 

đổ, đánh giá ở điểm 2. Trong vụ Đông do CCC thấp nên tất cả các thời vụ 

đều không b  ị đổ đánh giá ở đi mể  1.

3.3.1.4.  Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến các yếu tố cấu thành năng suất 

và năng suất

Tổng hợp các quá trình sinh trư ngở  phát triển của giống trong các th iờ  

vụ đư cợ  biểu hi nệ  qua các y uế  tố c uấ  thành năng su tấ  và năng suất. K tế  

qu  ả thu đư cợ  cho thấy:

- Số quả chắc/cây: Các thời vụ khác nhau đã ảnh hưởng đến s  ố quả 

chắc/cây, dao đ ngộ  từ 24,2 - 26,8 quả trong vụ Xuân và   9,1 - 17,2 quả 

trong vụ Đông. Như vậy  trong vụ Xuân số quả chắc/cây ở các thời vụ khác 

nhau không có ý nghĩa th ngố  kê nhưng có xu thế đ tạ  cao nhất ở TV3 (gieo 

ngày
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và cao nhất ở TV1 đạt 17,2 qu .ả
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- S  h tố ạ  chắc/quả: Của gi ngố  đ uậ  tương 99084 - A28 trong vụ Xuân 

không bị ảnh hư ngở  nhiều bởi th iờ  vụ gieo trồng, dao động từ 1,92 - 1,97 

hạt. Vụ Đông số h tạ  ch cắ /quả dao động từ 1,64 - 1,93 hạt, trong đó TV4, 

TV5 có số hạt chắc/qu ít h nơ  ch cắ  chắn TV1, TV2.

- Kh iố  lượng 1000 h tạ  (KL1000 hạt): Trong vụ Xuân KL1000 h tạ  ít bị 

thay đổi b iở  th iờ  vụ gieo trồng dao đ ngộ  từ 162,5 - 164,5 g. Vụ Đông 

KL1000 h tạ  dao động t  15ừ 5,3 - 162,5 g và th pấ  nh tấ   Tở V5 do gặp hạn và 

khô  ở giai đo nạ  vào chắc nên đã làm giảm KL1000 hạt. K tế  quả này phù h pợ  

v iớ  kết qu  ả nghiên cứu của Tr nầ  Văn Điền và Luân Thị Đẹp (2008) [21].

Bảng 3.17. Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến các yếu tố cấu 
thành

năng suất của giống đậu tương 99084- A28 tại Thái 
Nguyên

Thời vụ
Ngày trồng

Số quả 
chắc/cây 

(qu )ả

Số 
hạt/quả

(hạt)

KL1000 hạt
(g)

VX VĐ VX VĐ VX VĐ VX VĐ
TV1 5/2 5/9 24,4ab 17,2a 1,92a 1,93a 162,9b 163,3a

TV2 15/2 15/9 25,6a 16,3ab 1,95a 1,93a 164,1a 162,5a

TV3 25/2 25/9 26,8a 13,9b 1,97a 1,86ab 164,5a 160,8a

TV4 6(7)/3 5/10 24,9ab 10,3c 1,95a 1,74b 163,0b 158,6ab

TV5 16(17)/3 15/10 24,2ab 9,1d 1,94a 1,64bc 162,5b 155,3b

CV (%) 4,2 1,3 0,7 3,5 0,3 1,8

LSD(0,05) 2,8 0,49 0,37 0,17 1,50 7,8

(Số liệu trung bình 2 năm 2005, 2006. Xử lý thống kê từng vụ, phụ lục 17, 22)

Số li uệ  b nả g 3.18 và biểu đồ 3.1 cho thấy, NSLT của giống đậu 
tương

99084 - A28 ở các thời vụ trồng khác nhau có sự biến động l n.ớ  Vụ 

Xuân  NSLT dao động từ 26,7 -  30,4 tạ/ha, trong đó NSLT c aủ  TV3 tương 

đư ng  ơ TV2, TV4 và cao h nơ  TV1 và TV5 chắc chắn ở mức tin c y 9ậ 5%. 

Trong v  ụ Đông NSLT dao động  từ 10,6 - 24,4 tạ/ha, NSLT của các th iờ  vụ 

trong v  ụ Đông khác nhau có ý nghĩa thống kê và cao nhất ở TV1.
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Bảng 3.18. Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến năng suất của giống

đậu tương 99084 - A28 tại Thái Nguyên

Thời vụ
Ngày trồng              NSLT (tạ/ha)             NSTT (tạ/ha)

VX           VĐ           VX           VĐ           VX           VĐ

TV1            5/2            5/9          26,7b              24,4a              18,0c              15,7a

TV2           15/2          15/9         28,6ab             23,0b             20,9ab             15,3a

TV3           25/2          25/9          30,4a              18,7c              21,9a              12,2b

TV4          6(7)/3         5/10         27,5ab             12,9d             20,0ab               8,3c

TV5        16(17)/3      15/10        26,7b              10,6e              19,6b               6,9d

CV (%)                                             4,1            2,9            3,9            7,7

LSD(0,05)                                          3,19          1,10          2,17          2,50

(Số liệu trung bình 2 năm 2005, 2006. Xử lý thống kê từng vụ, phụ lục18, 
23)

NSTT: Vụ Xuân NSTT dao động từ 18,0 - 21,9 tạ/ha, trong đó NSTT 

của TV3 tương đương TV2, TV4 và cao hơn TV1 và TV5 ch cắ  ch nắ  ở 

mức tin cậy 95%. TV5 sinh trưởng sinh dưỡng tốt, có CSDTL cao nhất 

nhưng NSTT l iạ  th pấ . K tế  quả này tư ngơ  tự như nghiên cứu của Koti và cs 

(2005) [89]. Tác giả kết luận r ngằ  khi gặp nhiệt độ cao n uế  đủ mẩ  các 

giống đậu tương thường sinh trưởng sinh dư ngỡ  tốt nhưng sinh trưởng sinh 

thực lại kém.Vụ Đông NSTT dao đ ngộ  từ 6,9 - 15,7 tạ/ha, trong đó NSTT cao 

nhất  ở TV1 và TV2 (15,7 và 15,3 tạ/ha) h nơ  ch cắ  chắn các th iờ  vụ còn lại ở 

mức tin cậy 95%. K tế  quả này phù h pợ  với nghiên cứu c aủ  các tác giả 

Ph mạ  Văn Thiều (2006) [44], Dương Trung Dũng và cs (2009) [14].
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Biểu đồ 3.1. Ảnh hưởng của thời vụ đến năng suất giống đậu 
tương

99084 - A28 trong vụ Xuân và vụ Đông tại Thái 
Nguyên

Như vậy, căn cứ vào tình hình sinh trưởng của giống, sâu bệnh hại và 

năng suất, đồng th iờ  để phù hợp trong các công thức luân canh thì thời vụ tốt 

nh tấ  cho trồng đậu tương xuân ở Thái Nguyên là từ 15/2 đến 6/3. Vụ 

Đông  nên gieo từ mồng 5 tháng 9 khi thu hoạch lúa mùa sớm và kết thúc 

trước ngày

25 tháng 9 đ  ể tránh g pặ  lạnh và khô ở cuối vụ ảnh hưởng đến năng suất.

3.3.2. Kết quả nghiên cứu xác định mật độ trồng giống đậu tương 

99084 - A28 trong vụ Xuân và vụ Đông tại Thái Nguyên

3.3.2.1. Ảnh hưởng của mật độ trồng đến một số chỉ tiêu sinh trưởng 
của

giống đậu tương 99084 - A28 tại Thái Nguyên

M tậ  độ gieo trồng đã ảnh hưởng đến các chỉ tiêu sinh trưởng 
như

TGST, CCC và CSDTL của gi ngố  đậu tương 99084 - A28.

- TGST: Các công thức gieo trồng v iớ  mật độ càng cao MĐ4 và MĐ5 

(55 và 65 cây/m2) càng rút ngắn TGST còn 97 - 99 (trong vụ Xuân) và 83 - 86 



ngày (trong vụ Đông), trong khi ở m tậ  độ tr ngồ  thưa MĐ1 (25 cây/m2) 

có TGST là 102 ngày (trong vụ Xuân) và 90 ngày (trong vụ Đông).



CCC: M tậ  độ gieo tr ngồ  đã ảnh hưởng đến CCC c aủ  giống đậu 

tương thí nghiệm, càng tăng mật độ trồng thì CCC có xu hư nớ g tăng, dao 

động từ

53,0 - 63,0 cm trong vụ Xuân và 27,8 - 37,3 cm trong vụ Đông. CCC cao 

nhất ở mật độ MĐ4 và MĐ5 ( 55 và 65 cây/m2) đạt 60,8 - 63,0 cm trong vụ 

Xuân và 34,5 - 37,3 cm trong vụ Đông; CCC th pấ  nhất ở mật độ MĐ1 

có

53,0 cm trong vụ Xuân và 27,8 cm trong vụ Đông th pấ  hơn các mật 

đ  ộ MĐ3, MĐ4, MĐ5 chắc chắn ở mức tin cậy 95% ở cả 2 vụ thí 

nghiệm. Kết  quả này phù hợp với kết quả nghiên cứu của Cober và 

đồng tác gi ,ả  2005 [70]. Tác giả cho biết khi gieo đậu tư nơ g ở mật độ 

cao, cây đậu tư nơ g thư nờ g tăng chiều cao cây.

Bảng 3.19. Ảnh hưởng của mật độ trồng đến một số chỉ tiêu sinh 
trưởng

của giống đậu tương 99084 - A28 tại Thái 
Nguyên

Chỉ tiêu

Công thức

TGST
(ngày)

CCC
(cm)

CSDTL
(m2lá/m2đất)

VX VĐ VX VĐ VX VĐ

MĐ1 (25) 102 90 53,0c 27,8cd 3,0bc 2,3bc

MĐ2 (35) 100 88 55,8bc 30,1c 3,4b 2,7bc

MĐ3 (45) 100 87 56,7b 32,6bc 3,6ab 3,2b

MĐ4 (55) 99 86 60,8ab 34,5b 4,0ab 3,7ab

MĐ5 (65) 97 83 63,0a 37,3a 4,4a 4,3a

CV (%) 1,7 3,0 5,0 2,2

LSD(0,05) 2,6 2,71 0,51 1,90

(Số liệu trung bình 2 năm 2007, 2008. Xử lý thống kê từng vụ, phụ lục 24, 28)

- CSDTL: Mật độ tr nồ g ảnh hư nở g rất lớn đến CSDTL trong cả vụ 

Xuân và vụ Đông. CSDTL của c  2ả  vụ đều tăng theo chiều tăng của mật độ 



trồng. CSDTL trong vụ Xuân dao động từ 3,0 - 4,4 m2lá/m2 đ tấ , trong đó 

MĐ1(25



cây/m2) CSDTL  thấp  nhất  chỉ đạt 3,0 m2 lá/m2 đất thấp hơn chắc chắn so 

với  các mật độ MĐ3, MĐ4, MĐ5. Vụ Đông CSDTL dao động từ 2,3 - 4,3 

m2lá/m2 đ tấ , MĐ1(25 cây/m2) có CSDTL  thấp nhất (2,3 m2 lá/m2đ tấ ) thấp hơn 

chắc chắn so với các m tậ  độ MĐ4 và MĐ5 ch cắ  chắn ở mức tin cậy 95%.

3.3.2.2. Ảnh hưởng của mật độ trồng đến tình hình sâu bệnh và chống đổ 

của giống đậu tương 99084- A28 tại Thái Nguyên

M t ậ  độ gieo   trồng  khác   nhau   đã  làm thay đ i  ổ  tiểu  khí   hậu, 

CCC, CSDTL trong quần thể cây đậu tương và nhả  hưởng đến tình hình sâu 

h iạ  và khả năng chống đổ của gi nố g. Theo dõi về ảnh hưởng c aủ  mật độ 

tr ngồ  đến tình hình sâu bệnh hại và khả năng chống đổ của gi ngố  đậu tương 

thí nghiệm chúng tôi thấy không xuất hiện các loại bệnh hại mà chủ yếu 

chỉ có sâu cuốn lá và sâu đ cụ  qu .ả  Kết quả đư cợ  trình bày ở bảng 3.20.

Bảng 3.20. Ảnh hưởng của mật độ trồng đến tình hình sâu hại

và chống đổ của giống đậu tương 99084 - A28 tại Thái Nguyên

Chỉ tiêu

Công thức

Sâu cuốn lá
(% lá bị hại)

Sâu đục quả
(% quả b  ị hại)

Chống đổ
(điểm 1 -5)

VX VĐ VX VĐ VX VĐ

MĐ1 (25) 6,5d 4,7e 4,3d 5,8cd 1 1

MĐ2 (35) 9,1cd 7,9d 7,0cd 8,2c 1 1

MĐ3 (45) 11,5c 12,4c 7,7c 9,8bc 2 1

MĐ4 (55) 15,0b 16,7b 11,8b 13,8b 2 1

MĐ5 (65) 19,6a 23,5a 14,4a 19,2a 3 2

CV (%) 10,6 2,2 4,2 13,4

LSD(0,05) 3,61 0,19 1,04 4,22

(Số liệu trung bình 2 năm 2007, 2008. Xử lý thống kê từng vụ, phụ lục 25, 
29)



- Sâu cuốn lá: Mật độ gieo trồng đã nả h hưởng đến mức độ h i ạ  c aủ  

sâu cu nố  lá đ uậ  tương. Trong cả vụ Xuân và vụ Đông, m tậ  độ trồng càng 

cao thì sâu cuốn lá càng hại nhiều. M tậ  độ MĐ1 (25 cây/m2) t  ỷ lệ lá bị h iạ  

thấp nhất (6,5% trong vụ Xuân và 4,7% trong vụ Đông), thấp hơn ch cắ  ch nắ  

các m tậ  đ  ộ MĐ3, MĐ4, MĐ5 ở cả 2 vụ thí nghiệm.

- Sâu đ cụ  qu :ả  Đây là lo iạ  sâu nguy hiểm nh tấ  đối v iớ  đậu tương vì 

nó nhả  hư ngở  trực ti pế  đến năng suất và ch tấ  lượng hạt. Mật đ  caoộ  dẫn 

đến CSDTL l nớ  đã t oạ  môi trường tốt cho sâu đục quả phát tri n.ể  K tế  quả 

nghiên cứu cho thấy tỷ lệ quả bị h iạ  tăng dần theo chi uề  tăng c aủ  m tậ  độ 

và cao nhất ở MĐ5. Vụ Xuân MĐ1 (25 cây/m2) có tỷ lệ quả bị hại ít nhất 

(4,3% quả b  ị hại) ít h nơ  chắc chắn so với các mật độ nghiên cứu còn 

lại.Vụ Đông, MĐ1 có tỷ lệ quả b  ị hại (5,8%) ít hơn MĐ4 và MĐ5 ch cắ  ch nắ  

ở mức tin cậy 95%.

- Khả năng ch ngố  đ : ổ liên quan với chiều cao cây, đường kính thân và 

điều kiện ngoại cảnh. Nghiên cứu của Cober và đồng tác giả (2005) [70] cho 

biết: Mật độ gieo trồng cao đã làm tăng chiều cao cây c aủ  đậu tương và làm 

tăng tỷ lệ đổ ngã. Đây là m tộ  trong những nguyên nhân làm giảm năng 

suất đậu tương. K tế  quả thí nghiệm cho thấy trong vụ Xuân khi tăng m tậ  

độ tr ng  ồ từ 45 - 65 cây/m2 thì số cây bị đổ có xu hư ngớ  tăng, MĐ3 và 

MĐ4 có tỷ l  ệ cây bị đổ <25% đư cợ  đánh giá ở thang điểm 2; MĐ5 đánh giá 

ở thang điểm 3 (25 - 50% cây bị đổ). Vụ Đông do CCC thấp nên t tấ  cả 

các công thức đ u ề không đ  ổ đánh giá ở thang đi mể  1.

3.3.2.3.  Ảnh hưởng của mật độ trồng đến các yếu tố cấu thành năng suất 

của giống đậu tương 99084 - A28 tại Thái Nguyên

M tậ  độ gieo trồng đã ảnh hưởng đến sự sinh trưởng phát triển và ảnh 

hư ngở  đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất. Mức độ ảnh 

hưởng của m tậ  độ đến năng suất đã đư cợ  Duncan và đ ngồ  tác giả (1978) 

[73] kết  luận như sau:Với một giống đ uậ  tương cụ thể mối quan h  ệ giữa 

m tậ  độ trồng với năng suất h tạ  thư ngờ  biến đ iổ  theo 3 mức sau: Mức 1 là 

mức năng su tấ



tăng tương quan tuyến tính khi tăng m tậ  độ gieo; mức 2 là mức năng suất 

hạt  đ tạ  được t iớ  đỉnh t iố  đa; mức 3 là mức năng suất sẽ không tăng khi 

tăng m t ậ độ gieo trồng và b tắ  đầu gi mả  khi tăng m tậ  độ. K tế  quả theo dõi 

ảnh hưởng của m tậ  độ trồng đến các y uế  t  c uố ấ  thành năng suất giống đậu 

tư ngơ  99084 - A28 trong  vụ Xuân và vụ Đông được trình bày ở b nả g 3.21.

- Số quả ch cắ /cây: M tậ  độ gieo trồng đã ảnh hưởng rất lớn đ nế  số 
quả

chắc/cây của đ uậ  tương. Nghiên cứu của Nguy nễ  Thị Văn và đồng tác 
giả,

2001 [48], Mayer và đồng tác giả, 1991 [95] cho biết: nếu tr ngồ  quá dày 

cây sẽ thiếu dinh dưỡng và ánh sáng nên ít phân cành, số hoa, số quả ít, 

KL1000 h tạ  nhỏ. K tế  quả thí nghiệm cho thấy: Số quả chắc/cây trong cả 

vụ Xuân và vụ Đông khác nhau ch cắ  chắn giữa các m tậ  độ nghiên cứu. Số 

quả chắc/cây vụ Xuân dao động từ 11,2 - 29,2 quả và vụ Đông dao đ ngộ  từ 

11,4 - 25,9 quả. Ở cả 2 vụ thí nghiệm số quả ch cắ /cây đ uề  đ tạ  cao nhất ở 

m tậ  độ MĐ1 (25 cây/m2) là 29,2 và 25,9 quả, sau đó giảm khá nhanh khi 

tăng m tậ  độ tr ngồ  và

thấp nhất ở m tậ  độ MĐ5 (65 cây/m2) còn 12,2 và 11,4 
quả.

Bảng 3.21. Ảnh hưởng của mật độ trồng đến các yếu tố cấu thành 

năng suất của giống đậu tương 99084- A28 tại Thái Nguyên

Chỉ tiêu

Công thức

Quả chắc/cây
(quả)

Hạt 
chắc/quả

(hạt)

KL1000 hạt
(g)

VX VĐ VX VĐ VX VĐ

MĐ1 (25) 29,2a 25,9a 2,03a 1,90a 164,7a 162,5a

MĐ2 (35) 23,8b 20,7b 2,00ab 1,88ab 162,3b 161,4ab

MĐ3 (45) 18,3c 18,7c 1,98ab 1,83b 159,8c 161,1ab

MĐ4 (55) 14,5d 14,7d 1,90b 1,81bc 157,2d 158,9b

MĐ5 (65) 11,2e 11,4e 1,83c 1,73c 154,5e 158,4bc

CV (%) 5,2 1,8 0,8 1,1 0,4 0,3

LSD(0,05) 2,80 0,93 0,5 0,05 1,93 1,54

(Số liệu trung bình 2 năm 2007, 2008. Xử lý thống kê từng vụ, phụ lục 26, 



30)



- Số hạt ch cắ /quả: M tậ  độ trồng khác nhau đã ảnh hư ngở  đ nế  số 

h t ạ chắc/quả. Số h tạ  chắc /quả trong vụ Xuân đ tạ  từ 1,83 - 2,03 hạt, vụ 

Đông đ tạ

1,73 - 1,90 hạt. K tế  quả x  ử lý th ngố  kê thấy rằng, m cặ  dù số h t chạ ắc/quả 

của  các mật đ  ộ liền kề không có sự khác nhau nhưng m tậ  độ trồng thưa 

MĐ1 và MĐ2 (25 và 35 cây/m2) có s  hố ạt chắc/quả nhiều h nơ  ch cắ  chắn các 

m tậ  đ  ộ trồng dày MĐ4 và MĐ5 (55 và 65 cây/m2) trong cả vụ Xuân và vụ 

Đông.

- Khối lượng 1000 hạt: KL1000 gi mả  dần theo mức tăng c aủ  mật 
độ

trồng trong cả vụ Xuân và vụ Đông. KL1000 hạt vụ Xuân dao động từ 154,5 
-

164,7 g, vụ Đông dao động từ 158,4 - 162,5 g. Trong đó, KL1000 giữa các mật 

độ trong vụ Xuân khác nhau có ý nghĩa thống kê còn trong vụ Đông KL1000 

hạt của các công thức liền k  ề không khác nhau nhưng mật độ trồng thưa 

MĐ1 vẫn có KL1000 hạt cao hơn chắc chắn mật độ MĐ4 và MĐ5. Kết quả 

này phù hợp v iớ  nghiên cứu c aủ  Nguyễn Thị Văn và đồng tác giả, 2001 [48] 

khi tr nồ g quá dày cây s  ẽ thiếu dinh dưỡng và ánh sáng nên KL1000 hạt nhỏ.

3.3.2.4. Ảnh hưởng của mật độ trồng năng suất của giống đậu tương 

99084- A28 tại Thái Nguyên

Bảng 3.22. Ảnh hưởng của mật độ trồng năng suất của giống đậu 
tương

99084- A28 tại Thái Nguyên

Chỉ tiêu

Công thức

Vụ Xuân Vụ Đông
NSLT
(tạ/ha)

NSTT
(tạ/ ha)

NSLT
(tạ/ha)

NSTT
(tạ/ ha)

MĐ1 (25) 23,2c 19,5c 20,0c 14,6d

MĐ2 (35) 27,8a 25,0a 22,0b 16,2c

MĐ3 (45) 26,1b 23,0b 24,7a 19,0a

MĐ4 (55) 22,2d 19,0cd 23,4ab 17,8b

MĐ5 (65) 18,6e 16,6d 19,9cd 14,6d

CV (%) 0,9 1,5 2,4 2,5

LSD(0,05) 0,58 0,85 1,45 1,12



(Số liệu trung bình 2 năm 2007, 2008. Xử lý thống kê từng v ụ, phụ lục 27, 
31)
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Biểu đồ 3.2. Ảnh hưởng của mật độ đến năng suất giống đậu 
tương

99084 - A28 trong vụ Xuân và vụ Đông tại Thái 
Nguyên

Số liệu b ngả  3.22 và bi uể  đồ 3.2.cho thấy, trong cả vụ Xuân và 

v  ụ Đông các m tậ  độ khác nhau cho NSLT và NSTT khác nhau có ý nghĩa 

th ng ố kê. Trong vụ Xuân, NSLT dao đ ngộ  từ 18,6 - 27,8 tạ/ha, NSTT từ 16,6 

- 25,0 tạ/ha. Cả NSLT và NSTT tăng dần từ m tậ  độ MĐ1 và đ tạ  cao  cácở  

m tậ  độ M Đ2 65 cây/m2 (NSLT đạt 27,8 tạ/ha và NSTT đ tạ  25,0 tạ/ha)  sau 

đó lại giảm

dần và gi mả  nhanh khi tăng đến m tậ  độ MĐ5 65 cây/m2 (NSLT đ tạ  18,6 
tạ/ha

và NSTT đ tạ  16,6 t ạ/ha).

Trong vụ Đông, cả NSLT và NSTT tăng theo chiều tăng của m tậ  

đ  ộ trồng từ MĐ1 đến MĐ3 (45 cây/m2) nhưng sau đó gi m ả khi tiếp t cụ  tăng 

m t ậ độ. NSLT dao đ ngộ  từ 19,9 -  24,7 tạ/ha, NSTT từ 16,6 -  19,0 tạ/ha và 

đ tạ  cao nh tấ  ở m tậ  độ MĐ3 45 cây/m2 (NSLT đạt 24,7 tạ/ha, NSTT đ tạ  19,0 

tạ/ha).

Tóm lại: Mật độ gieo tr ngồ  đã ảnh hưởng đến các chỉ tiêu sinh trưởng 

phát triển c aủ  giống đậu tương 99084 -  A28 trong vụ Xuân và vụ Đông ở 



tỉnh Thái Nguyên. Mật độ gieo trồng cao đã làm tăng m tộ  số chỉ tiêu như 

chiều
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cao cây, chỉ số di nệ  tích lá, mức độ hại c aủ  sâu cu nố  lá và sâu đ cụ  quả. 

Ngược lại, tăng m tậ  độ trồng đã làm rút ngắnTGST, giảm số CC1, số quả 

ch cắ /cây, số h tạ  chắc/quả và KL1000 hạt. Năng suất tăng theo chiều tăng 

c aủ  m tậ  đ  ộ đến một giới h nạ  nhất định (35 -  45 cây/m2) sau đó gi mả  khi 

tiếp t cụ  tăng m t ậ độ trồng (65 cây/m2). Từ số li uệ  thu đư cợ  ta thấy m tậ  độ 

trồng thích hợp cho giống đ uậ  tương 99084 - A28 trong điều ki nệ  vụ Xuân 

c aủ  Thái Nguyên là 35 cây/m2 và vụ Đông là 45 cây/m2. Ở các m tậ  độ này 

giống cho NSTT cao nhất.

3.3.3. Nghiên cứu lượng đạm bón đối với giống đậu tương  99084 - 

A28 trong vụ Xuân tại tỉnh Thái Nguyên

Phân đạm đóng vai trò quan tr nọ g trong quá trình sinh trưởng phát triển

và năng suất đậu tương. Nguồn cung cấp đạm cho đậu tư nơ g là từ phân bón, 

đất và khả năng tự cố định đạm nhờ vi khuẩn Rhyzobium Japonicum. Lượng 

đạm bón tuỳ  từng giống và loại đất. Nghiên cứu của Võ Minh Kha (1997) 

[29] cho bi tế : trên đất đồi chua, hàm lượng sắt nhôm cao bón phân lân và đạm 

có tác d nụ g nâng cao năng suất đậu tương rõ r tệ , đất nhiều dinh dưỡng bón 

đạm làm tăng năng suất đậu tư nơ g lên 10 - 20%, còn đất thiếu dinh dư nỡ g 

bón đạm làm tăng năng suất lên 40 - 50%. Như vậy, bón đạm có tầm quan 

trọng để thu năng suất tối đa, tuy nhiên nếu bón NO3 dư thừa lại có hại với 

năng suất vì lúc đó sự c  ố định đạm bị ức chế hoàn toàn (Ngô Thế Dân và cs, 

1999) [10].

Để xác định lư ngợ  đạm bón thích hợp cho giống đậu tương 99084 

- A28 trong vụ Xuân c aủ  Thái Nguyên, chúng tôi đã tiến hành thí nghi m ệ v iớ  

5 mức bón đ mạ  v iớ  thời vụ và m tậ  độ đã xác định đư cợ  từ các thí nghiệm 

trên. Cụ thể: thời vụ gieo từ 15/2 - 6/3, m tậ  độ vụ Xuân là 45 cây/m2. K tế  

quả v  ề nhả  hư ngở  c aủ  các mức bón đạm được trình bày tóm t tắ  ở phần sau.

3.3.3.1. Ảnh hưởng của lượng đạm bón đến một số chỉ tiêu sinh trưởng 

và chống chịu của giống đậu tương 99084 - A28 trong  vụ Xuân tại Thái 

Nguyên Lượng đạm bón khác nhau đã ảnh hưởng đến TGST của giống 

đ uậ

tương 99084 - A28. TGST dao động từ 98 - 107 ngày, công thức 1 bón 20kg

N/ha có TGST ngắn nh tấ  (98 ngày), do không đư cợ  cung c pấ  đủ đạm nên 



81
81cây
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nhanh ra hoa k tế  quả và chín, công thức 5( 60 kg N/ha) có TGST dài nh tấ  

(107 ngày), do lượng đ m caoạ  đã làm ch mậ  các giai đo nạ  sinh trưởng và quá 

trình chín c aủ  quả.

Bảng 3.23. Ảnh hưởng của lượng đạm bón đến một số chỉ tiêu 
sinh

trưởng và chống chịu của giống đậu tương 99084- A28 tại Thái 
Nguyên

Chỉ tiêu
TGST CCC

CSDTL
2

Sâu 
cuốn lá

Sâu đục 
quả Chống đổ

(ngày) (cm)
(m  lá/

(% lá (% quả (điểm 1 - 5)

Công thức m2 đất)
b  ị hại) bị hại)

1 (20N)                     98      46,7g          3,5e               4,3e               3,9e                      1

2 (30N)                     99      53,6e          4,0d               7,7d               6,2d                      1

3 (40N)                    103     61,0c          4,3c             11,8c              8,1c                      1

4 (50N)                    105     66,2b          4,6b             17,5b            10,2b                     2

5 (60N)                    107     70,5a          5,1a             25,1a            13,4a                     3

CV (%)             0,6       1,9         2,1           8,5           6,3

LSD (0,05)         1,63     3,12       0,25         3,12         1,46

(Số liệu TB 2 năm 2007 và 2008. Xử lý thống kê từng vụ, phụ lục 32, 
33)

Lượng đạm bón còn ảnh hưởng đến CCC của gi nố g theo chiều tỷ 

l  ệ thu nậ . CCC của các công thức bón đạm dao động từ 46,7 - 70,5 cm 

và khác nhau có ý nghĩa thống kê. CCC thấp nhất ở công thức 1 (20 kg 

N/ha) đạt 46,7 cm.

Lượng đạm bón không những ảnh hưởng đến TGST, CCC mà 

còn  ảnh hưởng đ nế  CSDTL  của giống đ uậ  tư nơ g 99084   - A28. 

Nghiên cứu CSDTL của các công thức bón đạm ở thời kỳ chắc xanh chúng 

tôi thấy, CSDTL tăng dần theo chiều tăng của mức bón đạm dao đ nộ g từ 

3,5 - 5,1

m2lá/m2  đất. Các công thức bón đạm khác nhau có CSDTL khác nhau chắc
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83ch nắ  ở mức tin cậy 95%. Trong đó công thức 1 (20 kg N/ha) có CSDTL

thấp nhất (3,5 m2lá/m2đ t)ấ .



Lượng đạm bón đã ảnh hưởng sâu s cắ  đến mức độ hại c aủ  sâu cuốn 

lá và khác nhau ch cắ  chắn giữa các công thức. Công thức 1 bón ít đạm (20 kg 

N/ha) có tỷ lệ lá bị h iạ  thấp nh tấ  (4,3%) sau đó tỷ lệ hại tăng d nầ  lên 

theo chi uề  tăng c aủ  lư ngợ  đạm bón và cao nhất ở công thức 5 (60 kg N/ha) 

v iớ  t  ỷ lệ h iạ  là 25,1%.

Mức độ h iạ  c aủ  sâu đục quả cũng t  ỷ lệ thuận với lượng đạm bón, 

dao động từ 3,9 - 13,4%. Các công thức bón đạm khác nhau có tỷ lệ quả 

bị hại khác nhau. Trong đó, công thức 5 bón đạm nhiều nhất (60 kg N/ha) 

có tỷ l  ệ quả bị hại cao nhất (13,4%).

Khả năng chống đổ của các công thức bón đạm  tỷ lệ nghịch với 

lượng đạm bón. Các công thức 1, 2, 3 (20, 30 và 40 kg N/ha) có khả năng 

ch ngố  đ  ổ tốt, t tấ  cả cây đ uề  đứng thẳng, đư cợ  đánh giá ở thang điểm 1. Khi 

tăng liều lượng bón đạm ở các công thức 4, 5 (50 và 60 kg N/ha) đã làm tăng 

CCC và làm cho các công thức này bị đổ từ 7 - 30%, đư cợ  đánh giá ở thang 

điểm 2 và đi mể  3.

3.3.3.2. Ảnh hưởng của lượng đạm bón đến năng suất và lãi thuần của 
giống

đậu tương 99084 - A28 trong  vụ Xuân tại Thái Nguyên

Số liệu bảng 3.24 cho thấy, số quả chắc/cây tăng theo chiều tăng 

của mức bón đạm từ công thức 1 đến công thức 3, sau đó gi mả  d nầ  khi 

ti pế  tục  bón tăng lượng đạm. Số quả chắc/cây khác nhau chắc chắn 

giữa các công thức bón đ m ạ và đạt cao nhất ở công thức 3 (40 kg N/ha) là 

27,9 quả.

Số h tạ  chắc/quả đ tạ  1,86 h tạ   ở công thức 1 (20 kg N/ha), tăng dần khi 

tăng lư ngợ  đ mạ  bón và đạt cao nhất ở công thức 3 (40 kg N/ha) là 2,00 

hạt;  sau đó lại giảm d nầ  đến   công thức 5 (60 kg N/ha) còn 1,88 hạt. Số 

hạt chắc/quả giữa các công thức liền k  ề khác nhau không có ý nghĩa thống kê 

nhưng công thức 3 (40 kgN/ha) đạt 2,00 h tạ  chắc/quả hơn chắc chắn so v iớ  

công thức 1 và công thức 5.



Bảng 3.24. Ảnh hưởng của lượng đạm bón đến năng suất và lãi 
thuần

của giống đậu tương 99084 - A28 trong vụ Xuân tại Thái 
Nguyên

Chỉ tiêu Quả Hạt KL1000
NSLT NSTT

Lãi

chắc/cây 
chắc/quả

hạt
(tạ/ha) (tạ/ ha)

thuần

Công thức (qu )ả (hạt) (g) (tr. đ/ha)

1 (20N)           21,0d            1,86b         162,8cd          22,3c            19,3c           11,82

2 (30N)           24,7c           1,93ab         165,9b          27,6b            23,4b           17,89

3 (40N)           27,9a            2,00a           167,6a           32,8a            27,7a           24,23

4 (50N)           26,5b           1,95ab         165,8b         30,0ab           23,1b           17,17

5 (60N)          23,7cd           1,88b          163,3c          25,4bc          18,5cd          10,17

CV (%)             2,0           2,0           0,3           3,3           1,4

LSD (0,05)         1,40         0,10          1,3          2,48         0,87

(Số liệu TB 2 năm 2007 và 2008. Xử lý thống kê từng năm,  phụ lục 34, 35, 46, 
47)

KL1000 h tạ  c aủ  các mức bón đạm dao động từ 162,8 - 167,6g. 

Trong đó, KL1000 h tạ  c aủ  công thức 3 (40 kgN/ha) đạt cao nhất  167,6 g 

cao hơn ch cắ  chắn các công thức bón đ m ạ khác.

Bón đạm ở các li uề  lượng khác nhau đã thu đư cợ  NSLT và NSTT khác 

nhau. NSLT đạt 22,3 - 32,8 tạ/ha, NSTT đ tạ  18,5 - 27,7 tạ/ha. Trong đó công 

thức 3 (40 kgN/ha) có NSLT và NSTT đạt cao nhất h nơ  ch cắ  chắn so v iớ  các 

công thức bón đạm khác.

Phân tích hi uệ  quả kinh tế của việc bón đạm (phụ lục 46, 47) 

cho thấy, lãi thu nầ  tăng từ công thức 1 (11,82 triệu đ nồ g/ha) đ nế  công thức 

3 và đ tạ  cao nh tấ  ở công thức 3 (40 kgN/ha) là 24,23 tri uệ  đ nồ g/ha, sau 

đó lãi thu nầ  giảm dần khi tăng lượng đạm bón, lãi thu nầ  đạt th pấ  nhất ở 



công thức

5 là 10,17 tri uệ  đồng/ha.



K tế  quả phân tích tư ngơ  quan giữa sâu cu nố  lá v iớ  lượng đạm 
bón

(hình 3.1) cho thấy, có sự tương quan chặt theo phương trình bậc 1 (y = 0,53x

- 7,7 với R2 = 0,9926) giữa lượng đ mạ  bón v iớ  sâu cu nố  lá. Cụ th ,ể  khi 
lư ngợ

đạm bón tăng thì sâu cu nố  lá h iạ  càng nặng.
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3.3.4. Nghiên cứu lượng lân bón đối với giống đậu tương 99084- A28 

trong vụ Xuân tại tỉnh Thái Nguyên

Lân đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình sinh trưởng phát

triển của cây đậu đỗ nói chung và đậu tương nói riêng. Nghiên cứu của 

các tác giả Dickson và các cs (1987) [72], Ismunadji và các cs (1987) [82] 

đã cho bi tế , năng suất đậu tư nơ g tăng lên r tấ  đáng k  ể khi đậu tương được 

bón phân lân. Tác giả còn cho bi tế : hàm lư nợ g P dễ tiêu trong đất th pấ  là 

yếu t  ố quan trọng nhất gây ra năng suất đ uậ  đỗ thấp ở nhiều nước châu 

Á. Ở nước ta, vai trò của phân lân trong đời sống cây họ đậu đã được 

đúc kết trong câu ngạn ngữ “Không lân, không vôi thì thôi trồng đậu”. 

Nghiên cứu bón lân ở 5 mức đối với giống đ uậ  tư nơ g 99084 - A28, với 

thời vụ và m tậ  độ đã xác định đư cợ  từ các thí nghi mệ  trên. Cụ thể: th iờ  vụ 

gieo từ 15/2 - 6/3, m tậ

độ vụ Xuân là 45 cây/m2. K tế  quả về ảnh hư ngở  của các mức bón lân 
chúng

tôi đã thu được kết quả như 
sau:

3.3.4.1. Ảnh hưởng của lượng lân bón đến một số chỉ tiêu sinh trưởng 

và  chống chịu của giống đậu tương 99084 - A28 trong vụ Xuân tại Thái 

Nguyên

S  ố li uệ  b ngả  3.25 cho thấy, li uề  lư ngợ  bón lân khác nhau đã ảnh 

hưởng  đến TGST c aủ  gi ngố  đậu tương 99084 - A28, TGST gi m ả dần khi 

tăng lư ng ợ lân bón. Các công thức 1 và 2 bón 40 và 60 kg P2O5 có TGST 100 

ngày, sau đó TGST giảm d nầ  và ng nắ  nh tấ  ở công thức 5 (120 kg P2O5/  ha) là 

97 ngày.

CCC có xu hướng tăng khi tăng mức bón lân, dao đ nộ g t  ừ 37,1 - 51,1cm.

CCC ở các công thức bón lân liền kề khác nhau không có ý nghĩa thống kê 

( trừ công thức 5) nhưng công thức 4 và 5 (100 và 120 kg P2O5 /ha) có CCC cao 

hơn chắc chắn so với các công thức 1 và 2 (40 và 60 kg P2O5/ha).

Nghiên cứu CSDTL của các công thức bón lân ở thời kỳ chắc xanh

chúng tôi thấy, CSDTL tăng dần theo chiều tăng của các mức bón lân, dao

động từ 2,8 - 3,9 m2lá/m2 đất và đạt cao nhất ở công thức 5 (120 kg 
P2O5



/ha). Các mức bón lân khác nhau có CSDTL khác nhau chắc chắn ở mức 

tin cậy 95%.



Bảng 3.25. Ảnh hưởng của lượng lân bón đến một số chỉ 

tiêu sinh trưởng và chống chịu của giống đậu tương 99084 - 

A28

trong vụ Xuân tại Thái Nguyên

Chỉ tiêu

Công thức

TGST

(ngày)

CCC

(cm)

CSDTL 

(m2 lá/ 

m2 đất)

Sâu 

cuốn lá 

(% lá bị

hại)

Sâu đục 

quả

(% quả

b  ị hại)

Chống đổ

(điểm 1 - 5)

1(40P2O5)             100     37,1cd           2,8e              18,3a          19,8a                      1

2(60P2O5)             100     39,6c            3,2d             14,7b         16,0ab                     1

3(80P2O5)              99      42,1bc           3,5c              10,8c          11,3b                      1

4(100P2O5)            98      45,8b            3,7b               7,3d             6,8c                       1

5(120P2O5)            97      51,1a            3,9a               4,3e            4,7cd                      1

CV (%)                 0,4       3,6          1,9           5,9         12,7

LSD(0,05)            1,07     4,35        0,17         1,79        4,11

(Số liệu TB 2 năm 2007 và 2008. Xử lý thống kê từng năm, phụ lục 36, 
37)

Liều lư nợ g lân bón tỷ lệ ngh cị h với mức độ hại của sâu cuốn lá 

và sâu đục quả. Cả sâu cuốn lá và sâu đục quả hại nặng nhất ở công thức 

1 (40 kg P2O5/ha) với sâu cuốn lá hại 18,3% và sâu đục quả hại 19,8%, 

sau đó  mức độ hại giảm dần theo chiều tăng của lượng lân bón, công 

thức 5 (120 kg P2O5/ha) bị hại nhẹ nhất với sâu cuốn lá hại 4,3% và sâu 

đục quả hại

4,7%. Như vậy tăng lư nợ g lân bón đã làm tăng khả năng chống chịu sâu hại

của đậu tương. Khả năng chống đổ của các công thức bón lân đều rất 

tốt, tất cả đều không bị đổ, được đánh giá ở thang điểm 1.



3.3.4.2. Ảnh hưởng của lượng lân bón đến năng suất và lãi thuần của 
giống

đậu tương 99084 - A28 trong vụ Xuân tại Thái Nguyên

Lượng lân bón khác nhau đã nả h hưởng rõ rệt đ nế  số quả ch cắ /cây 

của giống đ uậ  tư ngơ  99084 - A28. Số quả chắc/cây dao đ ngộ  t  ừ 16,3 - 29,5 

quả và đ tạ  cao nh tấ  ở công thức 5 ( 120 kg P2O5/ha). Các công thức bón 

lân có s  ố quả ch cắ  khác nhau có ý nghĩa th ngố  kê. Điều đó đã nói lên vai trò 

quan trọng  của  lân đ iố  với chỉ tiêu số quả chắc, một trong những y uế  tố 

quy tế  định đến năng su tấ  đ uậ  tư ng.ơ

Bảng 3.26. Ảnh hưởng của lượng lân bón đến các yếu tố cấu thành năng 
suất

và năng suất của giống đậu tương 99084- A28 trong vụ Xuân tại Thái 
Nguyên

Chỉ tiêu

Công thức

Quả 
chắc/ 
cây 

(quả)

Hạt 
chắc/ 
quả 
(hạt)

KL
1000 
hạt 
(g)

NSLT
(tạ/ha)

NSTT
(tạ/ ha)

Lãi 
thuần 

(tr. đ/ha)

Hiệu 
suất (Kg 

đậu 
tương/kg 

P2O5)
1(40P2O5)          16,3

e

1,83b    158,32d

16,5e 14,2d 4,4             -

2(60P2O5)          20,3d

1,87b    161,63c

21,4d 18,5c 10,6 22,0

3(80P2O5)          24,3c

1,94ab    163,25b

28,1c 24,0b 18,5 28,0

4(100P2O5)        27,8b

5(120P2O5)        29,5a
1,98a    164,58a

a    164,75a
31,8b 

a

26,9ab 

a

22,6 15,0

4,0
2,00 34,0 27,8 23,5

CV (%)               1,5       2,0        2,0        2,1        1,8

LSD(0,05)          1,01     0,07      1,21      1,52      1,12

(Số liệu TB 2 năm 2007,2008. Xử lý thống kê từng năm,  phụ lục 38, 39, 40, 48, 
49)

Số h tạ  ch cắ /quả ở các công thức bón lân dao đ ngộ  từ 1,83 - 2,00 

hạt.  K tế  quả thí nghiệm cho thấy, lân đã ảnh hưởng đến số h tạ  chắc/quả 

c aủ  đ u ậ tương nhưng không rõ như ảnh hưởng đ nế  s  quố ả, càng tăng lư ngợ  



lân bón thì số hạt chắc/quả càng tăng. Công thức 4, 5 (100 và 120 kg P2O5/ha) 

có số hạt chắc/quả nhiều hơn so với các công thức 1, 2 (40 và 60 kg P2O5/ha) 

ch cắ  ch n ắ ở mức tin c yậ  95%.



Bón lân ở các mức khác nhau ảnh hưởng đ nế  KL1000 hạt c aủ  

giống đậu tương 99084 - A28 dao động từ 158,32 - 164,75g. Bón lân ở các 

mức cao đã làm tăng độ ch cắ  mẩy c aủ  hạt, KL1000 hạt công thức 4, 5 (100 

và 120 kg P2O5/ha) đ tạ  164,58 - 164,75 g cao hơn ch cắ  chắn các công thức 

bón lân khác ở mức tin c yậ  95%.

Bón lân ở các mức khác nhau đã ảnh  hư ngở  r tấ  lớn đến NSLT và 

NSTT của giống đậu tương 99084 - A28. NSLT dao động từ 16,5 - 34,0 

tạ/ha và khác nhau có ý nghĩa th ngố  kê giữa các công thức. Bón lân ở các 

mức càng cao càng làm tăng NSLT lên rõ rệt, các công thức bón lân li nề  kề 

khi tăng 20 kg P2O5/ha đã làm tăng NSLT lên từ 2,2 - 5,3 tạ/ha. NSTT đ tạ  từ 

14,2 - 27,8 tạ/ha. Trong đó công thức 5 (120 kg P2O5/ha) có NSTT cao nhất và 

hơn ch c ắ chắn các công thức 1,2, 3 ở mức tin c yậ  95%.

Hi uệ  quả của vi cệ  sử d ngụ  phân bón đư cợ  cụ thể hoá thông qua 

lãi thuần. Chúng tôi đã tiến hành hạch toán (phụ lục 40, 49) k tế  quả cho 

thấy, bón lân ở các mức càng cao càng cho lãi thuần cao, dao động từ 4,4 

- 23,5  tri uệ  đồng/ha. Lãi thuần đạt thấp nhất ở công thức 1 (40 kg 

P2O5/ha) chỉ có

4,4 tri uệ  đồng/ha và cao nhất ở công thức 5 (120 kg P2O5/ha) là 23,5 
tri uệ

đồng/ha. Xét về hiệu su tấ  sử dụng phân P2O5   cho thấy, công thức 5 với 

mức bón lân cao nhất (120 kg P2O5/ha) thì hi uệ  suất lại thấp nhất chỉ đ t 4ạ ,0 

kg đ u ậ tương/1kg P2O5. Ti pế  theo là công thức 4 hiệu su t đấ ạt 15,0 kg đ uậ  

tương/1kg P2O5  . Công thức 3 (80kg P2O5/ha) đ tạ  hiệu su tấ  cao nh tấ  là 28,0 

kg đậu  tương/1kg P2O5 . Từ k tế  quả đó cho thấy, trên n nề  5 tấn phân 

chuồng + 30N +

30K2O + 300 kg vôi bột nên bón lân với mức 80 kg P2O5/ha cho hiệu suất 
sử

dụng phân bón cao nhất.
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Hình 3.2. Đồ thị tương quan giữa lượng lân bón với sâu đục quả 

đậu tương (trung bình vụ Xuân 2007 và vụ Xuân 2008)

Hình 3.2 cho thấy, bón lân đã ảnh hưởng tốt đến khả năng kháng sâu 

đục quả đậu tư nơ g. Các công thức bón lân càng tăng thì t  ỷ lệ quả bị hại do 

sâu đục càng giảm theo phư nơ g trình bậc 1( y = - 0,1975x + 27517, với R2 = 

0,9875).

3.3.5. Nghiên cứu lượng  kali bón đối với giống đậu tương  99084 - 

A28 trong vụ Xuân tại tỉnh Thái Nguyên

Kali đóng vai trò quan trọng trong quá trình sinh trưởng phát triển của 

đậu tương. Nếu thiếu kali cây sẽ sinh trưởng phát triển kém, dễ bị sâu b nhệ  

và năng su tấ  th p.ấ  Để xác định lư ngợ  bón Kali thích h pợ  cho giống đậu 

tương

99084 - A28 trong vụ Xuân của Thái Nguyên, chúng tôi đã thí nghiệm ở 5 

mức bón khác nhau. K tế  quả được trình bày tóm t tắ  ở các b ngả  3.27.
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3.3.5.1. Ảnh hưởng của lượng kali bón đến một số chỉ tiêu sinh trưởng 

của giống đậu tương 99084 - A28 trong vụ Xuân tại Thái Nguyên

Bảng 3.27. Ảnh hưởng của lượng kali bón đến một số chỉ 

tiêu sinh trưởng và chống chịu của giống đậu tương 99084 - 

A28

trong vụ Xuân tại Thái Nguyên

Chỉ tiêu

Công thức

TGST
(ngày)

CCC
(cm)

CSDTL 
(m2 lá/m2 

đất)

Sâu
cuốn lá 
(% lá bị 

hại)

Sâu đục
quả 

(% quả 
bị hại)

Chống
đổ

(điểm
1 - 5)

1(20K2O) 97c 35,3e 2,3e 9,3a 12,0a 1

2(30K2O) 98bc 41,3d 2,8cd 7,8ab 10,2ab 1

3(40K2O) 99b 44,9c 3,1c 6,3ab 7,3b 1

4(50K2O) 100ab 48,8b 3,5b 5,4b 5,3bc 1

5(60K2O) 101a 53,1a 4,0a 4,3bc 2,6c 1

CV (%) 0,4 1,9 4,4 17,0 13,8

LSD (0,05) 1,07 2,36 0,37 3,12 2,84

(Số liệu TB 2 năm 2007 và 2008. Xử lý thống kê từng năm,  phụ lục 41, 42)

Liều lượng bón kali khác nhau đã ảnh hưởng đến TGST của 

gi nố g đậu tương 99084 - A28 dao đ nộ g từ 97 - 101 ngày. Như vậy chênh 

lệch v  ề TGST  của  giống  giữa  công  thức  bón  ít  nhất  và  nhiều  nhất  là 

4 ngày. Trong giới hạn nghiên cứu, càng bón tăng lượng kali càng kéo dài 

TGST. Các công thức 4, 5 có TGST dài hơn công thức 1 từ 3 - 4 ngày. Tuy 

nhiên TGST của các công thức bón kali liền kề khác nhau không có ý 

nghĩa th nố g kê.
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Li uề  lượng bón kali còn ảnh hưởng đến CCC dao động từ 35,3- 

53,1 cm. CCC tăng theo chiều tăng c aủ  các mức bón kali và đ tạ  cao nhất ở 

công thức 5 (60 kg K2O/ha) . Các công thức bón kali khác nhau có CCC khác 

nhau ch cắ  chắn ở mức tin cậy 95%.

Nghiên cứu CSDTL của các công thức bón kali ở thời kỳ ch cắ  xanh 

chúng tôi thấy, các mức bón kali khác nhau đã ảnh hưởng đ nế  CSDTL c aủ  

giống đậu tương thí nghiệm. CSDTL tăng khi tăng lư ngợ  kali bón, dao 

động từ 2,3 - 4,0 m2lá/m2 đất. Các công thức bón kali khác nhau có CSDTL 

khác nhau ch cắ  chắn ở mức tin cậy 95% (trừ công thức 2 và công thức 3) 

và cao nh tấ  là công thức 5(60 K2O/ha) là 4,0 m2 lá/m2 đất.

Li uề  lượng bón kali ảnh hưởng r tấ  sâu sắc đến tình hình sâu h iạ  
của

giống đ uậ  tương 99084 - A28. Tác giả Myer và Gratton (2006) [99] đã khẳng 

định rằng: bón phân kali làm tăng khả năng ch ngố  chịu của đậu tư ngơ  đ cặ  

bi t ệ là các loại côn trùng trích hút. K tế  quả bảng 3.27 cho thấy, mức độ 

h iạ  của sâu cuốn lá gi m dả ần khi tăng lượng kali bón. Công thức 1 chỉ bón 

20 kg K2O/ha thì số lá bị h iạ  nhiều nh tấ  (9,3%), sau đó mức độ hại có xu 

hướng gi mả  d nầ  khi tăng lượng kali bón, công thức 5 đư cợ  bón tới 60 kg 

K2O/ha mức độ hại thấp nhất (4,3% lá bị hại), kết quả này phù h pợ  v iớ  

nghiên cứu của tác giả Trần Thúc Sơn và cs, (1993) [40].

Lượng kali bón còn ảnh hưởng đến mức độ hại c aủ  sâu đục quả. 

K t ế quả cho thấy, mức độ h iạ  c aủ  sâu đục quả giảm d nầ  khi tăng lư ngợ  

kali bón. Tỷ lệ quả bị hại ở mức bón 20 kg K2O/ha là 12,0%, sau đó tỷ lệ 

quả bị h iạ  có xu hướng gi mả  d nầ  ở các công thức sau và hại ít nh tấ  ở công 

thức 5 là 2,6% với mức bón cao nh tấ  60 kg K2O/ha.

Li uề  lư ngợ  bón kali không làm  giảm khả năng ch ngố  đổ của đ uậ  

tương. Các công thức bón kali khác nhau đều có khả năng chống đổ tốt. T tấ  

cả đều không b  ị đổ nên được đánh giá ở thang điểm 1.
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3.3.5.2. Ảnh hưởng của lượng kali bón đến các yếu tố cấu thành năng suất 

của giống đậu tương 99084 - A28 trong các vụ Xuân 2007 - 2008 tại Thái 

Nguyên

Bảng 3.28. Ảnh hưởng của lượng kali bón đến năng suất  và lãi thuần 
của

giống đậu tương 99084-  A28 trong vụ Xuân tại Thái 
Nguyên

Chỉ tiêu

Công thức

Quả 
chắc/ 
cây 

(qu )ả

Hạt 
chắc/ 
quả 
(hạt)

KL1000 
hạt
(g)

NSLT
(tạ/ha)

NSTT
(tạ/ha)

Lãi 

thuần 

(tr.đ/ha)

Hiệu 
suất

(kg đậu
tương/kg

K2O)

1(20K2O) 19,8d 1,80c 154,0c 19,2d 16,6d 7,9 -

2(30K2O) 23,4c 1,87bc 161,8b 24,8c 20,9c 14,2 43,5

3(40K2O) 27,3b 1,92b 164,6ab 30,2b 26,3b 22,1 53,0

4(50K2O) 28,6ab 1,97ab 165,5a 32,6ab 28,7ab 25,6 24,5

5(60K2O) 29,1a 2,01a 165,6a 33,9a 29,4a 26,5 7,5

CV (%) 2,2 1,8 0,2 1,7 2,3

LSD(0,05) 1,57 0,09 1,09 1,33 1,56

(Số liệu TB 2 năm 2007, 2008. Xử lý thống kê từng năm, phụ lục 43, 44, 45, 50, 
51).

Các  mức  bón  kali  khác  nhau  t   ỷ l  ệ  thu n ậ  với  các  ch  ỉ  tiêu  số 

qu  ả chắc/cây, số hạt chắc/quả và KL1000 h tạ  c aủ  giống đ uậ  tương 99084 

- A28. Số quả chắc/cây dao động từ 19,8 - 29,1 quả. Các công thức 3, 4, 5 có 

số qu  ả chắc/cây nhi uề  hơn ch cắ  chắn so v iớ  công thức 1 và công thức 2. Số 

hạt chắc/quả đ tạ  từ 1,80 - 2,01 hạt. Các công thức 4, 5 (50 - 60 kg K2O/ha) 

có s  ố h tạ  ch cắ /quả nhiều h nơ  công thức 1 ch cắ  chắn ở mức tin cậy 95%. 

KL1000 h tạ  dao đ ngộ  từ 154,0 - 165,6 g. KL1000 h tạ  tăng khi mức bón 

kali tăng. Công thức 4, 5 (50 - 60 kg K2O/ha) có KL1000 hạt cao hơn chắc 

ch nắ  so với các công thức 1, 2 (20 - 30 kg K2O/ha) ở mức tin cậy 95%.
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Kết quả bảng 3.28 cho thấy, NSLT và NSTT tăng d nầ  theo 

chi u ề tăng lư nợ g kali bón và đạt cao nh tấ  ở công thức 5 (60 kg K2O/ha). 

NSLT dao động từ 19,2 - 33,9 tạ/ha, NSTT đạt từ 16,6 - 29,4 t /ạ ha. Kết quả 

xử lý thống kê cho thấy cả NSLT và NSTT của công thức 4 và công thức 5 

khác nhau không có ý nghĩa thống kê nhưng cao hơn chắc chắn công thức 

1 và công thức 2.

Phân tích tương quan giữa lượng kali bón với sâu đục quả đậu tư nơ g 

(hình 3.3) ta thấy, mức độ hại của sâu đục quả tỷ lệ nghịch với lư nợ g 

kali  bón theo phương trình b cậ  1. Nghĩa là càng tăng lượng kali bón thì 

mức đ  ộ hại của sâu đục quả càng giảm. Như vậy, đ uậ  tương được bón 

đầy đủ và

cân đối kali sẽ tăng khả năng ch nố g chịu với sâu đục quả.
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Hình 3.3. Đồ thị tương quan giữa lượng kali bón với sâu đục quả 

đậu tương (trung bình vụ Xuân 2007 và vụ Xuân 2008)
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Đánh giá hiệu quả của việc bón kali chúng tôi đã hạch toán qua 2 vụ 

Xuân 2007 và 2008 (phụ lục 50, 51). Qua bảng 3.28 cho thấy, càng tăng 

lư ngợ  kali bón thì lãi thu nầ  càng cao. Mức lãi  thu nầ  đạt từ 7,9 - 26,5 tri uệ  

đ nồ g/ha và đ tạ  cao nh tấ  ở công thức 5 (60 kg K2O/ha). Xét hi uệ  su tấ  

phân K2O trên nền 5 t nấ  phân chuồng + 30 kg N + 60 kg P2O5 + 300 kg vôi 

bột ta thấy, công thức 3 v iớ  mức bón 40 kg K2O/ha cho hi uệ  su tấ  cao nh tấ  

đ tạ  53,0 kg đậu tương/1kg K2O, ti pế  theo là công thức 2 v iớ  mức bón 30 

kg K2O/ha cho 43,5 kg đ uậ  tương/1 kg K2O. Khi tăng lư ngợ  kali bón năng 

su tấ  vẫn tăng nhưng hiệu su tấ  lại giảm dần và thấp nh tấ  ở công thức 5 chỉ 

đạt 7,5 kg đ u ậ tư nơ g/1 kg K2O.

3.3.6. Nghiên cứu tổ hợp phân bón đối với giống đậu tương triển vọng 
tại

Thái Nguyên

Bón phân đầy đủ và cân đối là biện pháp hữu hi uệ  nâng cao hi uệ  

qu  ả của phân bón và năng suất đậu tư ng,ơ  điều này đã đư cợ  các tác giả Ngô 

Th  ế Dân và cs, 1999 [10]; Phạm Văn Thiều, 2006 [44] khẳng định. Tác giả 

Phạm  Văn Thi uề , 2006[44] cho biết, bón cân đ iố  N, P, K còn làm tăng 

phẩm ch t ấ đậu tư nơ g, tăng khả năng chống chịu sâu bệnh. Để xác định 

rõ lượng phân của m iỗ  lo iạ  khi phối hợp và hiệu quả c aủ  vi cệ  bón phân 

cân đ iố  cho đậu tương tại Thái Nguyên, chúng tôi tiến hành khảo sát một 

số tổ h pợ  phân bón cho giống đ uậ  tương có triển vọng 99084 - A28 với th iờ  

vụ và m tậ  độ đã xác định đư cợ  từ các thí nghiệm trên. Cụ thể: thời vụ gieo 

từ 15/2 - 6/3, m tậ  độ vụ

Xuân là 45 cây/m2. Để thi tế  lập các tổ h pợ  phân bón, chúng tôi dựa trên 
kết

quả c aủ  các thí nghiệm 5, 6 và 7. Trong đó lựa ch nọ  những công thức 

cho năng suất, lãi thuần và hiệu suất sử d ngụ  phân bón cao thứ nh tấ  và 

thứ 2 đ  ể ph iố  hợp đư cợ  6 tổ hợp phân bón đem so sánh v iớ  công thức đối 

chứng (công thức đối chứng là công thức theo quy trình hiện hành đang được 
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Bảng 3.29. Ảnh hưởng của các tổ hợp phân bón đến các yếu tố cấu 
thành

năng suất của giống đậu tương 99084-A28 trong vụ Xuân 2009 tại 
TN

Công thức Tổ hợp N:P:K
Quả chắc/cây

(quả)

Hạt 
chắc/quả

(hạt)

KL1000hạt

(g)

1(đ/c) 30:60:30 23,8cd 1,87bc 155,7bcd

2 30:80:40 26,7abc 1,90bc 157,7bcd

3 30:100:50 27,5abc 1,98abc 164,7ab

4 40:80:40 32,3a 2,07a 165,2ab

5 40:80:50 30,2ab 2,03ab 165,5a

6 40:100:40 28,7ab 2,03ab 165,3ab

7 40:100:50 26,3c 2,00ab 162,3abc

CV (%) 11,8 4,1 2,6

LSD(0,05) 5,88 0,14 7,51

(CT nền: 5 tấn phân chuồng + 300 Kg vôi bột/ha).

Số liệu bảng 3.29 cho thấy, các tổ hợp phân bón khác nhau đã 

ảnh hư ngở  đ nế  số quả ch cắ /cây của giống đậu tư ngơ  thí nghi mệ  biến động 

từ 23,8

- 32,3 quả. Trong đó công thức 4 có s  quố ả chắc/cây đ tạ  cao nh tấ  ( 32,3 qu )ả  

cao h nơ  công thức 1 đ iố  chứng (23,8 qu )ả  và công thức 7( 26,3 qu )ả  

ch c ắ chắn ở mức tin c yậ  95%.

Số h tạ  chắc/quả c aủ  các công thức phân bón dao động từ 1,87 - 

2,07 hạt. Công thức 4 có số hạt chắc/quả cao nhất (2,07 hạt) h nơ  công thức 

đ i ố chứng và công thức 2 chắc chắn ở mức tin cậy 95%.

KL1000 h tạ  dao động từ 155,7 - 165,5 g. Các công thức 5 có KL1000 

h tạ  cao đ tạ  165,5 g cao hơn công thức đ i cố hứng và công thức 2 chắc chắn ở 

mức tin cậy 95%.
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Bảng 3.30. Ảnh hưởng của các tổ hợp phân bón năng suất và lãi 
thuần

của giống đậu tương 99084-A28 tại Thái 
Nguyên

Công thức Tổ hợp N:P:K NSLT
(tạ/ha)

NSTT
(tạ/ha)

Lãi thuần
(tri uệ  đồng)

1(đ/c) 30:60:30 24,2cd 20,8de 14,0

2 30:80:40 28,0c 23,3d 17,2

3 30:100:50 31,4abcd 25,8abcd 20,5

4 40:80:40 38,7a 30,5a 27,8

5 40:80:50 35,5ab 29,7ab 26,5

6 40:100:40 33,7abc 27,3abc 22,6

7 40:100:50 29,9 25,7abcd 20,1

CV (%) 13,5 12,4

LSD(0,05) 7,59 5,77

(CT nền: 5 tấn phân chuồng + 300 Kg vôi bột/ha).

Bón đ y đầ ủ và cân đối các loại phân đã làm tăng các yếu tố cấu thành 

năng suất như số quả ch cắ /cây, số hạt chắc/quả, KL1000 hạt nên đã làm 

tăng NSLT và NSTT c aủ  giống đậu tương thí nghiệm. NSLT dao động từ 

24,2 -

38,7 tạ/ha, NSTT dao động từ 20,8 - 30,5 tạ/ha. Trong đó, công thức 4 

có NSLT đạt 38,7 tạ/ha và NSTT đạt 30,5 tạ/ha, cao hơn công thức đối chứng 

và công thức 2 chắc chắn ở mức tin c yậ  95%.

K tế  qu  ả h cạ h toán cho thấy, các công thức bón phân khác nhau cho lãi 

thuần khác nhau dao đ ngộ  từ 14,0 - 27,8 triệu đồng/ha. Trong đó, các công 

thức đều cho lãi thuần cao hơn công thức đ iố  chứng và cao nhất là công 

thức

4 đạt 27,8 triệu 
đ nồ g/ha.

Như vậy, bón phân v iớ  lượng 5 tấn phân chuồng + 40 kg N + 80 

kg P2O5 + 40 kg K2O + 300 kg vôi bột/ha cho gi ngố  đậu tương 99084 - 
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3.4. Xây dựng mô hình đậu tương ở một số huyện của tỉnh Thái 
Nguyên

Trên cơ s  ở các kết quả nghiên cứu đã thu được, chúng tôi đã hướng 

dẫn nông dân xây dựng các mô hình trồng đậu tương trên đồng ru nộ g của họ 

và áp dụng gi nố g mới là giống 99084 - A28 và k  ỹ thuật mới. Kỹ thuật mới là 

áp dụng thời vụ, mật độ và phân bón tối thích đã được thử nghiệm và xác 

định tại các thí nghiệm 3, 4, 8. Kết quả được thể hiện qua bảng 3.31. Cụ thể 

vụ Xuân được tr nồ g

từ 15/2 đến 25/2, mật độ 35 cây/m2 (hàng cách hàng 35 cm, cây cách cây 8 - 
9

cm), lượng phân bón là 5 tấn phân chu nồ g hoai mục + 40 kg N + 80 kg P2O5 

+

40 kg K2O + 300 kg  vôi bột. Vụ Đông trồng từ 5/9 đến 25/9, mật đ  ộ 45 

cây/m2 (hàng cách hàng 35 cm, cây cách cây 6 - 7 cm), lượng phân bón như vụ 

Xuân.  Kết  quả thu được khi xây dựng mô hình trình  diễn thể hiện ở bảng 

3.31.

Bảng 3.31. Năng suất đậu tương và lãi thuần ở các mô hình trình 
diễn

Vụ Địa điểm Mô hình
NSTT

Lãi thuần
(tr.đ/ha)(tạ/ha) MH1 tăng so với

MH2 (%)

Đông

2009

Võ Nhai
MH1 25,5 63,46 20,3
MH2 15,6 5,5

Đồng Hỷ
MH1 27,5 54,49 23,3
MH2 17,8 8,8

Phú Lư ngơ
MH1 23,2 52,63 16,9
MH2 15,2 4,9

TB
MH1 25,4 56,86 20,2
MH2 16,2 6,4

Xuân

2010

Võ Nhai
MH1 26,7 53,45 22,1
MH2 17,4 8,2

Đồng Hỷ
MH1 28,3 52,97 24,5
MH2 18,5 9,8

Phú Lư ngơ
MH1 25,4 53,94 20,2
MH2 16,5 6,8

TB
MH1 26,8 53,45 22,3
MH2 17,5 8,3
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MH1: Sử d ngụ  giống m iớ  (99084 - A28); MH2: Sử dụng giống cũ (DT84)
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Số li uệ  bảng 3.31 cho thấy, khi áp dụng các bi nệ  pháp k  ỹ thu tậ  m iớ  

thì  giống 99084 - A28 (MH1) cho năng suất trung bình cao h nơ  DT84 

(MH2)  trong c  vả ụ Xuân và vụ Đông. Vụ Đông 2009 MH1 sử d ngụ  gi ngố  

m iớ  và k  ỹ thuật mới năng suất trung bình đạt 25,4 tạ/ha trong khi MH2 sử 

dụng giống cũ  năng su tấ  chỉ đạt 16,2 tạ/ha. Vụ Xuân 2010 năng suất 

trung bình MH1 đạt

26,8 tạ/ha trong khi MH2 chỉ đạt 17,5 tạ/ha. T iạ  các địa bàn xây dựng 

mô hình thử nghiệm, năng suất ở huy nệ  Đồng Hỷ đ tạ  cao nhất (MH1 

đạt 27,5  tạ/ha vụ Đông và 28,3 tạ/ha vụ Xuân), tiếp đến là huy nệ  Võ 

Nhai MH1 đạt

25,5 tạ/ha vụ Đông và 26,7 tạ/ha vụ Xuân, thấp nhất ở huyện Phú 

Lương  MH1 đ tạ  23,2 tạ/ha vụ Đông và 25,4 tạ/ha vụ Xuân. S  dĩở  có sự 

chênh l cệ h v  ề năng suất đ uậ  tương trên 3 địa bàn là do trình độ và kinh 

nghiệm canh tác của nông dân ở các địa bàn không giống nhau và y uế  tố đất 

đai quy tế  định.

Số liệu bảng 3.31 còn cho thấy, trong cả 2 vụ thí nghiệm ở mỗi 

địa bàn xây dựng mô hình, khi áp dụng cùng bi nệ  pháp k  ỹ thuật thì giống 

mới luôn cho năng su tấ  cao hơn gi nố g cũ: ở huyện Võ Nhai vụ Đông năm 

2009  giống DT84 (MH2) năng suất chỉ đạt 15,6 tạ/ha trong khi giống 

99084 - A28 (MH1) đạt 25,5 t /ạ ha tăng hơn so với MH2 là 63,46%; sang 

vụ Xuân

2010 MH2 đ tạ  17,4 t /ạ ha trong khi MH1 đạt 26,7 tạ/ha tăng hơn so 

với  MH2 53,45%. Huyện Đồng Hỷ, vụ Đông năm 2009 MH2 chỉ đạt 17,8 

tạ/ha trong khi MH1 cho năng suất 27,5 tạ/ha, tăng hơn MH2 54,49%; vụ 

Xuân

2010 MH2 đạt 18,5 tạ/ha còn MH1 đ tạ  tới 28,3 t /ạ ha tăng hơn so với 

MH2 là 52,97%. Tại huyện Phú Lương cũng cho kết quả tương tự, cả vụ 

Đông và vụ Xuân đều thể hiện năng suất MH1 cao hơn MH2 (vụ Đông 

tăng 52,63% và vụ Xuân tăng 53,94%).

Do năng suất c aủ  MH1 cao h nơ  MH2 trong cùng mức đầu tư về 
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21phân bón nên dẫn đến lãi thu nầ  c aủ  MH1 cao h nơ  MH2  ở tất cả các địa bàn. 

Qua hạch toán (phụ l cụ  53) chúng tôi thấy, MH1 ở 3 địa bàn trong vụ Đông 

cho lãi
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thuần từ 16,9 - 23,3 triệu đồng/ha trong khi MH2 chỉ đ tạ  4,9 - 8,8 

tri u ệ đồng/ha; trong vụ Xuân mô hình MH1 cho lãi thu nầ  đạt 20,2 - 24,5 triệu 

đồng/ha trong khi MH2 chỉ đạt 6,8 - 9,8 tri uệ  đ nồ g/ha.

K tế  quả so sánh giữa 2 mô hình đã khẳng định vi cệ  sử dụng giống 

mới  và áp d ngụ  kỹ thu tậ  m iớ  cho năng su tấ  đậu tư ngơ  và hiệu quả cao 

h nơ  nhi u ề so với việc sử dụng giống cũ. Kết quả này đư cợ  đánh giá khách 

quan từ ngư i  ờ nông dân tham gia xây dựng mô hình và bà con nông dân 

trên địa bàn khi chúng tôi ti nế  hành hội th oả  đầu bờ.

• Ý kiến đánh giá mô hình của nông dân tại các địa bàn

Qua th iờ  gian xây dựng và trình diễn mô hình sản xuất đậu tương tại 

3 địa bàn trong tỉnh Thái Nguyên, chúng tôi đã nhận được ý kiến phản hồi từ 

các hộ trực tiếp tham gia xây dựng mô hình, những hộ lân cận và đông đảo 

nông dân khi tham gia hội thảo đầu bờ. Nhìn chung, các hộ đều có nhận 

định và đánh giá rất cao về các mô hình sử d nụ g giống mới và quy trình kỹ 

thuật mới. Giống m iớ  sinh trưởng phát triển tốt, chống chịu với sâu bệnh 

và điều kiện ngoại c nả h tốt, cho năng suất cao hơn hẳn các gi nố g đang tr nồ g 

tại địa phương.

K tế  quả thực tế thu được trên các mô hình về năng suất và hiệu 

qu  ả kinh tế đã chứng minh đư cợ  ưu điểm của giống m iớ  và kỹ thuật mới. 

Giống m iớ  sử dụng trong sản xuất t iạ  các mô hình có ưu đi mể  h nơ  hẳn các 

giống cũ  mà dân đang sử d ngụ  như: năng su tấ  cao hơn, ch ngố  chịu v iớ  

sâu bệnh tốt hơn, hình thức hạt đẹp h n.ơ  Ngoài ra, nông dân còn phát hi nệ  

thêm những ưu đi mể  nữa c aủ  giống m iớ  là “làm đậu được nhiều hơn” v iớ  

cùng 1 lư ngợ  hạt như nhau và “ăn ngọt hơn” khi luộc. Những nhận xét này 

của nông dân phù hợp v iớ  kết quả thu đư cợ  khi chúng tôi tiến hành phân 

tích hạt (phụ l cụ  54). K tế  quả phân tích cho thấy, giống 99084 - A28 có hàm 

lư ngợ  protêin khá cao (40,25 - 43,45%) so v iớ  hàm lư ngợ  protêin của đậu 

tương phổ biến từ 38 -

40%; hàm lượng lipit (17,73 - 18,52%) đạt mức trung bình so với  các giống
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khác (15 - 20%). Từ những nh nậ  xét tích cực về giống mới c aủ  nông dân khi 

đư cợ  phỏng v nấ  và khi hội thảo đ uầ  b  đã cóờ  nhi uề  người h iỏ  về giống và 

k  ỹ thuật mới mà mô hình sử dụng để áp d ngụ  cho sản xuất vụ sau.

Từ những kết quả trên bư cớ  đ uầ  ta có th  ể kh ngẳ  định vi cệ  xây dựng 

mô hình trình diễn sản xu tấ  đậu tương trong vụ Đông 2009 và vụ Xuân 

2010  ở Thái Nguyên đã thu đư cợ  những thành công đáng kể. Các h  nôộ ng dân 

đều kh ngẳ  định giống đậu tư ngơ  99084 - A28 kết hợp với kỹ thu tậ  mới 

r tấ  thích hợp với đi u ề kiện khí hậu, đất đai c aủ  địa phương và cho năng suất 

cũng nh  ư hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn các giống địa phương đang sử dụng.

Từ k tế  quả nghiên cứu của các thí nghiệm và xây dựng mô hình c aủ  

đ  ề tài, đồng thời tham kh oả  quy trình k  ỹ thu tậ  tr ngồ  đ uậ  tương c aủ  Bộ 

Nông Nghiệp và Phát tri nể  nông thôn (2006) [38]. Chúng tôi đề xuất quy trình 

k  ỹ thuật trồng giống đậu tư ngơ  99084 - A28 t iạ  tỉnh Thái Nguyên trong vụ 

Xuân và vụ Đông (phụ lục 55)
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KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

Kết luận

1. Các y uế  tố thuận lợi để phát triển sản xuất đậu tương ở Thái 

Nguyên là có điều kiện th iờ  ti tế  khí h uậ  thích hợp, quỹ đ tấ  dồi dào. Đ uậ  

tương là cây dễ tr nồ g, sản phẩm dễ tiêu th .ụ  Đây là những cơ sở để phát 

triến sản xu tấ  đ u ậ tương ở Thái Nguyên.

Y uế  tố hạn chế chính trong sản xuất đậu tương ở Thái Nguyên là 

thi u ế giống cho năng su tấ  cao thích hợp với vùng sinh thái và kỹ thuật 

canh tác chưa phù hợp.

2.  K tế  quả so sánh 10 giống đậu tương trong 2 vụ Xuân và 2 vụ 

Đông năm 2004 và năm 2005 cho thấy có 2 gi ngố  là ĐT2000 và 99084 - A28 

có NSLT và NSTT cao hơn gi ngố  đ iố  chứng ch cắ  chắn v iớ  độ tin cậy 95% 

trong t tấ  cả các vụ khảo nghiệm. NSLT dao động từ 25,8 - 28,6 tạ/ha vụ 

Xuân và

21,6 - 26,3 tạ/ha trong vụ Đông. NSTT dao động từ 20,7 - 23,3 tạ/ha vụ 

Xuân và 15,3 - 19,7 tạ/ha vụ Đông.

3. Thời vụ gieo tr ngồ  giống đậu tư ngơ  99084 - A28 trong vụ Xuân 

của Thái Nguyên thích h pợ  nh tấ  từ 15 tháng 2 đến 6 tháng 3. Ở thời vụ này 

giống cho NSLT đ tạ  28,6 - 30,4 tạ/ha, NSTT đạt 20,9 - 21,9 tạ/ha cao hơn 

hẳn các th iờ  vụ nghiên cứu khác. Th iờ  vụ gieo trồng đậu tư ngơ  đông thích 

h p nh t  ợ ấ t  ừ mồng 5 tháng 9 khi thu hoạch lúa mùa sớm và k tế  thúc trước 

ngày  25 tháng 9,  ở th iờ  vụ này giống cho NSLT đ tạ  18,7 - 24,0 tạ/ha, 

NSTT đ tạ  12,2 - 15,7 tạ/ha cao hơn chắc ch nắ  các th iờ  vụ nghiên cứu khác.

4.  M tậ  độ thích h pợ  cho giống đậu tư ngơ  99084 - A28 tr ngồ  trong 

v  ụ Xuân là 35 cây/m2  và vụ Đông là 45 cây/m2. Ở các m tậ  độ này gi ngố  

cho  NSLT đ tạ  27,8 tạ/ha v  ụ Xuân và 24,7 tạ/ha vụ Đông, NSTT đạt 25,0 

tạ/ha v  ụ Xuân và 19,0 tạ/ha vụ Đông cao hơn ch cắ  chắn các m tậ  độ nghiên 

cứu khác.
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5. Tr ngồ  giống đậu tương 99084 - A28 với lượng phân bón 5 t nấ  

phân chuồng + 40 kg N + 80 Kg P2O5  + 40 Kg K2O +300 Kg vôi bột/ha là 

thích hợp nhất vừa cho năng suất cao (30,5 tạ/ha) vừa cho lãi thu nầ  cao nh tấ  

(27,8 tri uệ  đồng/ha).

6. Kết quả xây dựng mô hình trình diễn tại 3 địa bàn trong tỉnh 

là  huyện Võ Nhai, huyện Đồng Hỷ và huyện Phú Lương cho thấy, 

việc s  ử d nụ g giống mới và áp dụng kỹ thu tậ  mới đã cho năng suất và lãi 

thu nầ  cao h nơ  h nẳ  giống cũ. Năng su tấ  đậu tư ngơ  đông ở mô hình giống 

mới, k  ỹ thu t ậ mới dao động từ 23,2 - 27,5 tạ/ha tăng 52,63 - 63,46% so v iớ  

giống cũ, v  ụ Xuân đạt từ 25,4 - 28,3 tạ/ha tăng 52,79 - 53,94% so v iớ  sử 

d nụ g giống cũ. Lãi thu nầ  đ tạ  từ 16,9 - 23,3 triệu đ ngồ  trong vụ Đông và 

20,2 - 24,5 triệu đ nồ g trong vụ Xuân.

Đề nghị

Từ kết quả nghiên cứu tìm hi uể  khả năng thích ứng của một số 

gi ng ố đậu tương nhập n iộ  và xác định biện pháp kỹ thu tậ  cho gi ngố  có tri nể  

v ngọ  tại Thái Nguyên chúng tôi có một số đề nghị sau:

1. Cho phép phát triển gi ngố  đậu tương 99084 - A28 trong tỉnh Thái

Nguyên với quy trình kỹ thuật đã đư cợ  xây dựng.

2. Tìm hi uể  khả năng thích ứng của các giống đã chọn được với 

các tỉnh lân c nậ  và ti pế  tục nghiên cứu áp dụng kỹ thuật qu nả  lý cây trồng 

tổng hợp (ICM) đối v iớ  các gi ngố  đậu tư ngơ  m iớ  t iạ  Thái Nguyên.
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PHỤ LỤC

P  h  ụ     l      ụ  c         1  : Tình hình thời tiết khí hậu tỉnh Thái 

Nguyên các năm thí nghiệm

Tháng
Nhiệt độ

( 0C)

Ẩm độ

(%)

Lượng mưa

(mm)

Số giờ 
nắng

(giờ)

1                    14,8                  78,0                  15,4                  47,4

2                    14,3                  83,0                  19,3                  33,4

3                    19,8                  81,4                  36,3                  58,4

4                    21,3                  84,4                  98,1                  61,2

5                    26,5                  82,4                 169,9                125,0

6                    28,3                  80,0                 217,5                122,8

7                    27,7                  87,1                 304,9                143,2

8                    28,6                  86,0                 213,8                157,0

9                    27,7                  83,0                 152,4                121,0

10                   26,2                  75,1                  55,9                 155,2

11                   20,9                  68,4                  55.9                 126,4

12                   17,5                  68,0                  27,4                  97,4

(Số liệu trung bình 6 năm 2004 - 2009)
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Ph  ụ     l      ụ  c         2  : Các thời kỳ sinh trưởng và phát triển của đậu tương 

theo hướng dẫn của Beinroth (1988)

Thời  kỳ STPT Ký hiệu Đặc điểm phân biệt

Sinh trưởng sinh dưỡng

Mọc VO 50% số cây xoà 2 lá mầm trên m tặ  đ tấ

Lá đ nơ V1 50% số cây xoè 2 lá đơn

1 lá kép V2 50% số cây xoè 1 lá kép (3 đốt)

2 lá kép V3 50% số cây xoè 2 lá kép (4 đốt)

3 lá kép V4 50% số cây xoè 3 lá kép (5 đốt)

n - 1 lá kép (thân chính) V5 50% số cây xoè n - 1 lá thật (n đốt)

Sinh trưởng sinh thực

B tắ  đ uầ  ra hoa R1 50% số cây có hoa ở b tấ  cú đốt nào

Hoa rộ R2 50% số cây có hoa trên các đốt, ngay 

cả đ tố  trên cùng có lá kép đạt kích

thước t iố  đa.

B tắ  đ uầ  làm quả R3 50% số cây có 1 quả dài 0,5 cm nằm

ở 1 trong 4 đ tố  trên cùng có lá kép đạt 

kích thước t iố  đa.

Làm quả rộ R4 50% số cây có 1 quả dài 2cm nằm ở 1 

trong 4 đ tố  trên cùng có lá kép đ tạ
kích thước t iố  đa.

Làm h tạ R5 50% số cây có hạt trong n m ằ ở 1 

trong 4 đ tố  trên cùng có lá kép đ tạ
kích thước t iố  đa.

Quả ch cắ R6 50% số cây có 1 quả đ tạ  kích thư cớ  

t iố  đa nằm ở 1 trong 4 đốt trên cùng

có lá kép đ tạ  kích thư cớ  t iố  đa.

Chín sinh lý R7 50% số cây có quả chuy nế  sang màu

vàng và 50% số lá chuy nể  màu vàng.

Chín thu hoạch R8 50% số cây có 95% số quả có màu 

nâu có thể thu hoạch
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P  h  ụ     l      ụ  c         3:   Phiếu phỏng vấn nông 
hộ

Họ và tên chủ hộ:  ........................................................................................... 

Địa  chỉ:............................................................................................................ 

Số nhân khẩu trong hộ:...................................................................................

1. Gia đình Ông/ Bà có thiếu lao động không?...............................................

2. Diện tích đất canh tác nông nghiệp của gia 
đình(sào)?..............................

3. Diện tích trồng đậu tương của gia đình là bao 
nhiêu?

+ Dưới 1 sào:                              + 4 -5 sào:

+ 1 -3 sào:                                   + Trên 5 sào:

4. Ông /Bà đẫ trồng những giống đậu tương 
nào?

+ Giống địa phương?                  + Giống mới? (tên giống):

+ Giống không rõ nguồn gốc?

5. Hiện nay giống nào đư cợ  gia đình sử dụng nhiều 
nhất?............................

6. Đạt bao nhiêu kg/sào?................................................................................

7. Ông bà đã mua giống từ đâu?

+ Mua hàng xóm:                       + Mua ở chợ:

+ Trung tâm giống:                     + Các nơi khác:

8. Ông /Bà trồng mấy vụ đậu tương trong 
năm?.......Vụ

+ Vụ1:...............................Trồng tháng mấy?......................................

+ Vụ 2...............................Tr nồ g tháng mấy?......................................

+ Vụ 3 ..............................Tr nồ g tháng mấy?......................................

+ Vụ 4...............................Tr nồ g tháng mấy?......................................

9. Ông /Bà có bón phân cho đậu tương không?

+ Có:                                 + Không:            (Nếu có hỏi ti pế )

10. Bón loại phân gì?.....................................................................................
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11. Lư ngợ  phân bón cho 1 sào (kg)?

+ Phân chu nồ g:..............+ Phân NPK tổng hợp:...................................

+ Đ mạ  urê:.....................+ Lân:............................................................

+ Kali:............................+ Vôi:.............................................................

12. Ông/Bà bón  đậu tư ngơ  bao nhiêu lần?.....................................................

13. Bón vào lúc nào?

+ Mọc                              + Phân cành:

+ Ra hoa                           + Ý kiến khác:

14. Những lo iạ  sậu h iạ  chính c aủ  đậu tương:

+ Hại lá:                           + Hại quả:              + Hại thân:

15.  Những loại bệnh h iạ  chính c aủ  đ uậ  tương:

+ Hại lá:                           + Hại quả:              + Hại thân:

16. Ông/ Bà phun thu cố  mấy l nầ  trong 1 v ?ụ

+ Không phun:                 + 1-2 lần:               + Trên 3 lần:

17. Những thuận l iợ  trong trồng đậu tương?

+ Đất tr nồ g:                     + Dư lao đ ng:ộ

+ Tiêu thụ:                       + Kỹ thuật:

+ Giống:                           + Khác: (cụ thể):

18.  Những khó khăn trong trồng đậu tương?

+ Đất tr nồ g:                     + Lao đ nộ g, v n:ố

+ Tiêu thụ:                       + Sâu bệnh:

+ Giống:                           + Khác: (cụ thể):

19. Ông/Bà có được tham gia lớp tập huấn chuy nể  giao kỹ thuật sản xu tấ  

đậu tương không?

+ Có                                 + Không:

20. Trong những năm t iớ  ông/bà còn tr ngồ  đậu tư ngơ  không?

+ Có:                                + Không:



Ph  ụ     l      ụ  c         4      : Chiều cao cây và số cành cấp 1 của các giống đậu tương 
trồng

trong vụ Xuân 2004 và 2005 tại Thái Nguyên
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Chỉ tiêu
CCC (cm)             Số CC1 (cành)            TGST (ngày)

2004   2005    TB    2004    2005    TB    2004    2005     TB
DT84(đ/c)     47,1    44,6   45,9     2,1       2,0      2,1      90        88        89

ĐT12            48,7    42,6   45,5     2,4       2,8      2,4      82        80        81

TQ                50,2    45,2   47,7     2,6       2,2      2,4      92        90        91

VX92            60,0    52,2   56,1     2,1       1,6      1,9      98        94        96

VX93            55,5    48,5   52,0     2,2       1,8      2,0      95        93        95

ĐT 2000       75,1    73,6   74,4     3,2       3,0      3,1     106      100      104

95389            73,5    73,0   73,3     3,0       3,0      3,0     102       96        99

CM60           72,3    52,4   62,4     2,6       4,0      2,6     100       96        98

99084-A18   64,5    64,5   64,5     3,5       2,8      3,2     102       97       100

99084-A28   69,4    69,0   69,1     3,6       3,4      3,5     103       98       101

CV (%)       4,0      7,3     7,2     11,4     10,3     5,9      1,4       1,6

LSD (0,05)   4,17    7,09   9,57    0,53     0,43    0,34    2,28     2,09

P  h      ụ     l      ụ  c         5      : Chỉ số diện tích lá của các giống đậu tương 

trồng trong vụ Xuân 2004 và 2005 tại Thái Nguyên

Đơn vị: m2 
lá/m

2 
đất

Giống
Thời kỳ hoa r                     ộ  Thời kỳ chắc xanh

2004        2005       TB         2004         2005           TB

DT84(đ/c)             2,5           2,0         2,3           3,2            3,0            3,0
ĐT12                     2,4           1,8         2,1           2,7            2,6            2,7
TQ                         2,2           2,1         2,2           2,8            2,7            2,8
VX92                    2,7           2,0         2,4           3,0            2,9            3,0
VX93                    2,2           2,6         2,4           3,2            3,3            3,1
ĐT2000                 3,0           2,2         2,6           3,9            3,7            3,8
95389                    3,0           2,9         3,0           3,6            3,1            3,3
CM60                    2,6           2,5         2,6           3,5            3,3            3,4
99084-A18            3,0           2,3         2,7           3,5            3,0            3,1
99084-A28            3,2           2,6         2,8           4,4            3,9            4,0

CV (%)           14,4         11,7       11,7         14,1           8,5            4,9
LSD (0,05)        0,66         0,45       0,65         0,78          0,46          0,35



Ph  ụ     l      ụ  c         6      : Tình hình sâu hại và chống đổ của các giống đậu tương 
trồng

trong vụ Xuân 2004 và 2005 tại Thái Nguyên
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Chỉ tiêu

Sâu cuốn lá

(% lá bị hại)

Sâu đục 
quả

(% quả b  ị hại)

Chống đổ

(điểm)

2004   2005    TB    2004   2005    TB    2004   2005    TB

DT84                9,2      5,2      7,2      4,7      3,5      4,1       1         1         1
DT12                7,3      2,5      4,9      4,3      3,7      4,0       2         2         2
TQ                   10,5     2,0      6,3      4,9      4,6      4,8       1         1         1
VX92                8,0      3,5      5,7      4,5      3,2      3,9       2         2         2
VX93                8,1      3,0      5,5      4,2      3,7      4,0       1         1         1
DT2000            6,0      2,0      4,0      2,6      2,1      2,4       1         1         1
95389                6,2      2,3      4,3      2,5      2,0      2,3       1         2         2
CM60               8,5      3,5      6,0      4,0      4,8      4,4       2         2         2
99084-A18       9,6      5,0      7,3      4,6      5,0      4,8       1         1         1
99084-A28       4,5      2,5      3,5      2,3      2,1      2,2       1         1         1

CV (%)       17,5    16,1    20,9    15,0    22,3    12,3
LSD (0.05)     2,3     0,87    2,59    0,99    1,32    1,02

Ph  ụ     l      ụ  c         7      :Các yếu tố cấu thành năng suất của các giống đậu tương 
trồng

trong vụ Xuân 2004 và 2005 tại Thái Nguyên

Chỉ tiêu

Quả chắc/cây
(qu )ả

Số 
hạt/quả

(hạt)

Kl 1000 hạt
(g)

2004   2005    TB     2004   2005    TB    2004   2005     TB

DT84(đ/c)       16,5    20,4    18,5     1,9      2,0      2,0    174,7  168,7  171,7
ĐT12              16,0    14,3    15,2     1,9      1,9      1,9    165,4  163,4  164,4
TQ                  16,4    17,6    17,0     1,6      1,7      1,7    159,8  159,9  159,8
VX92              15,0    18,7    16,9     1,8      1,9      1,9    150,0  150,3  150,1
VX93              19,9    22,6    21,2     1,9      1,9      1,9    152,0  152,2  152,1
ĐT2000          23,2    24,5    23,9     2,1      2,0      2,1    162,5  162,4  162,5
95389             19,5    19,0    19,3     2,0      2,0      2,0    175,5  175,3  175,4
CM60             13,5    17,3    15,4     2,0      1,9      2,0    162,0  162,3  162,2
99084-A18     18,6    17,8    18,2     1,9      1,9      1,9    145,5  145,3  145,4
99084-A28     24,0    25,5    24,8     1,9      1,9      1,9    164,9  168,6  166,8

CV (%)      10,9    14,0     7,5      8,3      6,2      2,7      1,5      0,6      1,1
LSD (0,05)    3,37    4,71    3,21    0,26    0,20    0,11    4,04    1,53    3,84



P  h  ụ     l      ụ  c         8      : Năng suất của các giống đậu tương trồng trong vụ 
Xuân
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2004 và 2005 tại Thái Nguyên

Giống

Năng suất lý thuyết
(tạ/ha)

Năng suất thực thu
(tạ/ha)

2005        2006          TB          2005        2006          TB

DT84 (đ/c)         20,4         25,4         22,9         18,5         17,2         17,9
ĐT12                 17,6         15,6         16,6         15,3         14,1         14,7
TQ                     14,7         16,8         15,7         12,2         14,3         13,2
VX92                 14,2         18,7         16,5         11,8         13,6         12,7
VX93                 20,1         22,9         21,5         17,8         16,5         17,2
ĐT2000             27,7         27,9         27,8         22,5         20,7         21,6
95389                 24,0         23,4         23,7         19,5         16,2         17,8
CM60                 15,3         18,7         17,0         13,5         13,0         13,3
99084-A18         18,0         17,2         17,6         14,2         15,5         14,9
99084-A28         25,8         28,6         27,2         23,3         21,4         22,4

CV (%)          12,5         16,1          8,2           8,4          10,3          7,6
LSD (0,05)       4,22         5,92         3,83         2,42         2,86         2,84

Ph  ụ     l      ụ  c         9  : Chiều cao cây và số cành cấp 1, TGST của các giống 

đậu tương trồng trong vụ Đông 2004 và 2005 tại Thái Nguyên

CCC (cm)              Số CC1 (cành)           TGST (ngày)
Chỉ tiêu

2004   2005     TB     2004    2005    TB    2004    2005    TB

DT84(đ/c)    28,9    33,1     31,0      1,4       1,6      1,5    2004    2005    TB
ĐT12           35,5    36,2     35,9      2,1       2,2      2,2      90        91       91
TQ               24,7    29,3     27,0      1,4       1,8      1,6      81        83       82
VX92           28,2    32,1     30,2      1,4       1,7      1,6      89        91       90
VX93           30,9    35,0     33,0      2,1       2,3      2,2      90        92       91
ĐT 2000      28,2    35,1     31,7      2,3       2,7      2,5      91        93       92
95389           31,6    29,3     30,5      2,1       2,1      2,1      93        93       93
CM60          34,3    36,9     35,6      2,4       2,3      2,4      92        90       91
99084-A18  26,7    31,1     28,9      2,1       2,3      2,2      94        94       94
99084-A28  30,5    36,2     33,4      2,5       2,7      2,6      93        94       94

CV (%)      8,3      4,8       5,8       8,2       7,1      5,4      92        93       93
LSD (0,05)   4,2      2,7       4,1       0,3       0,3     0,25     0,8       0,9



Ph  ụ     l      ụ  c         1  0      : Chỉ số diện tích lá của các giống đậu tương trồng trong 
vụ
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Đông 2004 và 2005 tại Thái Nguyên

Đơn vị: m2 lá/m2 đất

Thời kỳ hoa r                    ộ  Thời kỳ chắc xanh
Giống           2004        2005         TB         2004        2005         TB

DT84(đ/c)           1,9           2,0           1,9           2,5           2,6           2,5
ĐT12                   1,9           2,0           2,0           2,2           2,3           2,3
TQ                       1,7           1,8           1,7           1,9           2,1           2,0
VX92                  1,9           2,0           1,9           2,2           2,4           2,3
VX93                  1,9           1,9           1,9           2,3           2,4           2,4
ĐT2000               2,2           2,3           2,3           2,7           2,9           2,8
95389                  2,0           2,0           2,0           2,6           2,7           2,6
CM60                  1,9           1,9           1,9           2,3           2,6           2,4
99084-A18          2,0           1,9           2,0           2,2           2,5           2,3
99084-A28          2,3           2,2           2,3           2,7           3,0           2,9

CV (%)           9,8          10,8          2,9          10,5         14,7          2,5
LSD (0,05)        1,5          0,37         0,13         0,42         0,64         0,14

Ph  ụ     l      ụ  c         1  1      :Tình hình sâu bệnh hại và chống đổ của các giống đậu 
tương

trồng trong vụ Đông 2004 và 2005 tại Thái Nguyên

Chỉ tiêu

Sâu cuốn lá
(% lá bị hại)

Sâu đục 
quả
(% quả b  ị hại)

Chống đổ
(điểm 1- 5)

2004   2005    TB    2004  2005    TB    2004   2005    TB

DT84(đ/c)            10,5   10,2   10,4   10,2    9,6     9,9       1        1        1
ĐT12                    16,3     8,0    12,2   12,3    7,8    10,1      1        1        1
TQ                        16,8   11,2   14,0   14,7    9,9    12,3      1        1        1
VX92                    8,7      7,7     8,2     6,6     6,8     6,7       1        1        1
VX93                    8,2      6,5     7,3     6,5     7,7     7,1       1        1        1
ĐT2000                 7,8      6,6     7,2     6,8     6,7     6,8       1        1        1
95389                   14,2     7,3    10,8    8,2     6,8     7,5       1        1        1
CM60                   16,8   11,4   14,1   11,5   10,6   11,0      1        1        1
99084-A18            9,3      8,5     8,9     10,2    8,5     9,3       1        1        1
99084-A28            7,2      6,4     6,8     6,6     6,5     6,6       1        1        1

CV (%)         19,4     8,1    21,3   14,5   11,1   15,9
LSD (0,05)      3,86   1,16   4,80   2,32   1,59   3,13



Ph  ụ     l      ụ  c         1  2      : Các yếu tố cấu thành năng suất của các giống đậu 
tương
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trồng trong vụ Đông 2004 và 2005 tại Thái Nguyên

Chỉ tiêu

Quả chắc/cây
(qu )ả

Số 
hạt/quả

(hạt)

KL1000 hạt
(g)

2004   2005    TB    2004   2005    TB    2004   2005    TB

DT84(đ/c)       15,3    16,7    16,0     1,9      2,0     1,95   162,3  163,3  162,8
ĐT12               15,7    15,3    15,5     1,9      1,9     1,90   158,3  160,4  159,4
TQ                   13,7    15,5    14,6     1,9      1,9     1,90   155,2  157,6  156,4
VX92              17,0    18,0    17,5     1,6      1,8     1,70   148,9  149,0  149,0
VX93              18,2    19,7    18,9     1,9      1,9     1,88   150,3  153,1  151,7
ĐT2000           19,5    20,3    19,9     2,0      2,0     1,97   161,1  161,6  161,4
95389              14,7    16,6    15,6     1,9      1,9     1,93   168,3  167,4  167,9
CM60              13,8    15,4    14,6     1,9      1,9     1,93   158,9  162,2  160,5
99084-A18      15,3    18,3    16,8     1,8      1,8     1,83   139,5  141,7  140,6
99084-A28      19,3    22,7    21,0     2,0      2,0     2,00   163,8  165,5  164,7

CV (%)      19,3    15,8     4,5      2,8      3,7      2,5      1,3      1,3      0,6
LSD (0,05)    5,38    4,84    1,71    0,09    0,12    0,10    3,55    3,46    2,10

Ph  ụ     l      ụ  c         13:   Năng suất của các giống đậu tương trồng trong vụ Đông 
2004

và 2005 tại Thái Nguyên

Giống

Năng suất lý thuyết
(tạ/ha)

Năng suất thực thu
(tạ/ha)

2004        2005          TB          2004        2005          TB

DT84 (đ/c)           17,5         19,4         18,4         12,5         14,0         13,3
ĐT12                   16,5         16,4         16,4         10,4         10,8         10,6
TQ                       14,1         16,2         15,2         10,0         13,2         11,6
VX92                   14,2         16,9         15,5         11,1         14,3         12,7
VX93                   17,8         20,0         18,9         12,9         17,2         15,0
ĐT2000               21,6         22,6         22,1         15,3         18,8         17,1
95389                   16,7         18,8         17,8         14,4         15,1         14,8
CM60                  14,9         16,9         15,9         12,4         12,7         12,6
99084-A18          13,7         16,7         15,2         11,0         14,8         12,9
99084-A28          22,2         26,3         24,2         15,8         19,7         17,8

CV (%)           19,5         15,8          4,4           5,4          15,7          8,1
LSD (0,05)        5,66         5,14         1,79         1,17         4,06         2,52
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Ph  ụ     l      ụ  c         1  4      :   Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến một số chỉ tiêu sinh 

trưởng của giống đậu tương 99084- A28 trong vụ Xuân  tại Thái 

Nguyên

CCC (cm)             Số CC1 (cành)           TGST (ngày)
Thời vụ

2005   2006    TB    2005   2006    TB    2005   2006    TB

TV1 (5/2)       51,7    53,2    52,4     3,8      3,9      3,8      105     105     105

TV2 (15/2)     53,9    53,8    53,9     3,8      3,8      3,8      100     102     101

TV3 (25/2)     54,0    54,4    54,2     3,6      3,6      3,6       98       99       99

TV4 (6/3)       57,9    57,6    57,8     3,4      3,3      3,3       96       97       96

TV5 (16/3)     59,0    59,4    59,2     3,4      3,2      3,3       95       96       95

CV (%)       3,5      3,9      0,9      4,0      5,3      2,3

LSD(0,05)     3,6      4,0     1,36    0,27    0,35    0,22

Ph  ụ     l      ụ  c         15:   Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến chỉ số diện tích 
lá

của giống đậu tương 99084- A28 trồng trong các vụ Xuân 2005 và 

2006 tại Thái Nguyên

Đơn vị: m2 lá/m2 đất

Thời kỳ hoa r                     ộ  Thời kỳ chắc xanh

Thời v          ụ  2005        2006         TB         2005        2006          TB

TV1(5/2)              2,3           2,2           2,3           3,2           3,1           3,1

TV2(15/2)            2,3           2,2           2,3           3,3           3,2           3,2

TV3(25/2)            2,4           2,3           2,4           3,5           3,4           3,5

TV4(6/3)              2,6           2,4           2,5           3,8           3,6           3,7

TV5(16/3)            2,7           2,4           2,6           4,2           3,6           3,9

CV (%)           9,0           7,2           2,7           3,5           4,5           4,4

LSD (0,05)        0,41         0,31         0,17          2,3          0,28         0,42
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Ph  ụ     l      ụ  c         1  6      : Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến sâu bệnh và chống 
đổ

của giống đậu tương 99084- A28 trong các vụ Xuân 2005 - 

2006 tại Thái Nguyên

Thời vụ
Sâu cuốn lá
(% lá bị hại)

Sâu đục 
quả
(% quả bị 
hại)

Chống đổ
(điểm 1- 5)

2005   2006    TB    2005   2006    TB    2005   2006    TB

TV1(5/2)            2,8      1,7      2,3      2,5      4,2      3,3       1         1         1

TV2(15/2)          4,6      3,5      4,1      2,6      4,6      3,6       1         1         1

TV3(25/2)          4,7      3,6      4,1      3,6      4,9      4,2       1         1         1

TV4(6/3)           10,9     6,5      8,7      5,2     10,7     8,0       2         2         2

TV5(16/3)         12,4     6,8      9,6      8,3     13,1    10,7      2         2         2

CV (%)        11,1    15,8    26,8    15,4    12,8    23,0

LSD (0,05)     1,48    1,31    4,26    1,28    1,80    3,80

P  h  ụ     l      ụ  c         17:   Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến các yếu tố cấu thành 

năng suất của giống đậu tương 99084- A28 trong vụ Xuân 2005 - 

2006

tại Thái Nguyên

Tổng quả chắc/cây
(quả)

Số 
hạt/quả

(hạt)

KL1000 hạt
(g)

Thời v      ụ  2005   2006    TB    2005   2006    TB    2005   2006    TB

TV1(5/2)      25,8    23,0    24,4    1,90    1,94    1,92   161,2  164,7  162,9

TV2(15/2)     26,6    24,6    25,6    1,95    1,94    1,95   162,5  165,7  164,1

TV3(25/2)     27,3    26,2    26,8    1,96    1,98    1,97   162,4  166,6  164,5

TV4(6/3)      26,9    22,8    24,9    1,94    1,95    1,95   160,6  165,3  163,0

TV5(16/3)     26,6    21,9    24,2    1,94    1,94    1,94   160,0  165,0  162,5

CV (%)       3,0      6,0      4,2      0,8      1,0      0,7      0,4      0,4      0,3



LSD (0,05)     1,5      2,6      2,8    0,029  0,036  0,037   1,25    1,09    1,50
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Ph  ụ     l      ụ  c         1  8      :Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến năng suất của giống 
đậu

tương 99084- A28 trong các vụ Xuân 2005 - 2006 tại Thái Nguyên

Thời vụ

Năng suất lý thuyết

(tạ/ha)

Năng suất thực thu

(tạ/ha)

2005        2006         TB         2005        2006         TB

TV1(5/2)         27,7         25,7         26,7         18,5         17,4         18,0

TV2(15/2)        29,5         27,7         28,6         22,5         19,3         20,9

TV3(25/2)        30,5         30,2         30,4         22,9         20,9         21,9

TV4(6/3)         29,4         25,7         27,5         21,8         18,3         20,0

TV5(16/3)        28,9         24,5         26,7         21,4         17,7         19,6

CV (%)            3,0           6,2           4,1           3,5           3,6           4,1

LSD(0,05)        1,63         3,13         3,19         1,40         1,27         3,19

P  h  ụ     l  ụ  c         19  : Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến một số chỉ tiêu sinh trưởng 
của

giống đậu tương 99084 - A28 trong vụ Đông 2005 - 2006 tại Thái 
Nguyên

Thời vụ
CCC (cm)             Số CCI (cành)          TGST (ngày)

2005   2006    TB    2005   2006    TB    2005   2006    TB

TV1(5/9)      29,2    35,5    32,4     3,2      3,4      3,3      92       91       92

TV2 (15/9)    23,8    33,5    28,6     3,0      3,1      3,0      92       91       91

TV3 (25/9)    18,6    26,3    22,5     2,5      2,7      2,6      90       90       90

TV4 (6/10)    18,2    23,0    20,6     2,2      2,3      2,3      85       84       85

TV5 (16/10)   18,0    22,3    20,2     2,0      2,1      2,0      80       80       80

CV (%)        6,5      5,2      6,3     15,8    15,1     1,5
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Ph  ụ     l      ụ  c         20:   Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến chỉ số diện tích lá 

của giống đậu tương 99084- A28 trồng trong vụ Đông2005 và 

2006

tại Thái Nguyên

Đơn vị: m2 lá/m2 đất

Thời kỳ hoa r                     ộ  Thời kỳ chắc xanh

Thời v          ụ  2005        2006          TB         2005        2006          TB

TV1(5/9)              2,0           2,2           2,1           2,6           2,7           2,7

TV2 (15/9)           1,5           1,7           1,6           2,2           2,4           2,3

TV3 (25/9)           1,1           1,5           1,3           1,9           2,0           2,0

TV4 (6/10)           1,0           1,4           1,2           1,6           1,8           1,7

TV5 (16/10)         0,9           1,2           1,1           1,3           1,6           1,5

CV (%)          12,4         11,4          4,9           6,6           6,6           2,9

LSD(0,05)        0,30         0,34         0,11         0,24         0,26         0,16

Ph  ụ     l      ụ  c         2  1      :   Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến tình hình sâu bệnh 

và chống đổ của giống đậu tương 99084- A28 trong vụ Đông2005 - 

2006

tại Thái Nguyên

Thời vụ

Sâu cuốn lá

(% lá bị hại)

Sâu đục 
quả

(% quả bị 
hại)

Chống đổ

(điểm 1- 5)

2005   2006    TB    2005   2006    TB    2005   2006    TB

TV1(5/9)           9,3     10,8    10,1     9,2      8,2      8,7        1         1         1

TV2 (15/9)        8,5      9,0      8,8     11,5    10,2    10,8       1         1         1

TV3 (25/9)        6,5      7,5      7,0     12,3    11,0    11,7       1         1         1

TV4 (6/10)        5,8      6,8      6,3     12,8    12,0    12,4       1         1         1

TV5 (16/10)      5,7      6,3      6,0     14,0    12,5    13,3       1         1         1

CV (%)        5,6     20,0     3,7      8,7     12,0     1,7



LSD(0,05)     0,74    2,20    0,77    2,02    2,43    0,54
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P  h  ụ     l      ụ  c         22:   Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến các yếu tố cấu thành 

năng suất của giống đậu tương 99084- A28 trong vụ Đông 2005 - 

2006

tại Thái Nguyên

Thời vụ

Tổng quả 
chắc/cây

(qu )ả

Số 
hạt/quả

(hạt)

KL1000 hạt

(g)

2005   2006    TB    2005   2006    TB    2005   2006    TB

TV1(5/9)         16,1    18,2    17,2    1,90    1,97    1,93   162,9  163,6  163,3

TV2 (15/9)      15,5    17,2    16,3    1,90    1,95    1,93   162,1  162,8  162,5

TV3 (25/9)      12,8    15,0    13,9    1,85    1,87    1,86   159,1  162,5  160,8

TV4 (6/10)       9,1     11,5    10,3    1,63    1,85    1,74   156,3  160,8  158,6

TV5 (16/10)     8,1     10,2     9,1     1,54    1,73    1,64   150,0  160,5  155,3

CV (%)        8,7      8,5      1,3      1,7      2,4      3,5      0,4      0,7      1,8

LSD(0,05)     2,02    2,31    0,49    0,05    0,08    0,17    1,19    1,42     7,8

Ph  ụ     l      ụ  c         2  3      :   Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến năng suất của giống 
đậu

tương 99084 - A28 trong các vụ Đông 2005 - 2006 tại Thái Nguyên

Thời vụ

Năng suất lý thuyết

(tạ/ha)

Năng suất thực thu

(tạ/ha)

2005        2006          TB          2005        2006          TB

TV1(5/9)               22,5         26,3         24,4         14,1         17,3         15,7

TV2 (15/9)            21,5         24,5         23,0         13,8         16,8         15,3

TV3 (25/9)            16,9         20,5         18,7         12,2         12,2         12,2

TV4 (6/10)            10,5         15,4         12,9          7,2           9,5           8,3

TV5 (16/10)           8,4          12,7         10,6          6,0           7,8           6,9

CV (%)            8,5          10,2          2,9           4,1           5,6           7,7

LSD (0,05)         1,98         2,98         1,10         0,82         1,33         2,50
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Ph  ụ     l      ụ  c         2  4      :   Ảnh hưởng của mật độ trồng đến một số chỉ tiêu sinh 

trưởng của giống đậu tương 99084 - A28 trong các vụ Xuân 2007 - 2008

tại Thái Nguyên

Chỉ tiêu

TGST

(ngày)

CCC

(cm)

CSDTL

(m2 lá/m2 đất)

2007   2008     TB     2007   2008     TB     2007   2008     TB

M1 (25)         102     103     102     52,2    53,8    53,0     3,1      2,9      3,0

M2 (35)          99      101     100     54,0    57,5    55,8     3,2      3,5      3,4

M3 (45)          98      101     100     55,5    57,8    56,7     3,4      3,8      3,6

M4 (55)          98       99       99      60,2    61,3    60,8     3,8      4,2      4,0

M5 (65)          96       98       97      60,8    65,2    63,0     4,2      4,6      4,4

CV (%)                                          1,9      3,9      1,7      4,5      5,8      5,0

LSD(0,05)                                        2,0      4,2      2,6     0,30    0,41    0,51

Ph  ụ     l      ụ  c         25:   Ảnh hưởng của mật độ trồng đến tình hình sâu 

bệnh và chống đổ của giống đậu tương 99084- A28 trong các vụ 

Xuân

2007 - 2008 tại TN

Chỉ tiêu

Sâu cuốn lá

(% lá bị hại)

Sâu đục 
quả

(% quả bị 
hại)

Chống đổ

(điểm 1 - 5)

2007   2008     TB    2007   2008    TB    2007   2008     TB

M1 (25)         5,8      9,5      7,7      4,8      3,8      4,3        1         1         1

M2 (35)         8,2     13,0    10,6     7,5      6,5      7,0        1         1         1

M3 (45)         9,8     15,2    12,5     8,5      6,8      7,7        1         2         2

M4 (55)        15,0    18,3    16,7    12,3    11,2    11,8       2         2         2

M5 (65)        24,0    25,0    24,5    14,5    14,3    14,4       2         3         3

CV (%)      9,3      6,8      8,3     10,7    10,1     4,2

LSD(0,05)   2,20    2,07    3,32    1,91    1,61    1,04
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Ph  ụ     l      ụ  c         2  6      :   Ảnh hưởng của mật độ trồng đến các yếu tố cấu thành 

năng suất của giống đậu tương 99084- A28 trong các vụ Xuân 2007 - 

2008

tại Thái Nguyên

Chỉ tiêu

Quả chắc/cây

(quả)

Hạt 
chắc/quả

(hạt)

KL1000 hạt

(g)

2007   2008     TB     2007   2008     TB     2007   2008     TB

M1 (25)        30,7    27,7    29,2    2,03    2,03    2,03   166,7  162,7  164,7

M2 (35)        25,3    22,3    23,8    2,02    1,98    2,00   163,3  161,3  162,3

M3 (45)        18,0    18,5    18,3    2,00    1,97    1,98   160,8  158,8  159,8

M4 (55)        15,5    13,5    14,5    1,90    1,90    1,90   158,0  156,3  157,2

M5 (65)        12,2    10,2    11,2    1,85    1,80    1,83   155,3  153,7  154,5

CV (%)     13,5     9,5      5,2      5,4      3,4      0,8      1,6      2,0      0,4

LSD(0,05)   5,15    3,38    2,80    0,20    0,12    0,45    4,77    6,07    1,93

P  h  ụ     l      ụ  c         27:   Ảnh hưởng của mật độ trồng năng suất của giống đậu 
tương

99084 - A28 trong các vụ Xuân 2007 - 2008 tại Thái Nguyên

Chỉ tiêu

NSLT

(tạ/ha)

NSTT

(tạ/ ha)

2007         2008          TB          2007         2008          TB

M1 (25)             23,4          22,9          23,2          20,2          18,8          19,5

M2 (35)             28,3          27,4          27,8          25,5          24,5          25,0

M3 (45)             26,1          26,0          26,1          23,7          22,3          23,0

M4 (55)             22,3          22,1          22,2          19,5          18,5          19,0

M5 (65)             19,0          18,3          18,6          17,6          15,6          16,6

CV (%)         12,6          15,9           0,9           12,6          10,8           1,5

LSD(0,05)       6,32          7,15          0,58          5,16          4,17          0,85



Ph  ụ     l      ụ  c         2  8      :   Ảnh hưởng của mật độ trồng đến một số chỉ tiêu sinh 
trưởng
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của giống đậu tương 99084 - A28 trong các vụ Đông 2007 - 

2008 tại Thái Nguyên

Chỉ tiêu

TGST
(ngày)

CCC
(cm)

CSDTL
(m2 lá/m2 đất)

2007   2008     TB    2007   2008     TB    2007   2008     TB

M1(25)           89       90       90      22,3    33,3    27,8     2,3      2,4      2,3

M2(35)           87       89       88      25,3    34,8    30,1     2,6      2,7      2,7

M3(45)           87       88       87      27,9    37,2    32,6     3,0      3,3      3,2

M4(55)           85       87       86      28,5    40,5    34,5     3,5      3,8      3,7

M5(65)           82       84       83      31,2    43,5    37,3     4,2      4,4      4,3

CV(%)                                           6,0      3,7      3,0      6,3      5,7      2,2

LSD (0,05)                                       3,06    2,60    2,71    0,37    0,35    1,90

Ph  ụ     l      ụ  c         2  9      :   Ảnh hưởng của mật độ trồng đến tình hình sâu bệnh và 

chống đổ của giống đậu tương 99084 - A28 trong các vụ Đông 2007 - 

2008

tại Thái Nguyên

Chỉ tiêu

Sâu cuốn lá

(% lá bị hại)

Sâu đục 
quả

(% quả b  ị hại)

Chống đổ

(điểm)

2007   2008    TB    2007   2008    TB    2007   2008    TB

M1 (25)            4,0      5,3      4,7      5,5      6,2      5,8       1         1         1

M2 (35)            7,3      8,5      7,9      7,8      8,5      8,2       1         1         1

M3 (45)           11,2    13,7    12,4     9,2     10,3     9,8       1         1         1

M4 (55)           15,0    18,3    16,7    12,3    15,3    13,8      1         1         1

M5 (65)           20,7    26,3    23,5    16,3    22,0    19,2      1         2         2

CV (%)       18,8     6,5      2,2     14,7    12,8    13,4

LSD(0,05)     4,12    1,77    0,19    2,83    3,00    4,22



Ph  ụ     l      ụ  c         30:   Ảnh hưởng của mật độ trồng đến các yếu tố cấu thành 
năng
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suất của giống đậu tương 99084 - A28 trong các vụ Đông 2007 - 

2008 tại Thái Nguyên

Chỉ tiêu

Số quả 
chắc/cây

(qu )ả

Số hạt 
chắc/quả

(hạt)

KL1000 hạt

(g)

2007   2008     TB     2007   2008     TB     2007   2008     TB

M1 (25)         25,2    26,7    25,9    1,87    1,93    1,90   161,3  163,6  162,5

M2 (35)         20,4    21,0    20,7    1,85    1,92    1,88   160,0  162,8  161,4

M3 (45)         18,5    18,8    18,7    1,82    1,83    1,83   159,7  162,5  161,1

M4 (55)         14,5    14,9    14,7    1,80    1,82    1,81   157,0  160,8  158,9

M5 (65)         11,0    11,8    11,4    1,72    1,73    1,73   156,3  160,5  158,4

CV (%)       8,3      8,5      1,8      2,8      2,9      1,1      1,0      0,6      0,3

LSD(0,05)    2,81    2,97    0,93    0,09    0,10    0,05    2,96    1,82    1,54

P  h  ụ     l      ụ  c         31:   Ảnh hưởng của mật độ trồng năng suất của giống đậu 
tương

99084 - A28 trong các vụ Đông 2007 - 2008 tại Thái Nguyên

NSLT (tạ/ha)                             NSTT (tạ/ ha)
Chỉ tiêu

2007         2008          TB          2007         2008          TB

M1 (25)             19,0          21,1          20,0          13,8          15,3          14,6

M2 (35)             21,1          22,9          22,0          15,3          17,2          16,2

M3 (45)             24,2          25,2          24,7          18,3          19,8          19,0

M4 (55)             22,8          23,9          23,4          17,5          18,0          17,8

M5 (65)             18,5          21,3          19,9          13,6          15,5          14,6

CV (%)          9,4           10,0           2,4            5,8            8,1            2,5

LSD (0,05)       3,74          4,33          1,45          1,72          2,61          1,12
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Ph  ụ     l      ụ  c         3  2      :   Ảnh hưởng của lượng đạm bón đến một số chỉ 

tiêu sinh trưởng của giống đậu tương 99084- A28 trong các vụ 

Xuân

2007 - 2008 tại Thái Nguyên

Chỉ tiêu

TGST

(ngày)

CCC cuối cùng

(cm)

CSDTL

(m2 lá/m2 đất)

2007   2008     TB    2007   2008    TB    2007   2008    TB

1 (20N)            97       98       98      47,7    45,7    46,7     3,8      3,3      3,5

2 (30N)            99       99       99      54,2    53,1    53,6     4,2      3,8      4,0

3 (40N)           102     104     103     63,5    58,5    61,0     4,5      4,2      4,3

4 (50 N)          104     106     105     67,0    65,3    66,2     4,7      4,5      4,6

5 (60N)           107     108     107     72,3    68,7    70,5     5,3      4,8      5,1

CV (%)       0,6      0,4      0,6      7,1      8,6      1,9      4,6      5,5      2,1

LSD (0,05)   1,11    0,84    1,63    8,09    9,31    3,12    0,39    0,42    0,25

P  h  ụ     l      ụ  c         3  3      :   Ảnh hưởng của lượng đạm bón đến tình hình sâu bệnh và 

chống đổ của giống đậu tương 99084 - A28 trong các vụ Xuân 2007 - 

2008

tại Thái Nguyên

Chỉ tiêu

Sâu cuốn lá
(% lá bị hại)

Sâu đục 
quả
(% quả bị 
hại)

Chống đổ
(điểm 1 - 5)

2007   2008     TB     2007   2008     TB     2007   2008     TB

1 (20N)          3,2      5,5      4,3      4,5      3,3      3,9        1         1         1

2 (30N)          6,8      8,5      7,7      6,8      5,5      6,2        1         1         1

3 (40N)         11,2    12,3    11,8     8,2      8,0      8,1        1         1         1

4 (50 N)        15,5    19,5    17,5    10,5     9,8     10,2       2         2         2

5 (60N)         22,7    27,6    25,1    14,5    12,3    13,4       3         3         3

CV (%)     10,9    12,9     8,5     14,3    17,8     6,3



LSD(0,05)   2,43    3,56    3,12    2,39    2,61    1,46
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P  h      ụ     l      ụ  c         34:   Ảnh hưởng của lượng đạm bón đến các yếu tố cấu thành 

năng suất của giống đậu tương 99084 - A28 trong các vụ Xuân2007 - 

2008

tại Thái Nguyên

Chỉ tiêu

Quả chắc/cây

(qu )ả

Hạt 
chắc/quả

(hạt)

KL 1000 hạt

(g)

2007   2008     TB     2007   2008     TB     2007   2008     TB

1 (20N)         21,5    20,5    21,0    1,92    1,80    1,86   163,8  161,7  162,8

2 (30N)         25,2    24,2    24,7    1,95    1,91    1,93   166,7  165,2  165,9

3 (40N)         27,7    28,2    27,9    2,00    2,00    2,00   168,3  166,9  167,6

4 (50 N)        26,5    26,5    26,5    1,95    1,95    1,95   166,3  165,3  165,8

5 (60N)         23,5    23,8    23,7    1,92    1,83    1,88   164,7  162,0  163,3

CV (%)       5,0     13,7     2,0      1,6      3,0      2,0      0,6      1,0      0,3

LSD(0,05)    2,33    6,34    1,40    0,57    0,10    0,10    1,85    3,05     1,3

Ph  ụ     l      ụ  c         3  5      :   Ảnh hưởng của lượng đạm bón đến năng suất và lãi 

thuần của giống đậu tương 99084 - A28 trong các vụ Xuân 2007 - 

2008

tại Thái Nguyên

Chỉ tiêu

NSLT
(tạ/ha)

NSTT
(tạ/ ha)

Lãi thuần
(tri uệ  đ ngồ /ha)

2007   2008     TB     2007   2008     TB    2007   2008     TB

1 (20N)         23,7    20,9    22,3    20,2    18,3    19,3   13,59  10,05  11,82

2 (30N)         28,6    26,6    27,6    24,3    22,5    23,4   19,61  16,16  17,89

3 (40N)         32,6    32,9    32,8    28,6    26,8    27,7   26,04  22,42  24,23

4(50 N)         30,1    29,9    30,0    24,5    21,7    23,1   19,72  14,62  17,17

5 (60N)         26,0    24,8    25,4    19,7    17,3    18,5   12,35   7,98   10,17

CV (%)      5,8     12,4     3,3     11,7     9,9      1,4

LSD(0,05)   3,05    6,29    2,48    5,17    3,99    0,87
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Ph  ụ     l      ụ  c         3  6      :   Ảnh hưởng của lượng lân bón đến một 
số

chỉ tiêu sinh trưởng của giống đậu tương 99084- A28 trong 

các vụ Xuân 2007 - 2008 tại TN

Chỉ tiêu

TGST

(ngày)

CCC cuối cùng

(cm)

CSDTL

(m2 lá/m2 đất)

2007   2008    TB    2007   2008    TB    2007   2008    TB

1(40P2O5)     102      98      100     41,3    32,9    37,1     2,9      2,6      2,8

2(60P2O5)     102      98      100     43,6    35,7    39,6     3,3      3,1      3,2

3(80P2O5)     101      97       99      45,4    38,8    42,1     3,6      3,4      3,5

4(100P2O5)     99       96       98      48,2    43,5    45,8     3,8      3,6      3,7

5(120P2O5)     98       95       97      52,6    49,5    51,1     4,1      3,7      3,9

CV (%)        0,5      0,7      0,4      4,4      5,9      3,6      8,5      7,9      1,9

LSD(0,05)    1,03    1,21    1,07    3,82    4,48    4,35    0,56    0,48    0,17

Ph  ụ     l      ụ  c         3  7      :   Ảnh hưởng của lượng lân bón đến tình hình sâu 

bệnh và chống đổ của giống đậu tương 99084- A28 trong các 

vụ Xuân

2007 - 2008 tại Thái Nguyên

Chỉ tiêu

Sâu cuốn lá

(% lá bị hại)

Sâu đục 
quả

(% quả b  ị hại)

Chống đổ

(điểm 1- 5)

2007   2008    TB    2007   2008    TB    2007   2008    TB

1(40P2O5)       16,3    20,3    18,3    17,0    22,7    19,8       1         1         1

2(60P2O5)       13,7    15,7    14,7    13,8    18,2    16,0       1         1         1

3(80P2O5)        8,7     12,8    10,8     8,7     13,8    11,3       1         1         1

4(100P2O5)      5,7      8,8      7,3      6,3      7,3      6,8        1         1         1

5(120P205)       3,0      5,5      4,3      3,8      5,5      4,7        1         1         1

CV (%)      10,7    15,9     5,9     15,1    12,2    12,7

LSD(0,05)    1,89    3,79    1,79    2,81    3,11    4,11
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Ph  ụ     l      ụ  c         3  8      :   Ảnh hưởng của lượng lân bón đến các yếu 
tố

cấu thành năng suất của giống đậu tương 99084- A28 trong các vụ 
Xuân

2007 - 2008 tại Thái Nguyên

Chỉ tiêu

Quả chắc/cây

(qu )ả

Hạt 
chắc/quả

(hạt)

KL 1000 hạt

(g)

2007 2008   TB   2007   2008    TB     2007     2008      TB

1(40P2O5)      16,8  15,7  16,3   1,82

2(60P2O5)      20,8  19,8  20,3   1,87

3(80P2O5)      25,3  25,3  24,3   1,93

4(100P2O5)    28,2  27,5  27,8   1,98

5(120P2O5)    30,3  28,7  29,5   2,00

1,85    1,83

1,87    1,87

1,95    1,94

1,98    1,98

2,00    2,00

160,30  156,33  158,32

162,67  160,60  161,63

164,33  162,17  163,25

165,67  163,50  164,58

165,83  163,67  164,75

CV (%)      9,3    6,3    1,5     2,1      2,0      0,5       2,1        1,1       2,0

LSD(0,05)   4,26  2,77  1,01   0,07    0,07    0,02     6,35      3,48      1,21

Ph  ụ     l      ụ  c         3  9      :   Ảnh hưởng của lượng lân bón đến năng suất của giống 

đậu tương 99084- A28 trong các vụ Xuân 2007 - 2008 tại Thái 

Nguyên

NSLT (tạ/ha)                          NSTT (tạ/ ha)
Chỉ tiêu

2007        2008         TB         2007        2008         TB

1(40P2O5)                17,1

2(60P2O5)                22,1

3(80P2O5)                28,2

4(100P2O5)              32,4

5(120P2O5)              35,2

15,9         16,5

20,8         21,4

28,0         28,1

31,2         31,8

32,8         34,0

14,5         13,8         14,2

18,3         17,3         17,8

26,8         24,8         25,8

27,5         25,7         26,6

28,3         26,5         27,4

CV (%)             9,9           2,1           1,7           7,1          10,0          1,8



LSD(0,05)          5,03         1,52         1,24         3,10         4,08         1,12
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Ph  ụ     l      ụ  c         40:   Ảnh hưởng của lượng lân bón lãi thuần của giống đậu 
tương

99084- A28 trong các vụ Xuân 2007 - 2008 tại Thái Nguyên

Chỉ tiêu

Lãi thuần

(tri uệ  đồng/ha)

Lãi/ 1kg P2O5

(tri uệ  đ ngồ /1Kg P2O5)

2007        2008          TB          2007        2008          TB

1 (40 P2O5)          10,7          8,4           9,6          0,13         0,11         0,12

2 (60 P2O5)          23,2         19,2         21,2         0,28         0,26         0,27

3 (80 P2O5)          24,0         20,2         22,1         0,62         0,58         0,60

4 (100 P2O5)        25,0         21,0         23,0         0,04         0,05         0,04

5 (120 P2O5)         5,2           3,5           4,3          0,05         0,05         0,05

Ph  ụ     l      ụ  c         41:   Ảnh hưởng của lượng kali bón đến một số chỉ tiêu 

sinh trưởng của giống đậu tương 99084 - A28 trong các vụ 

Xuân

2007 - 2008 tại Thái Nguyên

Chỉ tiêu

TGST

(ngày)

CCC cuối cùng

(cm)

CSDTL

(m2 lá/m2 đất)

2007   2008    TB    2007   2008    TB    2007   2008    TB

1(20K2O)       98       95       97     36,7    33,8    35,3     2,4      2,2      2,3

2(30K2O)       99       97       98     43,8    38,7    41,3     2,8      2,7      2,8

3(40K2O)      101      98       99     47,5    42,3    44,9     3,1      3,1      3,1

4(50K2O)      101      99      100    51,8    45,8    48,8     3,4      3,5      3,5

5(60K2O)      102      99      101    55,9    50,2    53,1     4,2      3,8      4,0

CV (%)        1,1      0,7      0,4      5,4      6,2      1,9      9,4      7,9      4,4

LSD (0,05)    2,16    1,26    1,07    4,78    4,94    2,36    0,56    0,45    0,37



P  h  ụ     l      ụ  c         42:   Ảnh hưởng của lượng kali bón đến tình hình sâu bệnh 
và
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chống đổ của giống đậu tương 99084- A28 trong các vụ Xuân 2007- 

2008 tại Thái Nguyên

Chỉ tiêu

Sâu cuốn lá

(% lá bị hại)

Sâu đục 
quả

(% quả bị 
hại)

Chống đổ

(điểm 1 - 5)

2007   2008     TB     2007   2008     TB     2007   2008     TB

1 (20K2O)     10,7     7,8      9,3     13,3    10,7    12,0       1         1         1

2 (30K2O)      9,5      6,2      7,8     11,8     8,5     10,2       1         1         1

3 (40K2O)      7,2      5,5      6,3      7,7      6,8      7,3        1         1         1

4 (50K2O)      5,5      5,3      5,4      5,3      5,2      5,3        1         1         1

5 (60K2O)      4,2      4,5      4,3      2,7      2,5      2,6        1         1         1

CV (%)     15,0    10,4    17,0    18,1    16,6    13,8

LSD(0,05)    2,08    1,14    3,12    2,77    2,10    2,84

Ph  ụ     l      ụ  c         43:   Ảnh hưởng của lượng kali bón đến các yếu tố cấu 

thành năng suất của giống đậu tương 99084-  A28 trong các vụ 

Xuân

2007 - 2008 tại Thái Nguyên

Chỉ tiêu

Quả chắc/cây
(qu )ả

Hạt 
chắc/quả

(hạt)

KL 1000 hạt
(g)

2007   2008     TB     2007   2008     TB     2007   2008     TB

1(20K2O)     21,3    18,3    19,8    1,80    1,80    1,80   154,3  153,7  154,0

2(30K2O)     24,3    22,5    23,4    1,87    1,87    1,87   162,3  161,3  161,8

3(40K2O)     28,8    25,8    27,3    1,93    1,90    1,92   164,3  164,8  164,6

4(50K2O)     29,5    27,7    28,6    1,98    1,95    1,97   165,7  165,3  165,5

5(60K2O)     29,7    28,5    29,1    2,07    1,95    2,01   165,8  165,3  165,6

CV (%)      7,9     10,8     2,2      4,4      3,3      1,8      1,8      2,1      0,2

LSD(0,05)   3,99    4,98    1,57    0,16    0,11    0,09    5,62    6,34    1,09



Ph  ụ     l      ụ  c         44:   Ảnh hưởng của lượng kali bón đến năng suất của 
giống
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đậu tương 99084 - A28 trong các vụ Xuân 2007 - 2008 tại Thái Nguyên

NSLT (tạ/ha)                              NSTT (tạ/ ha)
Chỉ tiêu

2007         2008          TB          2007         2008          TB

1 (20K2O)         20,7          17,8          19,2          17,5          15,7          16,6

2 (30K2O)         25,8          23,7          24,8          22,5          19,3          20,9

3 (40K2O)         32,1          28,3          30,2          27,8          24,7          26,3

4 (50K2O)         33,9          31,3          32,6          30,5          26,8          28,7

5 (60K2O)         35,7          32,2          33,9          31,3          27,5          29,4

CV (%)          8,9           11,4           1,7            9,6            9,4            2,3

LSD (0,05)      4,94          5,71          1,33          4,67          4,03          1,56

P  h  ụ     l      ụ  c         45:   Ảnh hưởng của lượng kali bón lãi thuần của giống đậu 
tương

99084 - A28 trong các vụ Xuân 2007 - 2008 tại Thái Nguyên

Chỉ tiêu

Lãi thuần

(tri uệ  đồng/ha)

Lãi/ 1kg K2O

(Kg đậu tương/1Kg K2O)

2007         2008          TB          2007        2008          TB

1 (20K2O)           9,6            6,2           7,9

2 (30K2O)          17,0          11,5         14,2          50,0         37,0          43,5

3 (40K2O)          24,8          19,4         22,1          53,0         53,0          53,0

4 (50K2O)          28,7          22,4         25,6          27,0         22,0          24,5

5 (60K2O)          29,9          23,2         26,5           8,0           7,0            7,5



P  h  ụ     l      ụ  c         46  46  : Hạch toán các công thức bón đạm vụ Xuân 
2007
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• Chi chung cho các công thức:

(Tính theo giá năm 2007)

Loại vật t        ư  Đơn vị tính   Khối lượng      
Đơn 

giá
(đ)

Thành tiền
(1000 đ)

Gi ng                   ố  Kg                  50              20.000             1.000

Công lao động           Công               200             50.000            10.000

PC                      Kg                5000               800               4.000

Vôi                      Kg                 300                600                 180

Thu cố  trừ sâu              Kg                   2              100.000              200

Super lân                 Kg                 375              1.800               675

Kali                      Kg                  60               6.100               366

Tổng                                                                                       16.421

•  Tổng chi cho các công thức:

Đạm urê
Công thức         

Kg          Giá (đ)         
Tiền

(1000đ)

Chi chung
(1000 đ)

Tổng chi
(1000 đ)

1 (20N)           43,5           5.600          243,0          16.421,0        16.664,0

2 (30N)           65,2           5.600          365,0          16.421,0        16.786,0

3 (40N)           87,0           5.600          487,0          16.421,0        16.908,0

4 (50 N)         108,7          5.600          608,0          16.421,0        17.029,0

5 (60N)          130,4          5.600          730,0          16.421,0        17.151,0

• Hạch toán các công thức bón đạm

Thu từ đậu 
tương Tổng chi Lãi thuần

Công thức      NSTT
(Kg)

Giá
(đ)

Tiền
(1000đ)

(1000 đ) (1000 đ)

1 (20N)        20.167       15.000       30.250         16.664,0         13.586,0

2 (30N)        24.267       15.000       36.400         16.786,0         19.614,0

3 (40N)        28.633       15.000       42.950         16.908,0         26.042,0

4 (50 N)        24.500       15.000       36.750         17.029,0         19.721,0



P  h  ụ     l      ụ  c         47  47  : Hạch toán các công thức bón đạm vụ Xuân 
20075 (60N)        19.667       15.000       29.500         17.151,0         12.349,0



Ph  ụ     l      ụ  c         47  47  :    Hạch toán các công thức bón đạm vụ Xuân 
2008
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(Tính theo giá năm 2008)

•   Chi chung cho các công thức

Loại vật t         ư  Đơn vị tính   Khối lượng    Đơn giá 
(đ)

Thành tiền

(1000 đ)

Giống                               Kg                   50               20.000             1000
Công lao đ ng              ộ  Công                200              50.000            10000
PC                                    Kg                 5000              0.800              4000
Vôi                                   Kg                  300               0.600               180
Thu cố  trừ sâu                  Kg                    2               100.000             200
Super lân                         Kg                  375               3.000              1125
Kali                                  Kg                   60                9.000               540

Tổng                                                                                        17.170

•      Tổng chi cho các công thức:

Đạm urê

Công thức
Kg          Giá (đ)

Tiền

(1000đ)

Chi chung

(1000 đ)

Tổng chi

(1000 đ)

1 (20N)          43.5          6.500           283             17.170            17.452,7
2 (30N)          65.2          6.500           424             17.170            17.593,8
3 (40N)           87            6.500           566             17.170            17.735,5
4 (50 N)        108.7         6.500           707             17.170            17.876,5
5 (60N)         130.4         6.500           848             17.170            18.017,6

•  Hạch toán các công thức bón đạm

Thu từ đậu tương

Công thức    NSTT

(Kg)

Giá

(đ)

Tiền

(1000đ)

Tổng chi

(1000 đ)

Lãi thuần

(1000 đ)

1 (20N)        1833        15.000       27.500        17.452,7             10.048
2 (30N)        2250        15.000       33.750        17.593,8             16.157
3 (40N)        2677        15.000       40.150        17.735,5             22.415
4 (50 N)       2167        15.000       32.500        17.876,5             14.624
5 (60N)        1733        15.000       26.000        18.017,6              7.983



Ph  ụ     l      ụ  c         48  48  :    Hạch toán các công thức bón lân vụ Xuân 
2007

(Tính theo giá năm 2007)

• Chi chung cho các công thức:

144

Loại vật t         ư  Đơn vị tính    Khối 
lượng

Đơn giá

(đ)

Thành tiền

(1000 đ)

Giống                                Kg                   50              20.000            1.000
Công lao đ ng               ộ  Công                 200             50.000           10.000
PC                                     Kg                 5000              800               4.000
Vôi                                    Kg                  300               600                180
Thuốc trừ sâu                   Kg                    2              100.000             200
Đ m                                 ạ  Kg                  65.2             5.600               365
Kali                                   Kg                   60               6.100               366

Tổng                                                                                        16.111

•  Tổng chi cho các công thức:

Super lân
Chi chung Tổng chi

Công thức
Kg        Giá (đ)

Tiền

(1000đ)
(1000 đ) (1000 đ)

1 (40P2O5)          250         1800           450             16.111           16.561
2 (60P2O5)          375         1800           675             16.111           16.786
3 (80P2O5)          500         1800           900             16.111           17.011

4 (100P2O5)         625         1800          1125            16.111           17.236
5 (120P2O5)         750         1800          1350            16.111           17.461

  Hạch toán các công thức bón lân

Thu từ đậu tương

Công thức      NSTT

(Kg)

Giá

(đ)

Tiền

(1000đ)

Tổng chi

(1000 đ)

Lãi thuần

(1000 đ)

1(40P2O5)            1450     15.000          21.500        16.561              5.190
2(60P2O5)            1870     15.000          28.500        16.786             11.260
3(80P2O5)            2480     15.000          37.200        17.011             20.190

4(100P2O5)           2750     15.000          41.250        17.236             24.010
5(12072O5)           2830     15.000          42.500        17.461             25.040



Ph  ụ     l      ụ  c         49  49  :    Hạch toán các công thức bón lân vụ Xuân 
2008

(Tính theo giá năm 2008)

•  Chi chung cho các công thức:
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Loại v ật t      ư  Đơn vị 
tính

Khối lượng

(kg)
Đơn giá (đ)

Thành tiền

(1000 đ)

Gi ng                         ố  Kg                  50                 20.000               1.000
Công lao đ ng          ộ  Công               200                50.000              10.000
PC                               Kg                5000                 800                  4.000
Vôi                              Kg                 300                  600                   180
Thu cố  trừ sâu              Kg                   2                 100.000                200
Đạm                             Kg                65.2                6.500                  423
Kali                             Kg                  60                  9.000                  540

Tổng                                                                                         16.469

• Tổng chi cho các công thức:

Super lân
Chi chung Tổng chi

Công thức
Kg         Giá (đ)

Tiền

(1000đ)
(1000 đ) (1000 đ)

1 (40P2O5)          250           1800           450            16.469           17.219
2 (60P2O5)          375           1800           675            16.469           17.594
3 (80P2O5)          500           1800           900            16.469           17.969

4 (100P2O5)         625           1800          1125           16.469           18.344
5 (120P2O5)         750           1800          1350           16.469           18.719

  Hạch toán các công thức bón lân

Thu từ đậu 
tương

Công thức       NSTT

(Kg)

Giá

(đ)

Tiền

(1000đ)

Tổng chi

(1000 đ)

Lãi thuần

(1000 đ)

1 (40P2O5)        1383        15.000       20.750          17.219             3.530
2 (60P2O5)        1833        15.000       27.500          17.594             9.910
3 (80P2O5)        2320        15.000       34.800          17.969            16.830

4 (100P2O5)       2633        15.000       39.500          18.344            21.160
5 (120P2O5)       2717        15.000       40.750          18.719            22.030



Ph  ụ     l      ụ  c         50  50   :    Hạch toán các công thức bón kali vụ Xuân 
2007

(Tính theo giá năm 2007)

• Chi chung cho các công thức:
Đơn giá Thành tiền

146

Loại vật t        ư  Đơn vị tính    Khối 
lượng (đ) (1000 đ)

Gi ng                   ố  Kg                   50                20.000             1000

Công lao đ ng          ộ  Công                200               50.000            10000

PC                       Kg                 5.000                800               4000

Vôi                      Kg                  300                 600                180

Thu cố  trừ sâu              Kg                    2                   100                200

Đạm                     Kg                  65.2               5.600               365

Lân                      Kg                  375                1.800               675

Tổng                                                                                        16.420

• Tổng chi cho các công thức:

Kali
Công thức        

Kg          Giá (đ)         
Tiền

(1000đ)

Chi chung
(1000 đ)

Tổng chi
(1000 đ)

1 (20K2O)         40            6.100           244            16.420            16.664

2 (30K2O)         60            6.100           366            16.420            16.786

3 (40K2O)         80            6.100           488            16.420            16.908

4 (50K2O)        100           6.100           610            16.420            17.030

5 (60K2O)        120           6.100           732            16.420            17.152

   Hạch toán các công thức bón lân

Thu từ đậu 
tương

Tổng chi Lãi thuần

Công thức       NSTT
(Kg)

Giá
(đ)

Tiền
(1000đ)

(1000 đ) (1000 đ)

1(20K2O)          1750          15.000        26.250         16.664            9.59

2(30K2O)          2250          15.000        33.750         16.786           16.96

3(40K2O)          2783          15.000        41.750         16.908           24.84

4(50K2O)          3050          15.000        45.750         17.030           28.72

5(60K2O)          3133          15.000        47.000         17.152           29.85



Ph  ụ     l      ụ  c         51  51   :    Hạch toán các công thức bón kali vụ Xuân 
2008

(Tính theo giá năm 2008)

• Chi chung cho các công thức:
Đơn giá Thành tiền

147

Loại vật t       ư  Đơn vị tính    Khối 
lượng (đ) (1000 đ)

Giống                           Kg                   50                20.000               1000
Công lao đ ng          ộ  Công                200               50.000              10000
PC                                Kg                5.000                800                 4000
Vôi                               Kg                  300                  600                  180
Thuốc trừ sâu               Kg                    2                    100                  200
Đ m                            ạ  Kg                 65.2                  6.5                   423
Lân                               Kg                  375                3.000                1125

Tổng                                                                                         16.928

• Tổng chi cho các công thức:

Kali
Chi chung Tổng chi

Công thức        Kali

(Kg)

Giá

(đ)

Tiền

(1000đ)
(1000 đ) (1000 đ)

1 (20K20)          40             9.000            360             16.928           17.288
2 (30K20)          60             9.000            540             16.928           17.468
3 (40K20)          80             9.000            720             16.928           17.648
4 (50K20)         100            9.000            900             16.928           17.828
5 (60K20)         120            9.000           1080            16.928           18.008

•  Hạch toán các công thức bón lân

Thu từ đậu tương

Công thức      NSTT

(Kg)

Giá

(đ)

Tiền

(1000đ)

Tổng chi

(1000 đ)

Lãi thuần

(1000 đ)

1 (20K20)        1750        15.000      23.500          17.288              6.210
2 (30K20)        2250        15.000      29.000          17.468             11.530
3 (40K20)        2783        15.000      37.000          17.648             19.350
4 (50K20)        3050        15.000      40.250          17.828             22.420
5 (60K20)        3133        15.000      41.250          18.008             23.240



Ph  ụ     l      ụ  c         5  2      :    Hạch toán các tổ hợp phân bón vụ Xuân 2009

(Tính theo giá năm 2009)

• Chi chung của các công thức:

148

Loại vật t         ư  Đơn vị tính    Khối lượng       
Đơn 

giá
(đ)

Thành tiền
(1000 đ)

Giống                              Kg                   50                20.000              1000

Công lao đ ng             ộ  Công                200               50.000             10000

PC                                   Kg                5.000                800                4000

Vôi                                  Kg                  300                 600                 180

Thuốc trừ sâu                  Kg                    2                   100                 200

Tổng                                                                                         15.380

•   Tổng chi cho các công thức:

Đạm                 Super lân                Kali Tổng

Công thức      KL
(Kg)

Tiền
(1000 đ)

KL
(Kg)

Tiền
(1000 đ)

KL
(Kg)

Tiền
(1000 đ)

chi
(1000 đ)

1(30:60:30)     65.2        6,5         375          3          60         6,1        17.294

2(30:80:40)     65.2        6,5         500          3          80         6,1        17.791

3(30:100:50)   65.2        6,5         625          3         100        6,1        18.288

4(40:80:40)       87          6.5         500          3          80         6,1        17.933

5(40:80:50)       87          6.5         500          3         100        6,1        18.055

6(40:100:40)     87          6.5         625          3          80         6,1        18.308

7(40:100:50)     87          6.5         625          3         100        6,1        18.430

Thu từ đậu 
tương Tổng chi Lãi thuần

Công thức     NSTT
(Kg)

Giá
(đ)

Tiền
(1000đ)

(1000 đ) (1000 đ)

1(30:60:30)       2083      15.000         31.250            17.294           13.956
2(30:80:40)       2333      15.000         35.000            17.791           17.209
3(30:100:50)     2583      15.000         38.750            18.288           20.462
4(40:80:40)       3050      15.000         45.750            17.933           27.817
5(40:80:50)       2970      15.000         44.550            18.055           26.495
6(40:100:40)     2730      15.000         40.950            18.308           22.642



Ph  ụ     l      ụ  c         5  2      :    Hạch toán các tổ hợp phân bón vụ Xuân 2009

(Tính theo giá năm 2009)

• Chi chung của các công thức:
7(40:100:50)     2570      15.000         38.550            18.430           20.120



P  h  ụ     l      ụ  c         53  : Hạch toán các mô hình trình diễn

(Tính theo giá năm 2010)

149

•  Chi chung cho các công thức

Loại vật t       ư  Đơn vị tính    Khối lượng      Đơn giá 
(đ)

Thành tiền

(1000 đ)

Gi ng                          ố  Kg                   50                 20.000               1000
Công lao động           Công                200                50.000              10000
PC                                Kg                5.000                 800                 4000
Vôi                               Kg                  300                   600                  180
Thu cố  trừ sâu               Kg                    2                     100                  200
Đạm                             Kg                   87                  6.500                565
Lân                               Kg                  500                 3.000               1500
Kali                              Kg                   80                  6.100                488

Tổng                                                                                          17.933

•  Vụ Đông 2009

Mô NSTT Giá Tiền Lãi thuần

Địa bàn
hình (Kg) (đ/kg) (1000 đ) (1000 đ)

Võ Nhai

Đ ngồ  Hỷ

Phú Lương

MH1         2550          15.000         38.250            20.320
MH2         1560          15.000         23.400             5.470
MH1         2750          15.000         41.250            23.320
MH2         1780          15.000         26.700             8.770
MH1         2320          15.000         34.800            16.870
MH2         1520          15.000         22.800             4.870

• Vụ Xuân 2010

Địa bàn        Mô hình
NSTT

(Kg)

Giá

(đ)

Tiền

(1000 đ)

Lãi thuần

(1000 đ)

Võ Nhai 

Đ ngồ  Hỷ 

Phú Lương

MH1            2670          15.000         40.050         22.120
MH2            1740          15.000         26.100          8.170
MH1            2830          15.000         42.450         24.520
MH2            1850          15.000         27.750          9.820
MH1            2540          15.000         38.100         20.170
MH2            1650          15.000         24.750          6.820
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P  h  ụ     l      ụ  c         5  4      :  

Kết quả phân tích hàm lượng Protêin và Lipit của giống đậu tương 
99084

- A28

Công thức N : P : K Protêin (%) Lipit (%)

1(Đ/c) 30:60:30 40,25 17,73

2 30:80:40 40,52 17,78

3 30:100:50 42,37 18,46

4 40:80:40 42,28 18,25

5 40:80:50 43,45 18,36

6 40:100:40 41,75 18,20

7 40:100:50 42,68 18,52

(K tế  quả phân tích t iạ  bộ môn  Sinh lý Sinh hoá, Di truy nề  Giống 
-

ĐH Nông Lâm Thái Nguyên 2009)
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P  h  ụ     l      ụ  c         55:  

QUY TRÌNH TRỒNG GIỐNG  ĐẬU TƯƠNG 99084 - A28

1.  Th iờ  vụ:

- Vụ Xuân: Trồng từ 15/2 - 6/3.

- Vụ Đông: Tr ng ồ  từ 5/9 - 25/9.

2.  M tậ  độ: Vụ Xuân : 35 cây/m2 . Vụ Đông: 45 cây/m2 .

3.  Đ tấ  trồng:

- Chọn đất: Tơi xốp, thuận lợi tư iớ  tiêu. Đ tấ  tốt nhất là có thành 

ph n  ầ cơ giới nhẹ (cát pha hay thịt nhẹ), trên đất nương bãi ho cặ  đ tấ  

ruộng 2 lúa càng tốt.

- Làm đất:

+ Đ iố  v iớ  đất nương bãi: cày bừa kỹ, sạch cỏ dại.

+ Đối v iớ  đất ruộng qua canh tác lúa: Rút sạch nước, cày đ tấ  

hoặc không cày đất, gieo vãi sau đó dùng bánh l ngồ  vùi hạt đ uậ  tương.

4.  Phân bón:

- Tính cho 1 ha: 5 tấn phân chuồng hoại m cụ  + 40 kg N+ 80 Kg + 40

Kg + 300 kg vôi bột.

Tương đương với : 200 kg phân chuồng + 3,2 kg đạm urea +  18,5 kg 

super lân + 3,0 kg kali clorua + 11 kg vôi bột/sào B cắ  Bộ.

- Cách bón: Bón lót: Toàn b  ộ phân chuồng, vôi và phân lân. Bón thúc : 

Phân đ m vàạ  kali.

5.  Phòng trừ sâu bệnh: Theo dõi phát hi nệ  và phun thu cố  trừ sâu bệnh (nếu

đến ngư ngỡ  phòng trừ, theo hư ngớ  dẫn chung của BVTV)

6.  Thu hoạch: Khi cây có 95% số quả chín khô, thu riêng từng ô, không để

quả bị r iơ  r ng,ụ  phơi đập lấy h tạ  ngay khi quả khô.



m so sánh giống
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA ĐỀ TÀI

Ảnh thí nghiệ



153

Ảnh thí nghiệm thời vụ



415

Ảnh thí nghiệm bón lân



551

Ảnh thí nghiệm bón đạm



156

Ảnh thí nghiệm mô hình trình diễn


