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TÓM TẮT 

Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá ảnh hưởng của trồng xen canh đậu xanh với mía đến một số tính chất đất 

phèn và năng suất mía tại Long Mỹ - Hậu Giang. Thí nghiệm được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên, với bảy 

nghiệm thức. Trong đó, tổ hợp 2 giống đậu xanh (CS-208 và DX-06) và ba mức bón đạm (40, 60, 80kg N/ha) được 6 

nghiệm thức và nghiệm thức đối chứng là chỉ trồng mía, với 4 lặp lại trên diện tích mỗi ô nghiệm thức là 36m
2
. Kết 

quả thí nghiệm cho thấy hai giống đậu xanh CS208 và DX06 đều phù hợp cho trồng xen canh với mía, năng suất đạt 

667-709 kg/ha. Bón ba mức đạm 40-80 kg/ha khác biệt không ý nghĩa thống kê về năng suất đậu xanh, nhưng ở 

mức 80N đã giúp tăng năng suất mía. Trồng đậu xanh xen canh mía bước đầu nâng cao hàm lượng chất hữu cơ, 

đạm hữu dụng ở tầng đất mặt và làm tăng thêm năng suất mía khoảng 21,7-24,7 tấn/ha.  

Từ khóa: Đất phèn, năng suất mía, độ phì nhiêu đất, xen canh đậu xanh với mía. 

Effects of Intercropping Mungbean and Sugarcane on Soil Property,  
Sugarcane Yield in acid Sulfate Soil in Long My District - Hau Giang Province 

ABSTRACT 

The objective of this study was to evaluate the effects of intercropping mungbean and sugarcane on several soil 

properties and sugarcane yield in acid sulfate soil in Long My district - Hau Giang province. The field experiment was a 

randomized complete block design including seven treatments. The combination of two varieties of mung-bean (CS-208 

and DX-06) and three nitrogen levels (40, 60, 80kg N/ha) produced 6 treatments and control treatment as monocultural 

sugarcane, with four replications on each plot of 36m
2
. The results showed that two varieties of mungbean are suitable 

to intercropping with sugarcane. There was no significant difference in mung bean yield between nitrogen levels, but the 

treatment of intercropping mungbean with 80kg N/ha and sugarcane obtained higher sugarcane yield as compared to 

monocultural sugarcane. The intercropping of mungbean and sugarcane improved soil properties as organic matter, 

available ammonium concentration in top soil and higher sugarcane yield 21.7-24.7 tons/ha. 

Keywords: Acid sulfate soil, sugarcane yield, soil fertility, intercropping mungbean and sugarcane. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Nhu cæu dinh dþỡng cûa cây mía rçt cao, 

đặc biệt ở các vùng chuyên canh mía dài hän có 

thể dén đến độ phì nhiêu đçt và nëng suçt mía 

có thể bð giâm; Tuy nhiên, lþợng dþỡng chçt 

hoàn trâ läi cho cây mía chû yếu tÿ nguồn phân 

hóa học, điều này låu dài đã ânh hþởng đến các 

đặc tính hóa, lý đçt (Mthimkhulu & cs., 2016; 

Qongqo & Van Antwerpen, 2000). Mía là cây 

công nghiệp ngín ngày, có thời gian sinh trþởng 

đến 11-12 tháng; Vì vêy, thời gian “nghî” cûa 

đçt ngín, thêm chí mía đþợc lþu gốc nên không 

có thời gian không canh tác giữa hai vý. Do đó, 

việc xác đðnh mô hình canh tác nhìm hän chế 

những bçt lợi này là cæn thiết. Một trong những 

biện pháp tiềm nëng nhçt là xen canh mía với 

cây họ đêu để duy trì độ phì nhiêu đçt (Wang & 

cs., 2014). Ngoài ra, mía là cåy đþợc trồng theo 

hàng với khoâng cách hàng khá lớn tÿ 1,0-1,2m, 
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trong khi cây mía trồng ít nhçt 2 tháng mới bít 

đæu phát triển tán lá. Do đó, để sử dýng đçt 

không chî mang läi hiệu quâ kinh tế cao mà còn 

nâng cao tính bền vững cûa đçt thì xen canh là 

một trong những biện pháp triển vọng cao. Mô 

hình xen canh cây họ đêu với mía mang läi một 

số hiệu quâ nhçt đðnh nhþ (i) hän chế cỏ däi ở 

giữa hàng vào thời điểm cåy mía chþa phát 

triển tán, (ii) một phæn lþợng phân cung cçp cho 

cåy đêu tồn dþ có thể đþợc cây mía sử dýng,  

(iii) Nguồn vi khuèn cố đðnh đäm ở rễ và sinh 

khối thân, lá, rễ cûa cåy đêu sau thu hoäch là 

nguồn cung cçp đäm hữu cơ đáng kể cho cây 

mía. Một số nghiên cứu cho thçy việc trồng cây 

họ đêu xen canh với cåy mía đã làm tëng độ phì 

nhiêu đçt nhþ tëng độ hữu dýng cûa dþỡng chçt 

N, P theo thứ tự lên đến 66 và 311% và tëng 

mêt số cûa vi khuèn và nçm (Li & cs., 2013; 

Solanki & cs., 2017), là một trong những nguyên 

nhân dén đến tëng nëng suçt mía (Shukla & 

cs., 2017). Bên cänh đó, vùi thån, lá rễ cây họ 

đêu đã tëng hçp thu N, P, K cho cây mía (He & 

cs., 2018; Zarekar & cs., 2018). Vì vêy, nghiên 

cứu đþợc thực hiện nhìm mýc tiêu đánh giá 

hiệu quâ cûa trồng xen canh đêu xanh với mía 

đến một số đặc tính đçt phèn và nëng suçt mía 

täi huyện Long Mỹ, tînh Hêu Giang. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu và thời gian nghiên cứu 

Thí nghiệm thực hiện tÿ tháng 1/2013-

1/2014 trên đçt phèn täi huyện Long Mỹ, tînh 

Hêu Giang.  

Đặc tính đçt vùng nghiên cứu đþợc thể hiện 

ở bâng 1. Đçt vùng thí nghiệm có pH nhỏ hơn 

5,0. Lân dễ tiêu đþợc đánh giá ở mức cao theo 

thang đánh giá cûa Horneck & cs. (2011) dao 

động 56,18-73,20 mg/kg. Kali trao đổi bé hơn 

0,4 cmol/kg, nên ghi nhên ở ngþỡng thçp 

(Horneck & cs., 2011). Hàm lþợng đäm NO3
- nhỏ 

hơn 10 mg/kg ở tæng 0-20cm và 20-40cm, đþợc 

đánh giá ở mức thçp (Mark & cs., 1999). Dựa 

trên kết quâ phån tích hàm lþợng sét, thðt, cát 

trong đçt, đçt vùng nghiên cứu thuộc đçt sét 

(Bâng 1). 

Giống mía đþợc sử dýng là K88-92, giống 

đêu xanh gồm CS-208 và DX-06. 

Phån bón đþợc sử dýng bao gồm ure (46% 

N), lân Long Thành (60% P2O5) và kali clorua 

(60% K2O). 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm đþợc bố trí theo khối hoàn toàn 

ngéu nhiên, với bây nghiệm thức. Trong đó, tổ 

hợp 2 giống đêu xanh (CS-208 và DX-06) và ba 

mức bón đäm (40, 60, 80kg N/ha) đþợc 6 nghiệm 

thức và nghiệm thức đối chứng là độc canh 

trồng mía. Thí nghiệm đþợc thực hiện xen canh 

trên nền đçt canh tác mía với 4 lặp läi, với diện 

tích mỗi nghiệm thức là 36m2. Trong đó, mía 

đþợc bón theo công thức 300 N - 125 P2O5 - 200 

K2O kg/ha và đêu đþợc bón theo công thức 40 

P2O5 - 30 K2O. Riêng lþợng đäm cho cåy đêu 

xanh đþợc bón theo các mức đã thiết kế. Mía 

đþợc trồng theo hàng cách hàng là 100cm, trong 

đó, độ rộng hộc mía là 20cm, hom đþợc đặt song 

song với mêt độ trồng là 6 hom/m2. Mỗi hom có 2 

mít mæm. Đêu xanh đþợc trồng 1 hàng ở giữa 

hàng mía, với khoâng cách 25 cm/cåy. Đêu xanh 

đþợc trồng sau khi trồng mía 1 ngày. Nghïa là 

trồng đêu xanh trên nền đçt trồng mía vý tơ. 

Bâng 1. Tính chất đất của thí nghiệm tại Long Mỹ - Hậu Giang 

Độ sâu 
(cm) 

pH(H2O) CHC NO3
-
 Pdt (Bray 2) Ktđ Sét Thịt Cát 

Đất:nước (1:2,5) (%) (mg/kg) (cmol/kg) (%) 

0-20 4,6 3,84 5,77 73,20 0,28 57,9 37,5 4,6 

20-40 5,0 3,50 1,48 56,18 0,15 

Nguồn: Nguyễn Quốc Khương & cs., 2015. 
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Thời điểm bón phân cho mía: Læn 1: bón 

lót toàn bộ phân lân; Læn 2: 10 ngày sau khi 

trồng 1/5 N; Læn 3: 60 ngày sau khi trồng 2/5 N 

+ 1/2 KCl; Læn 4: 145 ngày sau khi trồng 2/5 N 

+ 1/2 KCl. 

Thời điểm bón phån cho đêu xanh: Læn 1: 

bón lót toàn bộ phân lân; Læn 2: 10 ngày sau khi 

trồng 1/3 N; Læn 3: 20 ngày sau khi trồng 1/3 N 

+ 1/2 KCl; Læn 4: 35 ngày sau khi trồng 1/3 N  

+ 1/2 KCl. 

Đặc tính đçt cuối vý: Méu đçt sau thu 

hoäch đþợc lçy ở độ sâu 0-20cm và 20-40cm ở 

mỗi nghiệm thức để đánh giá sự thay đổi một số 

thay đổi cûa độ phì nhiêu đçt gồm pH (H2O, 

2,5:1), EC (2,5:1), NO3
-, P theo phþơng pháp 

Bray-2. Phơi khô méu trong không khí rồi 

nghiền nhỏ qua råy 2mm. Sau đó, pH: Trích 

bìng nþớc cçt tî lệ 1: 2,5 (đçt: nþớc; nghïa là 1g 

đçt với 2,5mL nþớc), pH đþợc đo bìng pH kế, 

chçt hữu cơ trong đçt (Walkley-Black), lân dễ 

tiêu (theo phþơng pháp Bray II), trích đçt với 

0,1 N HCl + 0,03 NH4F, tî lệ đçt:nþớc là 1:7 và 

đäm NO3
- trích bìng KCl 2 M tî lệ 1:10. 

2.2.2. Mẫu thực vật 

Méu hät và thån, lá đêu xanh đþợc rửa 

säch và sçy ở nhiệt độ 65C trong 72 giờ. Sau đó 

xác đðnh trọng lþợng khô cûa méu, nghiền nhỏ 

bìng máy nghiền méu thực vêt trþớc khi xác 

đðnh các hàm lþợng đäm tổng số. 

2.2.3. Đặc tính nông học của cây đậu xanh 

và năng suất đậu xanh - mía 

- Số lá (lá): đếm số lá cûa 20 cåy đêu xanh 

trong mỗi nghiệm thức. 

- Chiều cao cåy (cm): đo tÿ mặt đçt đến 

đînh chồi ở vào thời điểm chín sinh lý, đo 20 cåy 

đêu xanh trong mỗi nghiệm thức. 

- Xác đðnh sinh khối khô: cân trọng lþợng 

cây là cûa 4 hàng trong nghiệm thức, mỗi hàng 

dài 3 m, ngoäi trÿ 2 dòng bìa cûa các nghiệm 

thức vào thời điểm thu hoäch. 

- Nëng suçt hät đêu xanh: cân trọng lþợng 

hät cûa 4 hàng trong nghiệm thức, mỗi hàng dài 

3m, ngoäi trÿ 2 dòng bìa; qui về èm độ 15,5%. 

- Nëng suçt mía (tçn/ha): cân trọng lþợng 

mía cûa 4 hàng trong nghiệm thức, mỗi hàng 

dài 3 m, ngoäi trÿ 2 dòng bìa. 

2.2.4. Xử lý số liệu 

Sử dýng phæn mềm SPSS phiên bân 16.0 để 

phån tích phþơng sai (ANOVA) một nhân tố. 

Kiểm đðnh Duncan đþợc dùng để so sánh khác 

biệt về giá trð trung bình giữa các nghiệm thức ở 

mức ý nghïa 95%. 

3. KẾT QUẢ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của giống và liều lượng 

đạm đến sự sinh trưởng, năng suất và hấp 

thu đạm của cây đậu xanh trồng xen canh 

với mía 

Chiều cao cåy đêu xanh không khác biệt có 

ý nghïa thống kê giữa các nghiệm thức, trong đó 

chiều cao trung bình 41,49cm. Tuy nhiên, đã có 

sự khác biệt có ý nghïa thống kê 1% về số lá 

giữa các mức bón đäm. Cý thể, số lá dao động 

12,73-16,96 lá. Trọng lþợng hät cûa hai giống 

đêu xanh ở các mức bón đäm khác nhau không 

khác biệt mang ý nghïa thống kê, với nëng suçt 

hät 667,2-709,4 kg/ha (Bâng 2). 

Hàm lượng đạm trong thân, lá và hạt: Hàm 

lþợng đäm trong thân, lá giữa các mức bón đäm 

khác biệt ý nghïa thống kê 5%. Trong đó, giống 

đêu xanh CS208 có hàm lþợng đäm dao động 

1,21-1,31% N trong khi giống đêu xanh DX06 có 

hàm lþợng đäm trong thân lá là 1,23-1,38% N. 

Tuy nhiên, hàm lþợng đäm trong hät cûa câ hai 

giống đêu xanh không khác biệt có ý nghïa thống 

kê, với hàm lþợng trung bình 3,72% N (Bâng 3). 

Sinh khối thân, lá và hạt cây đậu xanh: 

Không có sự khác biệt có ý nghïa thống kê về 

sinh khối thân, lá và hät cûa cåy đêu xanh ở các 

mức đäm khác nhau. Cý thể, sinh khối thân, lá 

dao động 1533,94- 1731,00 kg/ha và trọng lþợng 

hät 567,11-602,97 kg/ha (Bâng 3). 

Hấp thu đạm của cây đậu xanh: Tþơng tự 

sinh khối cåy đêu xanh, hçp thu đäm trong các 

bộ phên cûa câ hai giống đêu xanh CS208 và 

DX06 không khác biệt có ý nghïa thống kê. 

Lþợng đäm hçp thu cûa giống đêu xanh CS208 

trong thân, lá là 19,79-21,74kg N/ha và trong 

hät là 20,53-22,26kg N/ha. Tþơng tự, lþợng hçp 

thu trong thân, lá và hät cûa giống đêu xanh 

DX06 là 19,78-23,33 và 21,62-22,25kg N/ha, 
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theo thứ tự. Kết quâ xác đðnh tổng hçp thu đäm 

cûa cåy đêu xanh đþợc ghi nhên không có sự 

khác biệt ý nghïa thống kê giữa các nghiệm 

thức, với tổng lþợng hçp thu trung bình 42,88kg 

N/ha (Bâng 3). 

Với tổng lþợng đäm cåy đêu lçy đi trong các 

bộ phên thân, lá 19,78-23,33kg N/ha, điều này 

cho thçy lþợng dþỡng chçt cung cçp cho cây mía 

lớn. Ngoài ra, khi cung cçp phân cho cây đêu, cây 

mía cüng có thể sử dýng. Vì vêy, cæn nghiên cứu 

giâm lþợng phån đối với cây mía khi có kết hợp 

với cåy đêu. Trong nghiên cứu này không xác 

đðnh lþợng đäm hçp thu do cây mía, các nghiên 

cứu trþớc đåy cho thçy cây mía lçy đi khoâng 

276kg N/ha (Nguyễn Quốc Khþơng & cs., 2015). 

3.2. Ảnh hưởng của trồng đậu xanh xen 

canh với mía đến một số tính chất đất phèn 

và năng suất mía 

3.2.1. Độ phì nhiêu đất 

pH đçt ở các nghiệm thức không khác biệt 

có ý nghïa thống kê, với giá trð læn lþợt là 4,73-

4,88 và 5,01-5,21 ở tæng 0-20cm và 20-40cm. 

Hàm lþợng chçt hữu cơ ở các nghiệm thức có vùi 

thån, lá đêu xanh trở läi đät cao khác biệt có ý 

nghïa thống kê (5%) so với nghiệm thức chî canh 

tác mía, với hàm lþợng 4,29-5,27 và 4,03% C, 

theo cùng thứ tự ở tæng 0-20cm. Tuy nhiên, 

hàm lþợng chçt hữu cơ giữa các nghiệm thức ở 

tæng 20-40cm không khác biệt có ý nghïa thống 

kê (Bâng 4). Đối với hàm lþợng lân dễ tiêu, việc 

vùi trở läi thân lá và rễ cåy đêu xanh DX06 & 

CS208 đã gia tëng hàm lþợng lân dễ tiêu trong 

đçt. Hàm lþợng lân dễ tiêu ở các nghiệm thức 

cûa hai giống đêu xanh dao động 77,86-131,15 

mg/kg cao khác biệt ý nghïa thống kê 5% so với 

đçt chî trồng mía (69,20 mg/kg). Tuy nhiên, 

giữa các nghiệm thức không khác biệt ý nghïa 

thống kê ở tæng đçt có độ sâu 20-40cm, với hàm 

lþợng 52,17-68,31 mg/kg. Hàm lþợng NO3
- khác 

biệt ý nghïa thống kê 5% giữa các nghiệm thức 

bón các mức đäm khác nhau trên câ hai giống 

đêu xanh CS208 và DX06. Tuy nhiên, trên các 

nghiệm thức có trồng đêu xanh xen canh với 

mía đät hàm lþợng 7,98-8,42 mg/kg cao khác 

biệt có ý nghïa thống kê 5% so với chî trồng mía, 

với hàm lþợng 5,29 mg/kg (Bâng 4). Tþơng tự, ở 

các nghiệm thức trồng đêu xanh xen canh với 

mía là 3,21-3,56 mg/kg so với nghiệm thức chî 

canh tác mía là 1,37 mg/kg (Bâng 4) ở tæng  

đçt 20-40cm. 

Nghiên cứu trþớc đåy cho thçy việc vùi cây 

đêu xen canh vào đçt đã câi thiện các đặc tính 

hóa, lý cûa đçt canh tác mía (Schumann & cs., 

2000). Tuy nhiên, cüng có nghiên cứu cho rìng 

việc sử dýng mô hình luân canh chî duy trì độ phì 

nhiêu đçt (Wang & cs., 2014). Ngoài ra, khi kết 

hợp xen canh mía với đêu làm tëng độ hữu dýng 

cûa dþỡng chçt N, P trong đçt (Li & cs., 2013). 

Bâng 2. Ảnh hưởng của giống và liều lượng đạm đến chiều cao cây, số lá  

và trọng lượng hạt của đậu xanh trồng xen canh với mía trên đất phèn 

Nghiệm thức Chiều cao cây (cm) Số lá trên cây (lá) Khối lượng hạt (kg/ha) 

MIA + ĐX1-40N 36,56 13,48
ab

 678,1 

MIA + ĐX1-60N 42,13 16,37
ab

 667,2 

MIA + ĐX1-80N 40,96 14,22
ab

 677,5 

MIA + ĐX2-40N 40,75 16,96
a
 709,4 

MIA + ĐX2-60N 44,63 12,73
b
 668,4 

MIA + ĐX2-80N 43,88 14,58
ab

 703,4 

F ns * ns 

CV (%) 18,35 16,41 4,95 

Ghi chú: Trong cùng một cột, những số có chữ theo sau khác nhau có khác biệt ý nghĩa thống kê ở mức 1% 

(**) và 5% (*); ns: không có khác biệt có ý nghĩa thống kê; ĐX1: là giống đậu xanh CS208; ĐX2: là giống đậu 

xanh DX06. 
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Bâng 3. Ảnh hưởng của giống và liều lượng đạm đến hàm lượng đạm, sinh khối,  

hấp thu đạm của cây đậu xanh trồng xen canh với mía trên đất phèn 

Nghiệm thức 
Hàm lượng đạm (%N) Sinh khối (kg/ha) Hấp thu đạm (kg N/ha) Tổng hấp thu đạm 

(kg N/ha) Thân, lá Hạt Thân, lá Hạt khô Thân, lá Hạt  

MIA + ĐX1-40N 1,31
abc

 3,50 1664,25 576,41 21,74 20,53 42,27 

MIA + ĐX1-60N 1,31
ab

 3,76 1626,38 567,11 21,34 21,34 42,68 

MIA + ĐX1-80N 1,21
c
 3,87 1641,00 575,86 19,79 22,26 42,05 

MIA + ĐX2-40N 1,38
a
 3,70 1686,19 602,97 23,33 22,25 45,58 

MIA + ĐX2-60N 1,29
abc

 3,80 1533,94 568,17 19,78 21,62 41,40 

MIA + ĐX2-80N 1,23
bc

 3,71 1731,00 597,92 21,15 22,14 43,30 

F * ns ns ns ns ns ns 

CV (%) 4,86 3,70 10,38 4,95 9,71 5,30 5,33 

 

Ghi chú: Trong cùng một cột, những số có chữ theo sau khác nhau thì có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 5% 

(*); ns: không có khác biệt ý nghĩa thống kê; ĐX1: là giống đậu xanh CS208; ĐX2: là giống đậu xanh DX06. 

Bâng 4. Ảnh hưởng của trồng đậu xanh xen canh với mía đến một số tính chất đất phèn 

Nghiệm thức 
pH CHC (%C) P-Bray II (mg/kg) NO3

-
 (mg/kg) 

0-20 20-40 0-20 20-40 0-20 20-40 0-20 20-40 

MIA 4,78 5,05 4,03
d
 3,38 69,20

d
 55,71 5,29

b
 1,37

d
 

MIA+ĐX1-40N 4,79 5,07 4,29
c
 3,73 82,60

c
 68,31 8,16

a
 3,56

a
 

MIA +ĐX1-60N 4,82 5,01 4,77
b
 3,50 86,20

c
 59,39 8,02

a
 3,49

ab
 

MIA +ĐX1-80N 4,69 5,13 5,27
a
 3,97 77,86

c
 59,22 8,36

a
 3,41

abc
 

MIA +ĐX2-40N 4,76 5,21 4,73
b
 3,80 131,15

a
 65,83 8,42

a
 3,27

bc
 

MIA +ĐX2-60N 4,88 5,21 4,56
bc

 4,05 109,98
b
 52,17 8,38

a
 3,35

abc
 

MIA +ĐX2-80N 4,73 5,14 4,53
bc

 4,24 79,56
c
 60,13 7,98

a
 3,21

c
 

F ns ns * ns * ns * * 

CV (%) 3,08 3,17 4,79 13,23 4,95 10,73 4,88 5,04 

Ghi chú: trong cùng một cột, những số có chữ theo sau khác nhau thì có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 

5% (*); ns: không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê; ĐX1: là giống đậu xanh CS208; ĐX2: là giống đậu xanh 

DX06; CHC: chất hữu cơ. 

3.2.2. Năng suất mía 

Trồng xen canh đêu xanh với mía trên nền 

đçt bón NPK cho cây mía theo khuyến cáo đät 

cao khác biệt ý nghïa thống kê 5% so với nghiệm 

thức chî trồng mía. Cý thể, nëng suçt mía cao 

nhçt ở nghiệm thức trồng đêu xanh xen canh với 

mía, nhþng lþợng đäm bón cho cåy đêu xanh là 

80kg N/ha với nëng suçt mía đät 165,7-168,7 

tçn/ha. Khi lþợng đäm bón cho cåy đêu xanh 

giâm xuống, nëng suçt mía cüng giâm tþơng ứng.  

Nghïa là cåy mía có thể lçy dinh dþỡng tÿ việc 

bón phân cho cåy đêu xanh và trong thân, lá cây 

đêu đþợc vùi täi thời điểm 90 ngày sau khi 

trồng mía. Nëng suçt mía ở nghiệm thức trồng 

cåy đêu xanh xen canh với mía ở lþợng đäm 

40kg N/ha là 155,3 tçn/ha trên nền đçt trồng 

đêu xanh CS208 và 155,0 tçn/ha trên nền đçt 

trồng đêu xanh DX06. Tþơng tự, nëng suçt mía 

ở nghiệm thức đêu xanh xen canh với mía (bón 

đêu xanh 60kg N/ha) đät nëng suçt 152,0-151,0 

tçn/ha, theo cùng thứ tự. 
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Hình 1. Ảnh hưởng của trồng đậu xanh xen canh với mía đến năng suất mía  

trên đất phèn tại Long Mỹ - Hậu Giang 

Nguyên nhân dén đến nëng suçt mía ở các 

nghiệm thức trồng đêu xanh xen canh với mía 

cao hơn nghiệm thức đối chứng, có thể khi bón 

phån đäm cho cåy đêu xanh chây xuống hốc mía 

và cây mía sử dýng. Ngoài ra, cåy đêu cố đðnh 

đäm sinh học cung cçp đäm cho cây mía. Bên 

cänh đó, cåy đêu xanh sau khi thu hoäch đþợc 

vùi läi và thời gian sinh trþởng cûa mía đến 11 

tháng nên cåy đêu đã đþợc phân hûy và cung 

cçp dþỡng chçt läi cho cây mía. 

Kết quâ nghiên cứu cûa Zarekar & cs. (2018) 

nëng suçt mía, sinh khối lá xanh, sinh khối lá 

khô cûa mô hình xen canh mía đêu xanh đät cao 

hơn so với mô hình độc canh cây mía, hay mô 

hình xen canh mía - bíp, mía - bíp câi. Ngoài ra, 

theo nghiên cứu cûa Nadiger & cs. (2017) không 

có sự khác biệt ý nghïa thống kê về nëng suçt 

mía giữa các mô hình xen canh trong đó có mô 

hình xen canh đêu xanh. Tuy nhiên, xen canh với 

một số cây trồng khác nhþ đêu rìn, đêu đen và 

khoai lang không ânh hþởng đến nëng suçt mía 

trong khi xen canh với cåy đêu phộng làm giâm 

22% nëng suçt mía và 29% nëng suçt đþờng 

(Berry & cs., 2009). Tuy nhiên, việc sử dýng mô 

hình xen canh có thể phý thuộc vào các yếu tố 

khác nhþ khoâng cách giữa các hàng hay thời 

điểm xuống giống cûa cây trồng xen canh có thể 

giúp cåy mía đät nëng suçt tối đa. 

4. KẾT LUẬN 

4.1. Kết luận 

Hai giống đêu xanh CS208 và DX06 thích 

hợp cho trồng xen canh với mía, với nëng suçt 

667-709 kg/ha. Bón ba mức đäm 40-80 kg/ha 

không khác biệt ý nghïa thống kê về nëng suçt 

đêu xanh, nhþng ở mức 80 N đã giúp tëng nëng 

suçt mía. 

Trồng đêu xanh xen canh với mía bþớc đæu 

nång cao hàm lþợng chçt hữu cơ, hàm lþợng 

lân dễ tiêu và đäm hữu dýng trong đçt tæng 

mặt. Mô hình này làm tëng nëng suçt mía 21,7-

24,7 tçn/ha. 

4.2. Đề nghị 

Trồng đêu xanh xen canh với mía bþớc đæu 

có sự khác biệt về tính chçt đçt, nhþng cæn 

đánh giá qua nhiều vý để xác đðnh qui luêt. 
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