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TÓM TẮT 

Thí nghiệm đồng ruộng được bố trí trong vụ Xuân và vụ Hè thu năm 2018 tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành, 

tỉnh Nghệ An nhằm xác định lượng phân bón và lượng hạt giống gieo thẳng cho năng suất cao và phù hợp điều kiện 

canh tác giống lúa DCG72 tại tỉnh Nghệ An. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu ô lớn - ô nhỏ (split - plot), 3 lần nhắc 

lại, bao gồm 4 mức phân bón là 50kg N + 37kg P2O5 + 37kg K2O/ha, 70kg N + 53kg P2O5 + 53kg K2O/ha, 90kg N + 

68kg P2O5 + 68kg K2O/ha và 110kg N + 83kg P2O5 + 83kg K2O/ha, và 3 lượng hạt giống gieo thẳng là 40, 60, 80kg 

hạt giống/ha. Kết quả đánh giá cho thấy lượng phân bón và lượng giống gieo thẳng khác nhau ảnh hưởng rõ rệt đến 

số nhánh/m
2
, chỉ số diện tích lá, số bông/m

2
 và năng suất thực thu của giống lúa DCG72 nhưng không ảnh hưởng 

đến số hạt chắc trên bông và khối lượng 1000 hạt. Lượng phân bón cho giống lúa DCG72 tại Nghệ An vụ Xuân là 

90kg N + 68kg P2O5 + 68kg K2O/ha, vụ Hè thu là 70kg N + 53kg P2O5 + 53kg K2O. Lượng hạt giống gieo thẳng là 

60kg hạt giống/ha/vụ. 

Từ khoá: Cực ngắn ngày, giống lúa DCG72, lượng giống gieo thẳng, năng suất, phân bón. 

Effects of Applying Different Fertilizer Doses and Direct Seeding Rates on the Growth, 
Development and Yield of Early Maturity Rice Variety DCG72 in Nghe An Province 

ABSTRACT 

Field experiments were conducted in the Spring and Summer-autumn cropping seasons in 2018 in Do Thanh 

commune, Yen Thanh district, Nghe An province to determine the suitable fertilizer dose and direct seeding rate for 

new early maturity rice variety DCG72. The experiment included 4 doses of fertilizers (50kg N + 37kg P2O5 + 37kg 

K2O/ha, 70kg N + 53kg P2O5 + 53kg K2O/ha, 90kg N + 68kg P2O5 + 68kg K2O/ha and 110kg N + 83kg P2O5 + 83kg 

K2O/ha) with 3 rates of direct seeding (40, 60 and 80kg seed/ha). Results showed that the different treatments of 

fertilizer and seeding rate significantly influenced on the number of tillers/m
2
, leaf area index, number of panicles/m

2
 

and grain yield of DCG72, but did not remarkably affect on the number of filled-grain/panicle and the 1000-grain 

weight. The most suitable dose of fertilizer for DCG72 in the Spring cropping season was: 90kg N + 68kg P2O5 + 

68kg K2O and in the Summer-autumn cropping season was: 70kg N + 53kg P2O5 + 53kg K2O. The most appropriate 

direct seeding rate for both cropping seasons was 60kg of seed/ha/season. 

Keywords: DCG72, direct seeding rate, early maturity, fertilizer, grain yield.  

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Täi vùng Bíc Trung bû và Duyên hâi Nam 

Trung bû, hiện nay biến đùi khí hêu diễn biến 

ngày càng phức täp, hiện tượng hän hán và lÿ 

lụt thường xuyên xây ra, ânh hưởng nghiêm 

trõng đến sân xuçt lúa. Ở những nơi này rçt cæn 

thiết có các giøng lúa cực ngín ngày để gieo 
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muûn, tránh được hän đæu vụ mà vén trú sớm, 

tránh được nóng trong vụ Đông xuån, đ÷ng thời 

cho thu hoäch sớm, tránh được lÿ lụt trong vụ 

Hè thu. DCG72 là giøng lúa thuæn, do Hõc viện 

Nông nghiệp Việt Nam mới chõn täo, được công 

nhên chính thức vào nëm 2019. DCG72 có 

ngu÷n gøc tuyển chõn từ tù hợp lai Khang Dân 

18/TSC3 theo phương pháp phâ hệ. Đây là giøng 

lúa câm ôn, có thời gian sinh trưởng cực ngín, 

chî từ 100-110 ngày trong vụ Xuân hoặc 85-90 

trong vụ Hè thu. Giøng có kiểu cây gõn, thân 

cứng, lá đứng, đẻ nhánh khá, chøng chðu sâu 

bệnh tøt, nëng suçt khá cao và ùn đðnh. Giøng 

DCG72 được các đða phương täi vùng Bíc Trung 

bû và Duyên hâi Nam Trung bû tiếp nhên vào 

sân xuçt, trong đó có tînh Nghệ An. Tuy nhiên, 

để mở rûng diện tích gieo tr÷ng, cæn có các 

nghiên cứu cơ bân để xây dựng quy trình canh 

tác phù hợp cho múi vùng. 

Các giøng lúa ngín ngày có thời gian sinh 

trưởng sinh dưỡng rçt ngín (Akihama & cs., 

1976; Nguyễn Vën Luêt, 2006) và thường bít 

đæu phån hòa hoa trước giai đoän đẻ nhánh tøi 

đa (Vergara & cs., 1966; Phäm Vën Cường & cs., 

2015). Các giøng này thường đẻ nhánh sớm 

nhưng đẻ ít hoặc trung bình, cho nên thường có 

sø nhánh tøi đa trên đơn vð diện tích thçp hơn 

các nhóm giøng lýa khác (Tëng Thð Hänh & cs., 

2013; Đú Thð Hường & cs., 2014). Vì vêy, các 

giøng ngín ngày thường phâi sử dụng mä non 

hoặc gieo thîng, đ÷ng thời cæn thiết tëng mêt đû 

để đâm bâo được trên 300 bông/m2 mới cho nëng 

suçt cao (Nguyễn Vën Hoan, 2006; Nguyễn Vën 

Luêt, 2006). 

Trong các yếu tø kỹ thuêt, mêt đû và phân 

bón là hai yếu tø quan trõng nhçt, thường tương 

tác với nhau và ânh hưởng lớn đến sinh trưởng 

và nëng suçt lúa. Mêt đû quyết đðnh sø bông 

trên đơn vð diện tích và là yếu tø cçu thành nên 

74% nëng suçt quæn thể lúa (Phäm Vën Cường 

& cs., 2015). Mêt đû hợp lý sẽ täo nên cçu trúc 

quæn thể tøt nhçt, góp phæn nâng cao hiệu suçt 

quang hợp, khai thác tøi ưu lượng bức xä ánh 

sáng và dinh dưỡng trong đçt (Yoshida, 1981). 

Để xác đðnh lượng phân bón, cæn cën cứ vào đặc 

điểm giøng, mùa vụ và tính chçt cþa đçt tr÷ng. 

Mặc dù các nghiên cứu về phân bón và mêt đû 

cho các giøng lúa đã được tiến hành bởi các nhà 

nông hõc (Chu Vën Hách & cs., 2006; Træn Vën 

Quang & cs., 2012; Tëng Thð Hänh & cs., 2014; 

Lê Xuân Ánh & cs., 2016), nhưng để khai thác 

tiềm nëng nëng suçt và hoàn thiện quy trình kỹ 

thuêt canh tác cho giøng lúa mới DCG72, cæn có 

các nghiên cứu biện pháp kỹ thuêt này täi múi 

vùng sinh thái. Các nghiên cứu đều cho rìng, 

giøng ngín ngày phù hợp với mức đäm thçp 

(Mai Thành Phụng & cs., 2005; Nguyễn Vën 

Luêt, 2006; Tëng Thð Hänh & cs., 2013). Täi các 

tînh đ÷ng bìng sông Cửu Long, các giøng lúa 

cao sân - cực ngín ngày (OMCS200, OM2718, 

OM3419, OM3238 và OM4872) phù hợp với mức 

đäm 60kg N/ha, nëng suçt không tëng khi bón 

trên 60kg N/ha, thêm chí nëng suçt giâm nếu 

tiếp tục bòn trên 120kg N/ha (Chu Vën Hách & 

cs., 2006).  

Nghiên cứu này tiến hành trong vụ Xuân và 

Hè thu nëm 2018 täi xã Đö Thành, huyện Yên 

Thành, tînh Nghệ An nhìm lựa chõn lượng 

phân bón và lượng hät giøng gieo thîng thích 

hợp nhçt cho giøng lúa cực ngín ngày DCG72. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

Hät giøng lúa DCG72 (cçp nguyên chþng) 

được sử dụng cho thí nghiệm. Các loäi phân bón 

đa lượng bao g÷m: urê (46% N), super lân (16% 

P2O5), kali clorura (60% K2O), thuøc bâo vệ thực 

vêt và các loäi vêt liệu khác như nilon, cõc tre, 

túi giçy, túi lưới. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Bố trí thí nghiệm  

Thí nghiệm được bø trí theo phương pháp ô 

chính, ô phụ (Split - Plot Design) theo Gomez & 

Gomez (1984), 3 læn nhíc läi. Diện tích ô phụ là 

30m2 (5 × 6m) đ÷ng ruûng g÷m 2 yếu tø: phân 

bón và mêt đû. Nhân tø chính là lượng giøng 

gieo thîng, với 3 mức là M1 (40kg hät giøng/ha), 

M2 (60kg hät giøng/ha) và M3 (80kg hät 

giøng/ha). Nhân tø phụ là lượng phân bón, với 4 

mức, cụ thể là: P1 (50kg N + 37kg P2O5 + 37kg 

K2O/ha), P2 (70kg N + 53kg P2O5 + 53kg 

K2O/ha), P3 (90kg N + 68kg P2O5 + 68kg 
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K2O/ha) và P4 (110kg N + 83kg P2O5 + 83kg 

K2O/ha). Thí nghiệm được chia ô, đíp bờ ngën 

không cho nước tràn từ ô này sang ô khác, có 

rãnh tưới tiêu riêng biệt cho từng ô thí nghiệm.  

Thí nghiệm được bø trí täi cánh đ÷ng sø 2 

xã Đô Thành, huyên Yên Thành, tînh Nghệ An 

trong 2 vụ (vụ Xuân và vụ Hè thu nëm 2018) 

trên chân đçt vàn thçp, chuyên lúa. Loäi đçt 

tiến hành thí nghiệm là đçt thðt nặng, hơi chua, 

có đû pH là 5,04, hàm lượng đäm tùng sø ở mức 

trung bình (0,21%), tuy nhiên hàm lượng lân dễ 

tiêu và kali dễ tiêu khá cao (læn lượt là 18,25 và 

15,82mg/100g) (Bâng 1). 

Đçt được làm kỹ, säch có däi, san phîng, áp 

dụng cách gieo sä ướt. Hät giøng ngâm þ đến 

khi bít đæu nhú mæm thì đem gieo bìng tay. Vụ 

Xuân gieo ngày 25/1/2018, vụ Hè thu gieo ngày 

25/5/2018. Điều kiện thời tiết trong vụ Xuân và 

Hè thu nëm 2018 täi điểm thí nghiệm được 

trình bày trong hình 1 và hình 2.  

Loäi phân bón sử dụng g÷m urê, super lân 

và kaliclorua. Bón lót 100% phân lân + 25% phân 

đäm + 20% phân kali + vôi bût (với lượng 750 

kg/ha). Bón thúc læn 1 (sau sä 8-10 ngày) với 50% 

phân đäm + 50% phân kali. Bón thúc læn 2 (nuôi 

đñng) với 25% phân đäm + 30% phân kali. 

2.2.2. Chỉ tiêu theo dõi  

Theo dõi thời gian qua các giai đoän sinh 

trưởng (ngày gieo, ngày trú, ngày chín), thời 

gian sinh trưởng, chiều cao cây, sø nhánh cþa 

giøng lúa DCG72 theo Standard Evaluation 

System for Rice (SES) (IRRI, 2013). Chî sø diện 

tích lá (LAI) và giá trð SPAD được theo dõi täi 

giai đoän trú. Diện tích lá được xác đðnh bìng 

phương pháp cân trực tiếp, giá trð SPAD được đo 

trên lá đòng bìng máy SPAD-502, Minolta, 

Nhêt Bân. Đánh giá các yếu tø cçu thành nëng 

suçt và nëng suçt theo quy chuèn quøc gia về 

giá trð canh tác và sử dụng giøng lúa (QCVN -

01-55:2011/ BNNPTNT). 

Bâng 1. Đặc điểm của đất trồng lúa thí nghiệm 

pHKCl 
Thành phần cơ giới (%) Tổng số (%) Dễ tiêu (mg/100g) 

Sét Thịt Cát OM N P2O5 K2O P2O5 K2O 

5,04 24,91 55,83 19,31 2,48 0,21 0,11 1,10 18,25 15,82 

Ghi chú: Phân tích đất tại Phòng Thí nghiệm, Trung tâm Nghiên cứu Cây trồng Việt Vam và Nhật Bản. 

  

Nguồn: Đài Khí tượng - Thủy văn tỉnh Nghệ An, 2018. 

Hình 1. Diễn biến nhiệt độ trung bình ngày 

tại Nghệ An năm 2018 

 Hình 2. Diễn biến lượng mưa và số giờ nắng 

 tại Nghệ An năm 2018 
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Bâng 2. Ảnh hưởng của lượng phân bón và lượng hạt giống gieo thẳng  

đến thời gian qua các giai đoạn sinh trưởng của giống DCG72  

Công thức 
Gieo - Bắt đầu trỗ (ngày) Bắt đầu trỗ - Kết thúc trỗ (ngày) TGST (ngày) 

Vụ Xuân Vụ Hè thu Vụ Xuân Vụ Hè thu Vụ Xuân Vụ Hè thu 

P1M1 80 57 5 4 110 86 

P1M2 80 57 5 4 110 86 

P1M3 81 58 5 4 110 86 

P2M1 81 57 5 4 110 86 

P2M2 81 58 5 4 110 86 

P2M3 81 58 5 3 110 86 

P3M1 83 59 4 4 112 88 

P3M2 83 59 4 4 112 88 

P3M3 83 59 4 3 112 88 

P4M1 83 59 4 3 112 88 

P4M2 83 59 4 4 112 88 

P4M3 83 59 4 4 112 88 

Ghi chú: TGST: thời gian sinh trưởng; Ngày bắt đầu trỗ khi 10% số khóm trong ô trỗ bông; Ngày kết thúc trỗ khi 

80% số khóm trong ô trỗ bông. 

2.2.3. Xử lý số liệu 

Sø liệu thí nghiệm được xử lý thøng kê theo 

mö hình phån tích phương sai hai nhån tø có 

tương tác (ANOVA/GLM) bìng phæn mềm 

IRRISTAT 5.0. Trong đò, các ngu÷n biến đûng 

g÷m lượng phån bòn, lượng hät giøng gieo 

thîng, tương tác giữa lượng phån bòn và lượng 

hät giøng và sai sø ngéu nhiên. Giá trð trung 

bình cþa các công thức thí nghiệm được so  

sánh bìng phương pháp kiểm đðnh LSD ở đû tin 

cêy 95%. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN  

3.1. Ảnh hưởng của lượng phân bón và 

lượng hạt giống gieo thẳng đến sinh 

trưởng, phát triển của giống lúa DCG72  

Kết quâ ở bâng 2 cho thçy thời gian sinh 

trưởng cþa DCG72 trong vụ Xuân ở các công 

thức dao đûng từ 110-112 ngày trong khi vụ Hè 

thu chî từ 86-88 ngày. Thời gian từ gieo đến trú 

trong vụ Xuân là 80-83 ngày, trong khi vụ Hè 

thu là 57-59 ngày. Điều này là do vụ Xuân có 

nhiệt đû trung bình đæu vụ thçp (Hình 1), nhiệt 

đû thçp làm kéo dài thời gian sinh trưởng sinh 

dưỡng (Yoshida, 1981; Nguyễn Vën Luêt, 2006; 

Phäm Vën Cường & cs., 2015). So với các tînh 

đ÷ng bìng Bíc bû, vụ lúa Xuân täi Nghệ An vén 

phâi gieo sớm để lúa trú sớm, tránh níng nóng 

và gió Lào vào giữa và cuøi tháng 4. Thời gian 

trú bông cþa quæn thế giøng DCG72 (từ bít đæu 

trú đến kết thúc trú) ở các công thức ít thay đùi, 

4-5 ngày trong vụ Xuân và 3-4 ngày trong vụ 

Hè thu. Nhìn chung, các công thức có mức phân 

bón cao (P3, P4) có xu hướng kéo dài thời gian 

sinh trưởng cþa giøng lúa DCG72 so với mức 

bón thçp (P1, P2) , tuy nhiên, mức ânh hưởng 

này khöng đáng kể trong câ hai vụ. Điều này 

phù hợp với quy luêt về sinh trưởng cþa cây lúa 

trong các điều kiện dinh dưỡng khác nhau, cây 

lúa thường kéo dài thời gian sinh trưởng sinh 

dưỡng nếu bón nhiều phân bón, đặc biệt là  

phân đäm (Yoshida, 1981; Lê Vën Khánh &  

cs., 2016). 

Kết quâ bâng 3 cho thçy, khi thay đùi lượng 

phân bón từ mức P1 đến P4 và lượng hät giøng 

gieo thîng từ M1 đến M3 thì không ânh hưởng 

đến chiều cao cây cþa giøng lúa DCG72 trong câ 

vụ Xuân và vụ Hè thu. Tuy nhiên, khi xét ânh 

hưởng tương tác giữa lượng phân bón và lượng 
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giøng gieo thì chiều cao cây có sự sai khác ở mức 

cò ý nghïa thøng kê 0,95, dao đûng từ 84,5-

88,5cm trong vụ Xuân, từ 94,1-98,7cm trong vụ 

Hè thu. Như vêy, chiều cao cây cþa DCG72 ở vụ 

Hè thu cao hơn so với vụ Xuân. Kết quâ này có 

thể do điều kiện nhiệt đû, lượng mưa, sø giờ 

níng cao hơn ở vụ Hè thu so với vụ Xuân (Hình 

1, 2). Nhìn chung, giøng DCG72 thuûc däng 

hình thçp cây, chiều cao cåy tëng 3-4cm ở các 

công thức P3M3, P4M3 so với các công thức 

P1M1, P1M2, P2M1, P2M2.  

Sø nhánh tøi đa cþa DCG72 ở tçt câ các 

công thức khi xét tương tác giữa lượng phân bón 

và lượng giøng gieo dao đûng từ 306,5-403,0 

nhánh/m2 trong vụ Xuân và từ 318,6-426,5 

nhánh/m2 trong vụ Hè thu (Bâng 3). Khi tëng 

lượng phân bón từ mức P1 đến P3 thì sø nhánh 

tøi đa/m2 cþa DCG72 tëng lên, tuy nhiên nếu 

tiếp tục tëng lên đến P4 thì sø nhánh tëng 

không đáng kể. Khi tëng mêt đû gieo thîng từ 

M1 lên M2 thì cÿng làm tëng sø nhánh nhưng 

khi tëng mêt đû đến M3 thì sø nhánh không có 

sự sai khác thøng kê so với M2. Sø nhánh đẻ là 

chî tiêu rçt quan trõng, là cơ sở hình thành sø 

bông trên đơn vð diện tích và chðu ânh hưởng rçt 

lớn bởi lượng phân bón và mêt đû gieo cçy 

(Vergara & cs., 1966; Nguyễn Vën Hoan, 2006; 

Phäm Vën Cường & cs., 2015). 

Bâng 3. Ảnh hưởng của lượng phân bón và lượng hạt giống gieo thẳng đến chiều cao cây, 

số nhánh, giá trị SPAD và chỉ số diện tích lá (LAI) của giống DCG72 

Công thức 
Chiều cao cây (cm) Số nhánh/m

2
 SPAD LAI 

Vụ Xuân Vụ Hè thu Vụ Xuân Vụ Hè thu Vụ Xuân Vụ Hè thu Vụ Xuân Vụ Hè thu 

P1 85,5 94,5 334,6 337,6 44,4 42,8 2,99 3,94 

P2 86,6 95,1 347,3 367,1 44,8 43,9 3,29 4,20 

P3 87,2 95,8 379,6 395,3 45,9 45,5 3,47 4,61 

P4 87,3 96,7 380,9 406,4 46,2 46,4 3,80 4,85 

LSD0,05 (P) 2,9 3,1 20,6 26,4 1,8 2,9 0,33 0,41 

M1 86,3 95,0 335,0 349,2 44,8 44,3 3,37 4,32 

M2 85,8 95,8 369,9 397,2 46,0 45,2 3,67 4,66 

M3 87,8 96,0 384,5 395,7 45,8 45,3 3,40 4,49 

LSD0,05 (M) 2,6 2,8 19,4 24,2 1,6 2,5 0,29 0,30 

P1M1 84,5 94,1 306,5 318,6 43,6 42,1 2,88 3,84 

P1M2 85,1 95,3 339,0 340,5 44,8 42,6 3,32 4,10 

P1M3 86,9 94,2 358,3 353,8 44,7 43,7 2,76 3,88 

P2M1 86,2 94,6 317,7 339,6 44,3 43,9 3,43 4,23 

P2M2 86,0 95,3 348,0 374,5 44,2 43,3 3,07 4,10 

P2M3 87,6 95,5 376,2 387,3 45,8 44,5 3,38 4,26 

P3M1 87,1 95,7 354,4 369,0 45,4 44,7 3,43 4,47 

P3M2 86,0 96,2 383,9 401,9 46,5 45,1 3,85 4,55 

P3M3 88,5 95,4 400,5 415,0 45,9 46,8 3,13 4,80 

P4M1 87,5 95,7 361,5 369,4 45,8 46,4 3,72 4,73 

P4M2 86,1 95,8 378,3 423,2 46,3 46,6 3,75 4,80 

P4M3 88,3 98,7 403,0 426,5 46,6 46,3 3,94 5,02 

LSD0,05(P*M) 3,2 3,8 22,6 28,5 2,2 3,1 0,36 0,44 

Ghi chú: Giá trị SPAD và LAI xác định ở giai đoạn trỗ. 
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Giá trð SPAD täi giai đoän trú tëng lên khi 

tëng mức phân bón từ P1 đến P4, tuy nhiên giá 

trð SPAD không ânh hưởng bởi lượng hät giøng 

gieo thîng từ M1 đến M3 (Bâng 3). Giá trð 

SPAD giữa các công thức tương tác giữa lượng 

phân bón và lượng hät giøng gieo thîng dao 

đûng từ 43,6 (P1M1) đến 46,6 (P4M3) trong vụ 

Xuân và từ 42,1 (P1M1) đến 46,8 (P3M3) trong 

vụ Hè thu. Như vêy, mức phân bón tëng, trong 

đó có phân đäm đã làm tëng hàm lượng diệp lục 

trong lá, điều này sẽ góp phæn thúc đèy quang 

hợp và hình thành nëng suçt chçt khô ở lúa 

(Makino, 2011; Tëng Thð Hänh & cs., 2014, Lê 

Vën Khánh & cs., 2016). 

Ảnh hưởng riêng rẽ cþa mức phân bón và 

lượng giøng gieo đến chî sø diện tích lá (LAI) có 

quy luêt tương tự như khâ nëng đẻ nhánh 

(Bâng 3). Giá trð LAI cÿng chðu ânh hưởng cþa 

sự tương tác giữa phân bón và lượng giøng 

gieo, dao đûng từ 2,76-3,94 trong vụ Xuân và 

từ 3,84-5,02 trong vụ Hè thu. Mêt đû gieo cçy 

và lượng phân bón ânh hưởng rçt lớn đến diện 

tích lá quæn thể, từ đó ânh hưởng đến hiệu 

suçt sử dụng ánh sáng và cuøi cùng là ânh 

hưởng đến nëng suçt chçt khô tích luỹ 

(Yoshida, 1981). Trong nghiên cứu này, LAI 

chðu ânh hưởng bởi câ 2 yếu tø là lượng phân 

bón và lượng hät giøng gieo thîng. Tuy nhiên, 

giá trð LAI ở công thức gieo với mêt đû cao M3 

(80 kg/ha), không sai khác so với mêt đû trung 

bình M2 (60 kg/ha), có thể do cây lúa có khâ 

nëng điều chînh diện tích lá quæn thể qua khâ 

nëng đẻ nhánh, tức là ở điều kiện mêt đû thçp 

thì cây lúa đẻ nhiều và ngược läi (Yoshida, 

1981; Nguyễn Vën Hoan, 2006; Phäm Vën 

Cường & cs., 2015). 

3.2. Ảnh hưởng của lượng phân bón  

và lượng hạt giống gieo thẳng đến các 

yếu tố cấu thành năng suất và năng suất 

của DCG72  

Kết quâ bâng 4 cho thçy trong vụ Xuân, 

khi tëng lượng phân bón từ P1 đến P3 thì sø 

bông cþa giøng lýa DCG72 tëng lên từ 270,8 

bông/m2 (P1) lên 312,7 bông/m2 (P3) nhưng khi 

tiếp tục tëng lượng phân bón lên P4 thì sø bông 

khöng tëng nữa. Tuy nhiên, trong vụ Hè thu, 

sø bông chî tëng từ 264,5 bông/m2 (P1) đến 

287,3 bông/m2 (P2), nhưng khi tiếp tục tëng 

lượng phân bón lên mức P3 và P4 thì sø bông 

khöng tëng nữa. Đøi với yếu tø lượng giøng gieo 

thîng, trong vụ Xuån, khi tëng lượng hät giøng 

gieo từ 40 kg/ha (M1) đến 60 kg/ha (M2) và 80 

kg/ha (M3) đã làm tëng sø bông rõ rệt. Tuy 

nhiên, trong vụ Hè thu, sø bông chî tëng lên rô 

rệt ở công thức M2 so với M1, khi tëng tiếp lên 

mức M3 thì sø böng khöng tëng nữa. Khi xét về 

ânh hưởng cþa tương tác giữa lượng phân bón 

và lượng giøng gieo đến sø bông thì kết quâ cho 

thçy các công thức dao đûng từ 251,3 bông/m2 

(P1M1) đến 334,5 bông/m2 (P4M3) trong vụ 

Xuân, và từ 251,7 bông/m2 (P1M1) đến 317,4 

bông/m2 (P4M2) trong vụ Hè thu. Như vêy, vụ 

Hè thu täi Nghệ An, không cæn thiết sử dụng 

nhiều phân bón cho DCG72 và có thể giâm 

lượng hät giøng gieo thîng mà vén đâm bâo 

được sø bông trên đơn vð diện tích. 

Sø hät chíc/bông và khøi lượng 1.000 hät 

cþa giøng lúa DCG72 không có sự sai khác 

mang ý nghïa thøng kê giữa các công thức khi 

xem xét ânh hưởng riêng rẽ từng yếu tø hoặc 

tương tác cþa hai yếu tø thí nghiệm (Bâng 4). 

Sø hät chíc/bông biến đûng từ 113,1 hät 

chíc/böng (P1M3) đến 135,5 hät/bông (P4M1) 

trong vụ Xuân và từ 117,5 hät/bông (P4M3) 

đến 132,5 hät/bông (P3M1) trong vụ Hè thu. 

Khøi lượng 1.000 hät biến đûng từ 20,5-21,1g 

trong vụ Xuån và cÿng từ 20,5-21,2g trong vụ 

Hè thu. Như vêy, trong nghiên cứu này các yếu 

tø lượng phân bón và lượng giøng gieo chi phøi 

mänh mẽ đến sø bông/m2 mà không ânh hưởng 

đáng kể đến sø hät chíc trên bông cÿng như 

khøi lượng hät, điều này cÿng phü hợp với các 

nghiên cứu trước đây đøi với giøng ngín ngày 

(Makino, 2011; Tëng Thð Hänh & cs., 2014; Đú 

Thð Hường & cs., 2014). Tuy nhiên, đøi với 

giøng lúa cao sân, bông to, thời gian sinh 

trưởng trung hay dài ngày thì lượng phân bón 

và mêt đû chi phøi mänh mẽ đến sø hät chíc 

trên bông (Chu Vën Hách & cs., 2006; Makino, 

2011; Lê Xuân Ánh & cs., 2016). 
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Bâng 4. Ảnh hưởng của lượng phân bón và lượng hạt giống gieo thẳng  

đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất thực thu của giống lúa DCG72  

Công thức 
Số bông/m

2
 Số hạt chắc/ bông Khối lượng 1.000 hạt (g) Năng suất thực thu (tấn/ha) 

Vụ Xuân Vụ Hè thu Vụ Xuân Vụ Hè thu Vụ Xuân Vụ Hè thu Vụ Xuân Vụ Hè thu 

P1 270,8 264,5 96,5 95,5 20,5 20,8 4,98 4,73 

P2 281,2 287,3 103,4 101,2 20,8 20,9 5,49 5,49 

P3 312,7 304,1 107,0 98,0 20,9 21,0 6,0,5 5,45 

P4 312,5 307,0 107,1 95,6 20,8 21,1 6,13 5,61 

LSD0,05 (P) 19,5 20,5 12,2 9,6 0,5 0,4 0,38 0,29 

M1 272,9 274,8 108,1 100,4 20,9 21,0 5,53 5,21 

M2 295,5 295,3 104,3 97,1 20,8 20,9 5,73 5,37 

M3 314,6 302,2 98,0 95,2 20,7 20,9 5,74 5,42 

LSD0,05 (M) 17,8 18,2 10,8 8,5 0,4 0,3 0,30 0,24 

P1M1 251,3 251,7 100,9 96,1 20,6 20,7 4,88 4,62 

P1M2 274,6 262,2 96,5 95,9 20,5 21,0 5,01 4,71 

P1M3 286,6 279,5 92,0 94,4 20,5 20,8 5,06 4,85 

P2M1 260,5 271,7 107,5 102,9 20,8 20,8 5,35 5,27 

P2M2 278,4 292,1 105,5 100,9 21,0 21,0 5,52 5,58 

P2M3 304,7 298,2 97,1 99,7 20,7 21,0 5,60 5,61 

P3M1 287,1 287,8 111,6 103,1 21,1 21,2 5,83 5,43 

P3M2 318,6 309,5 107,4 98,2 20,8 20,5 6,17 5,52 

P3M3 332,4 315,4 102,0 92,6 20,8 20,7 6,14 5,58 

P4M1 292,8 288,1 112,3 99,4 21,0 21,2 6,04 5,52 

P4M2 310,2 317,4 108,0 93,4 20,7 21,1 6,21 5,68 

P4M3 334,5 315,6 100,9 93,9 20,8 21,0 6,15 5,62 

LSD0,05 (P*M) 21,2 21,1 13,5 10,9 0,6 0,5 0,42 0,31 

 

Khi xét ânh hưởng riêng rẽ cþa lượng phân 

bón đến nëng suçt thực thu cþa DCG72 thì 

trong vụ Xuân, nëng suçt tëng lên khi tëng 

lượng phân bón từ công thức P1 (4,98 tçn/ha) 

đến P2 (5,49 tçn/ha) và lên P3 (6,05 tçn/ha), 

tuy nhiên nếu tiếp tục tëng lên P4 thì nëng 

suçt khöng tëng nữa. Trong vụ Hè thu, nëng 

suçt cþa DCG72 tëng lên ở công thức P2 (5,49 

tçn/ha) so với công thức P1 (4,73 tçn/ha), tuy 

nhiên khi tëng lên mức P3 và P4 thì nëng suçt 

chî tương đương với công thức P2. Quy luêt này 

tương tự như ânh hưởng cþa lượng phân bón 

đến sø bông/m2. Đøi với yếu tø lượng giøng gieo, 

khi thay đùi từ M1 đến M2 và M3 thì không 

ânh hưởng đáng kể đến nëng suçt thực thu. 

Khi xét về ânh hưởng cþa tương tác cþa hai 

yếu tø thí nghiệm đến nëng suçt thực thu cþa 

DCG72 thì tương tác này ânh hưởng đến nëng 

suçt trong câ vụ Xuân và Hè thu. Trong vụ 

Xuân, nëng suçt dao đûng từ 4,88 (P1M1) đến 

6,17 tçn/ha (P3M2), trong đó công thức P3M2 

đät nëng suçt cao nhçt. Trong vụ Hè thu, nëng 

suçt cþa DCG72 thçp hơn trong vụ Xuân, dao 

đûng từ 4,62 tçn/ha (P1M1) đến 5,68 tçn/ha 

(P4M2). Công thức P2M2 có nëng suçt đät 5,58 

tçn/ha, cao hơn các cöng thức P1M1, P1M2, 

P1M3, P2M1 và tương đương với các công thức 

còn läi. Như vêy, để tiết kiệm phân bón và hät 

giøng mà vén đâm bâo nëng suçt cao, nên lựa 

chõn công thức P3M2 (90kg N + 68kg P2O5 + 

68kg K2O và 60kg hät giøng/ha) đøi với vụ 

Xuân và công thức P2M2 (70kg N + 53kg P2O5 

+ 53kg K2O và 60kg hät giøng/ha) đøi với vụ Hè 

thu cho sân xuçt lúa DCG72 täi Nghệ An. 
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Lượng phân bón này ở mức đû đæu tư thçp, phù 

hợp với các giøng lúa ngín ngày như các kết 

quâ công bø trước đây. Chîng hän, đøi với với 

giøng lúa ngín ngày Khang Dân 18 täi Thái 

Nguyên, lượng bón thích hợp là 60-90kg N + 

60kg P2O5 + 60kg K2O/ha (Nguyễn Hữu H÷ng, 

2009). Giøng cực ngín ngày PC6 cho nëng suçt 

cao và chøng chðu tøt với các loäi sâu bệnh täi 

Thừa Thiên Huế với mức phân bón 80kg N + 

80kg P2O5 + 80kg K2O/ha (Træn Đëng Hña & 

cs, 2015). Trong khi đó, đøi với giøng lúa lai 

TH3-5, lượng bón cæn phâi cao hơn (120kg N + 

60kg P2O5 + 90kg K2O/ha) mới đät nëng suçt 

cao täi vùng đ÷ng bìng sông H÷ng (Træn Vën 

Quang & cs, 2012). Trong nghiên cứu này, 

DCG72 là giøng lúa cực ngín ngày, vì vêy có 

thời gian sinh trưởng sinh dưỡng và thời gian 

đẻ nhánh rçt ngín, sø nhánh đẻ thường ít hơn 

các nhóm giøng khác (Akihama & cs., 1976; 

Tëng Thð Hänh & cs., 2013; Đú Thð Hường & 

cs., 2014). Vì vêy, để đâm bâo sø nhánh đẻ cæn 

thiết, từ đó mới hình thành đþ sø bông/m2 

(Vergara & cs., 1966; Nguyễn Vën Hoan, 2006; 

Nguyễn Vën Luêt, 2006), chúng tôi lựa chõn 

lượng giøng gieo thîng ở mức trung bình là 

60kg hät giøng/ha là phù hợp. 

Trong nghiên cứu này, nëng suçt cþa 

DCG72 trong vụ Xuân đät cao hơn trong vụ Hè 

thu, điều này có thể do điều kiện ánh sáng vào 

thời kỳ sinh trưởng sinh thực trong vụ Xuân (từ 

cuøi tháng 3 trở đi) rçt thuên lợi cho cây lúa 

hình thành nëng suçt, trong khi đó, vụ Hè thu 

có nhiệt đû trung bình câ vụ đều cao, lượng mưa 

quá lớn vào tháng 7 (Hình 1, 2). Hiệu suçt sử 

dụng phân bón đøi với nëng suçt thường đät cao 

hơn khi cây lúa gặp điều kiện ánh sáng và nhiệt 

đû thuên lợi, nhçt là giai đoän từ làm đòng đến 

chín (Yoshida, 1981; Makino, 2011; Phäm Vën 

Cường & cs., 2015). Vì vêy, vụ Xuân täi Nghệ 

An, có thể đæu tư thêm lượng phân bón cho 

DCG72 để đät nëng suçt cao nhưng trong khi 

vụ Hè thu nên giâm lượng phân bón để tiết 

kiệm đæu vào, đ÷ng thời góp phæn bâo vệ môi 

trường. Kết quâ này cÿng tương tự như mût sø 

nghiên cứu khác (Træn Vën Quang & cs., 2012; 

Lê Xuân Ánh & cs., 2016). 

4. KẾT LUẬN  

Lượng phân bón và lượng giøng gieo thîng 

khác nhau ânh hưởng rõ rệt đến sø nhánh/m2, 

chî sø diện tích lá, sø bông/m2 và nëng suçt 

thực thu giøng lúa cực ngín ngày DCG72. 

Trong các yếu tø cçu thành nëng suçt, lượng 

phån bòn và lượng hät giøng gieo thîng ânh 

hưởng mänh đến sø böng/m2 nhưng läi không 

ânh hưởng đáng kể đến sø hät chíc trên bông 

và khøi lượng 1.000 hät. Lượng phân bón trên 

1ha cho nëng suçt cao và phù hợp nhçt đøi với 

DCG72 trong vụ Xuân là 90kg N + 68kg P2O5 + 

68kg K2O, trong vụ Hè thu là 70kg N + 53kg 

P2O5 + 53kg K2O. Mêt đû gieo thîng phù hợp 

nhçt là 60kg hät giøng/ha/vụ.  
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