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TÓM TẮT 

Tỏi Lý Sơn (Allium sativum L.) là giống tỏi có giá trị kinh tế cao. Đây là một trong những nghiên cứu đầu tiên về 

đánh giá ảnh hưởng của liều lượng đạm đến khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của tỏi Lý Sơn trồng ở 

vùng đất cát của Thừa Thiên Huế. Thí nghiệm gồm 4 công thức với liều lượng đạm khác nhau: ĐC 230kg N/ha, CT1 

55kg N/ha, CT2 115kg N/ha, CT3 165kg N/ha. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỏi Lý Sơn có khả năng sinh trưởng và 

phát triển tốt ở điều kiện tự nhiên của Thừa Thiên Huế. Tỏi Lý Sơn có thời gian sinh trưởng từ 120-145 ngày. Công 

thức bón phân truyền thống (230kg N/ha) cho năng suất thu hoạch thấp nhất. Liều lượng đạm ở mức 115kg N/ha 

cho năng suất cao nhất và khả năng sinh trưởng tốt như số lá/cây (6,1 lá/cây), chiều dài thân giả (12,1cm), khối 

lượng tươi (5,73g), khối lượng khô (0,45g) và năng suất (6,03 tấn/ha). Tuy nhiên, các đặc điểm về hình thái của củ 

tỏi sau thu hoạch giữa các công thức không khác nhau cũng như không sai khác so với tỏi trồng ở Lý Sơn,  

Quảng Ngãi. 

Từ khóa: Liều lượng đạm, năng suất, sinh trưởng, tỏi Lý Sơn. 

Influence of Nitrogen Fertilizer Rate on the Growth  
and Yield of Ly Son Garlic (Allium sativum L.) Plants in Sandy Soil  

at Quang Dien Commune, Thua Thien Hue Province   

ABSTRACT  

Ly Son garlic (Allium sativum L.) is a high economic value crop. This is one of the first reports to evaluate the 

effect of nitrogen fertilizer application rate on the growth, development and yield of Ly Son garlic grown on the sandy 

soil in Thua Thien Hue, Viet Nam. Four nitrogen fertilizer level were selected and tested in this study: 230kg N ha-1, 

55kg N ha-1, 115kg N ha-1, 165kg N ha-1. The results showed that A. sativum was suitable for growing and 

developing under the natural conditions of Thua Thien Hue. The growing duration of A. sativum ranged from 120 to 

145 days. Furthermore, the traditional fertilizer dosage (230kg N ha
-1

) gave the lowest yield; while, the nitrogen 

fertilizer level of 115kg N ha-1 was the best treatment, which resulted in high yield and good growth in terms of the 

number of leaves per plant (6.1 leaves), pseudostem height (12.1cm), the weight of fresh bulb (5.73g), the weight of 

dry-bulb (0.45g) and the yield of A. sativum (6.03 t/ha), respectively. This result also demonstrated that the agro-

biological characteristics, yield parameters such as bulb diameter and length, number of cloves per bulb of A. sativum 

planted in that area have not been different comparing with the originally planted garlic grown in the areas of Ly Son, 

Quang Ngai province.     

Keywords: Ly Son garlic, growth, nitrogen fertilizer, yield. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Tỏi có tên khoa học là Allium sativum L., 

thuộc họ hành Alliaceace. Ở Việt Nam, tỏi 

được trồng khá phổ biến khắp các vùng, 

nhưng tập trung chủ yếu là Hải Dương, Vĩnh 

Phúc, Quảng Ngãi và Ninh Thuận (Hà Văn 

Vương, 2015). Những vùng trồng tỏi nổi tiếng 



Phùng Thị Bích Hòa, Phạm Thành
 

563 

gồm có Phan Rang của tỉnh Ninh Thuận, Đảo 

Lý Sơn của tỉnh Quảng Ngãi, Kinh Môn của 

Hải Dương và tỉnh Bắc Giang. Tỏi - cây lấy củ 

có giá trị kinh tế cao, là một trong ba loại sản 

phẩm nông nghiệp (cùng với ớt và hạt tiêu) giữ 

vai trò chính trong mặt hàng gia vị xuất khẩu 

của Việt Nam (Hoàng Thị Lệ Hằng, 2011). 

Gần đây, tỏi thu hút được nhiều sự quan tâm 

nghiên cứu do tác dụng có lợi của nó đối với 

sức khỏe như tác dụng chống oxy hóa 

(Gorinstein & cs., 2006), hoạt tính kháng 

khuẩn (Sharma & cs., 1977; Elnima & cs., 

1983; Setiawan & cs., 2005) và tác dụng chống 

ung thư (Fleischauer & Arab, 2001; Galeone & 

cs., 2006; Hsing & cs., 2002; Milner, 2001; 

Setiawan & cs., 2005).  

Lý Sơn được mệnh danh là “Vương quốc 

tỏi”, với những giá trị sinh học cao mà tỏi đem 

lại thì việc nhân rộng mô hình trồng tỏi Lý 

Sơn là cần thiết. Hơn nữa, cây tỏi dễ trồng và 

thích nghi cao với điều kiện khí hậu ở Việt 

Nam nên việc nghiên cứu sự sinh trưởng và 

phát triển của giống tỏi này khi trồng trên các 

vùng đất cát khác nhau có ý nghĩa trong việc 

xây dựng cơ sở dữ liệu về tỏi. 

Thừa Thiên Huế là tỉnh có vùng đất cát 

ven biển, đất cát nội đồng khá rộng và điều 

kiện thời tiết các xã ven biển tương tự như ở 

đảo Lý Sơn nên rất thích hợp để trồng tỏi Lý 

Sơn nhưng hiện nay chưa có mô hình trồng tỏi 

nào được phát triển ở đây.   

Mặt khác, trong điều kiện canh tác hiện 

nay, yêu cầu về năng suất luôn được đặt lên 

hàng đầu. Chính vì vậy, việc sử dụng phân bón 

nhằm tăng năng suất cây trồng là tất yếu. Tuy 

nhiên, việc sử dụng quá nhiều phân bón nhưng 

hiệu quả lại không cao, mặt khác còn làm tăng 

mức độ sâu bệnh, gây ô nhiễm môi trường,… đã 

đặt ra yêu cầu về hàm lượng phân bón hợp lí 

giúp tăng năng suất cây trồng đồng thời vẫn 

đảm bảo được an toàn cho môi trường. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu 

Giống tỏi Lý Sơn (Allium sativum L.) ở xã 

An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1.  Bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm được bố trí theo phương pháp 

khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh (RCBD) 3 lần 

nhắc lại. Diện tích ô thí nghiệm: 5 m2/ô với 

mật độ trồng: hàng × hàng: 14-15cm; cây × 

cây: 6-7cm (Hoàng Thị Lệ Hằng, 2011). 

Khảo sát các chế độ bón phân khác nhau 

với mục đích giảm lượng phân đạm trong quá 

trình canh tác tỏi với các công thức thí 

nghiệm cụ thể như sau (Tính cho 1ha): 

Đối chứng (ĐC): 5 tấn phân hữu cơ + 60kg 

P2O5 + 230kg N + 120kg NPK + 120kg K2O 

(đối chứng theo nông dân ở Lý Sơn) (Hoàng 

Thị Lệ Hằng, 2011). 

Công thức 1 (CT1): 55kg N (giảm 3/4 

lượng N so ĐC) + nền 

Công thức 2 (CT2): 115kg N (giảm 1/2 

lượng N so ĐC) + nền 

Công thức 3 (CT3): 165kg N (giảm 1/4 

lượng N so ĐC) + nền 

Ghi chú: Nền = 5 tấn phân hữu cơ (phân 

chuồng hoai mục) + 60kg P2O5 + 230kg N + 

120kg NPK + 120kg K2O/ha (tỉ lệ phân NPK 

(5:10:3)). 

Thí nghiệm được bố trí từ 11/2017 đến 

03/2018 trên vùng đất cát tại xã Quảng Thái, 

huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

2.2.2. Quy trình kĩ thuật 

Kĩ thuật trồng và chăm sóc tỏi theo quy 

trình kĩ thuật canh tác tỏi được Uỷ ban Nhân 

dân huyện và Hội SX-KD & CB hành tỏi Lý 

Sơn ban hành vào tháng 01/2011 (Võ Trí  

Thời, 2011). 

2.2.3. Chỉ tiêu nghiên cứu và phương 

pháp theo dõi 

Mỗi ô thí nghiệm cắm cọc 15 cây cố định để 

theo dõi các chỉ tiêu về sinh trưởng và  

phát triển. 

Các chỉ tiêu sinh lý, sinh hóa: Hàm lượng 

đường khử được xác định bằng phương pháp 

Bertrand. Hàm lượng vitamin C được xác định 

bằng phương pháp Muri. Hoạt độ enzyme 
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catalase được xác định bằng phương pháp 

chuẩn độ bằng KMnO4. Cường độ quang hợp 

xác định theo phương pháp Ivanov - Kossovici. 

Độ ẩm củ được xác định bằng phương pháp sấy 

khô. Protein xác định theo phương pháp 

Braddford. Hàm lượng tinh dầu tỏi được xác 

định bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi 

nước. Xác định thành phần hóa học trong tinh 

dầu tỏi bằng phương pháp sắc kí khí ghép khối 

phổ (GC/MS). 

Các chỉ tiêu năng suất và các yếu tố cấu 

thành năng suất được xác định bằng phương 

pháp đo, đếm thường quy trong nghiên cứu 

sinh lý thực vật (n = 30). 

Đặc điểm nông sinh học của tỏi được xác 

định bằng phương pháp mô tả đánh giá theo 

biểu mẫu mô tả đánh giá của PPV & FRA 

(PPV & FRA, 2006).  

2.2.4. Xử lý số liệu 

Số liệu thực nghiệm được phân tích 

ANOVA theo một nhân tố là nghiệm thức và 

các giá trị trung bình được so sánh cặp đôi 

bằng Duncan’s test  với P <0,05, sử dụng phần 

mềm SPSS 20.0.  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của liều lượng đạm đến 

các chỉ tiêu sinh trưởng và phát triển của 

giống tỏi Lý Sơn  

3.1.1. Ảnh hưởng của liều lượng đạm đến 

thời gian sinh trưởng và phát triển 

Bảng 1 cho thấy tỉ lệ mọc của giống tỏi Lý 

Sơn được xác định cho đến ngày thứ 7 sau khi 

gieo với kết quả thu được tỷ lệ mọc hoàn toàn 

đạt 100%. Với tỉ lệ này, bước đầu cho thấy tỏi có 

khả năng sinh trưởng và phát triển trong điều 

kiện đất cát tại đây.Kết quả ở bảng 1 phù hợp 

với đặc điểm về thời gian sinh trưởng của giống 

tỏi Lý Sơn khi được trồng ở huyện đảo Lý Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi (Hoàng Thị Lệ Hằng, 2011). 

Tuy nhiên, ĐC có thời gian từ trồng - kết thúc 

thu hoạch dài hơn so với các công thức thí 

nghiệm. Như vậy, bón nhiều đạm làm kéo dài 

thời gian sinh trưởng của tỏi. Kết quả này cũng 

phù hợp với kết quả nghiên cứu của Hoàng Thị 

Lệ Hằng (2011) đối với tỏi được trồng ở Lý Sơn, 

Quảng Ngãi.  

3.1.2. Ảnh hưởng của liều lượng đạm đến  

số lá/cây 

Số lá trên cây phản ánh khả năng sinh 

trưởng của cây, khả năng thích nghi của cây 

đối với đất trồng cũng như điều kiện khí hậu 

tại địa phương. Kết quả nghiên cứu trình bày 

ở bảng 2. 

Kết quả cho thấy hàm lượng đạm được bón 

cho cây có ảnh hưởng đến chỉ tiêu số lá/cây qua 

các giai đoạn sinh trưởng và phát triển của tỏi. 

Mặc dù công thức ĐC bón hàm lượng đạm cao 

nhưng số lá/cây qua các giai đoạn sinh trưởng 

không cao bằng ở công thức CT2 và CT3. 

Ở giai đoạn từ 25 ngày đến 50 ngày, cây 

tỏi có dấu hiệu bị vàng lá. Thời điểm trồng tỏi 

là vào đầu tháng 12 dương lịch, ở giai đoạn 

này, thời tiết mưa lạnh kéo dài, nhiệt độ ở khu 

vực canh tác thấp (16-17C), không thuận lợi 

cho sự sinh trưởng của cây, đặc biệt vùng đất 

cát tại xã Quảng Thái có đặc điểm là kém rút 

nước, ứ nước nên dẫn đến bệnh thối cổ rễ ở tỏi. 

Như vậy, chính bệnh thối cổ rễ đã dẫn đến cây 

bị vàng lá. Thời tiết bất lợi không chỉ ảnh 

hưởng đến sự sinh trưởng của bộ lá mà còn 

ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của toàn bộ cây. 

Bảng 1. Ảnh hưởng của liều lượng đạm đến thời gian sinh trưởng và phát triển  

của giống tỏi Lý Sơn trồng tại xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế  

Công 
thức 

Thời gian từ khi trồng tép đến khi thu hoạch củ (ngày) 

Tỏi mọc hoàn toàn Tỏi nhảy tép Từ trồng  bắt đầu thu hoạch Từ trồng - kết thúc thu hoạch 

ĐC 7 87 127 145 

CT1 7 87 125 130 

CT2 7 87 120 135 

CT3 7 87 125 135 
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A B C D 

Ghi chú: A: 7 ngày sau trồng; B: 15 ngày sau trồng; C: 65 ngày sau trồng; D: thu hoạch 

Hình 1. Một số hình ảnh về các giai đoạn sinh trưởng - phát triển của giống tỏi Lý Sơn 

trồng ở Quảng Điền, Thừa Thiên Huế 

Bảng 2. Ảnh hưởng của liều lượng đạm đến số lá/cây của cây tỏi qua các thời kì theo dõi 

Công 
thức 

Số lá trên cây qua các thời kì sau trồng (ngày) 

15 25 35 45 55 65 75 120 

ĐC 2,6
a
 ± 0,51 3,5

a 
± 0,51 3,2

a
 ± 0,41 3,7

a
 ± 0,41 3,7

a
 ± 0,51 3,7

a
  ± 0,51 5,2

b
 ± 0,41 5,8

a
 ± 0,68 

CT1          2,9
a
 ± 0,50 3,8

a 
± 0,52 3,8

b
 ± 0,40 3,9

a
 ± 0,41 3,9

a
 ± 0,51 4,0

a
  ± 0,57 4,1

a
 ± 0,56 5,9

a
 ± 1,03 

CT2 3,6
b
 ± 0,51 4,1

b 
± 0,51 4,2

c
 ± 0,47 4,4

b
 ± 0,45 4,5

b
 ± 0,70 5,7

c
  ± 0,38 5,9

c
  ± 0,41 6,1

a
 ± 0,57 

CT3 3,0
a
 ± 0,52  3,7

a
 ± 0,41 4,1

c
 ± 0,41 4,1

b
 ± 0,51 4,1

b
 ± 0,56 4,6

b
 ± 0,74   5,7

c
 ± 0,63 6,1

a
 ± 1,08 

Ghi chú: M ± SE; Các chữ cái khác nhau trên cùng một cột chỉ ra sự sai khác có ý nghĩa thống kê của trung bình 

mẫu ở P <0,05. 

Số lá trung bình trên cây đếm được ở giai 

đoạn 35 ngày ở các công thức lần lượt là CT2 4,2 

lá/cây; CT3 4,1 lá/cây; CT1 3,8 lá/cây; ĐC là 3,2 

lá/cây. Khi được 45 ngày, số lá vẫn dao động ở 

3,7-4,4 lá. Như vậy có thể thấy ở giai đoạn  

35-45 ngày, số lá trên cây có biến đổi, có sự tăng 

lên về số lượng nhưng không nhiều, hơn nữa 

những lá này bị vàng úa đầu lá dẫn đến héo rũ, 

ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của toàn bộ  

cây tỏi.  

Đến giai đoạn 55 ngày, khi cây tỏi vừa trải 

qua giai đoạn thời tiết không thuận lợi, bộ lá có 

dấu hiệu hồi phục và phát triển sau khi có sự 

can thiệp của các loại thuốc trừ bệnh. Số lá/cây ở 

giai đoạn này có tăng lên ở CT2 trội hơn so với 

các công thức còn lại, với số lá/cây trung bình 

đạt 4,5 lá/cây. Như vậy có thể thấy, hàm lượng 

phân bón khác nhau ở các công thức cũng là một 

yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự sinh trưởng 

của cây tỏi cũng như yếu tố năng suất.  

Số lá/cây ở các công thức thí nghiệm đều cao 

hơn đối chứng ở phần lớn các giai đoạn sinh 

trưởng. Như vậy, khi giảm liều lượng đạm tỏi 

vẫn sinh trưởng và phát triển tốt. 

3.1.3. Ảnh hưởng của liều lượng đạm đến 

chiều dài thân giả 

Chiều dài thân giả cùng với số lá/cây là 

những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá sự sinh 

trưởng và phát triển của cây tỏi. Kết quả được 

thể hiện ở bảng 3 cho thấy, ở giai đoạn 45 ngày, 

chiều dài thân giả có sự khác nhau giữa các 

công thức. Trong đó, CT2 với chiều dài thân giả 

cao nhất đạt 4,8cm, kế đến là CT3, CT1 và cuối 

cùng là ĐC với 3,7cm. 

Chiều dài thân giả ở giai đoạn 60 ngày bắt 

đầu phát triển mạnh nhờ thời tiết thuận lợi và 

cây được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, nước. Cụ 

thể, chiều dài thân giả ở các công thức đều có 

dấu hiệu tăng đáng kể. CT1 và CT3 chiều dài 

thân giả đạt trung bình là 5,9cm; CT2 đạt 

6,9cm; ĐC đạt 5,2cm. Có thể thấy được sự phù 

hợp về lượng phân bón để cây phát triển nhất là 

ở CT2. 
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Bảng 3. Ảnh hưởng của liều lượng đạm đến chiều dài thân giả  

của cây tỏi qua các thời kì theo dõi (cm) 

Công 
thức 

Chiều dài thân giả (cm) qua các thời kì sau trồng (ngày) 

45 60 75 120 

ĐC 3,7
a
 ± 0,41 5,2

a
 ± 0,51 6,6

a
 ± 0,51 11,3

ab
 ± 0,41 

CT1          4,1
a
 ± 0,41 5,9

b
 ± 0,51 8,1

bc
 ± 0,57 9,9

a
 ± 0,56 

CT2 4,8
b
 ± 0,45 6,9

b
 ± 0,70 8,5

c
 ± 0,38 12,1

b
 ± 0,41 

CT3 4,2
a
 ± 0,51 5,9

b
 ± 0,56 7,5

b
 ± 0,74 10,2

a
 ± 0,63 

Ghi chú: M ± SE; Các chữ cái khác nhau trên cùng một cột chỉ ra sự sai khác có ý nghĩa thống kê của 

trung bình mẫu ở P <0,05. 

Bảng 4. Ảnh hưởng của liều lượng đạm đến khối lượng tươi và khô  

của cây tỏi qua các thời kì theo dõi  

Công 
thức 

Khối lượng khô và tươi (g) của tỏi qua các thời kì sau trồng (ngày) 

Khối lượng tươi Khối lượng khô 

45 60 75 45 60 75 

ĐC 3,19
b
 ± 0,03 3,48

a
 ± 0,51 3,99

a
 ± 0,51 0,32

a
 ± 0,03 0,32

a
 ± 0,15 0,37

a
 ± 0,15 

CT1          2,99
a
 ± 0,07 3,66

a
 ± 0,51 4,05

b
  ± 0,57 0,35

b
 ± 0,10 0,35

a
 ± 0,20 0,43

b
  ± 0,21 

CT2 4,03
d
 ± 0,45 4,89

b
 ± 0,70 5,73

d
  ± 0,38 0,41

c
 ± 0,45 0,41

b
 ± 0,70 0,45

b
 ± 0,16 

CT3 3,55
c
 ± 0,43 4,07

a
 ± 0,56 4,14

c
 ± 0,74 0,32

a
 ± 0,19 0,42

c
 ± 0,56 0,42

b
 ± 0,16 

Ghi chú: M ± SE; Các chữ cái khác nhau trên cùng một cột chỉ ra sự sai khác có ý nghĩa thống kê của trung bình 

mẫu ở P <0,05. 

Bảng 5. Ảnh hưởng của liều lượng đạm đến các chỉ tiêu hình thái cấu thành năng suất  

của tỏi sau thu hoạch 

Đặc điểm của củ tỏi  
sau thu hoạch 

Công thức 

ĐC CT1 CT2 CT3 

Màu sắc vỏ lụa 100% trắng 97,6% trắng;  
2,4% đỏ tía 

98,5% trắng;  
1,5% đỏ tía 

96,5% trắng;  
3,5% đỏ tía 

Hình dạng củ tỏi theo mặt cắt ngang tròn tròn tròn tròn 

Độ chặt của tép trong củ chặt chặt chặt chặt 

Màu thịt của tép tỏi 100% trắng 100% trắng 100% trắng 100% trắng ngà 

Hình dạng đáy củ tỏi 100% lõm 100% bằng phẳng 100% bằng phẳng 60% bằng phẳng; 
40% lõm 

Sự phân bố của tép trong củ tỏa đều tỏa đều tỏa đều tỏa đều 

Hình dạng củ theo mặt cắt dọc tam giác ngược tam giác ngược tam giác ngược tam giác ngược 

Vị trí của tép ở đỉnh củ phẳng phẳng phẳng phẳng 

Màu lớp vỏ lụa của tép kem kem kem kem 

 

Qua các giai đoạn sinh trưởng, chiều dài 

thân giả của tỏi Lý Sơn trồng tại xã Quảng Thái 

dao động từ 5-10cm, thuộc loại chiều dài trung 

bình. Chiều dài này tương đồng với đặc điểm về 

chiều dài thân giả của tỏi trồng ở Lý Sơn, Quảng 

Ngãi theo nghiên cứu của Võ Trí Thời (2011). 
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Khi thu hoạch, chiều dài thân giả của tỏi 

dao động 9,9-12,1cm. Như vậy, với hàm lượng 

đạm 115 kg/ha cho chiều cao cây cao nhất. 

3.1.4. Khối lượng tươi và khối lượng khô 

Bảng 4 cho thấy khối lượng tươi của cây tỏi 

ở các công thức có sự tăng lên qua từng giai 

đoạn, tuy nhiên sự tăng lên này không cao và 

không đều giữa các CT với nhau. Trong đó, CT2 

có sự tích lũy khối lượng tươi và khô hiệu quả 

hơn ĐC và CT1, CT3. 

3.2. Ảnh hưởng của liều lượng đạm đến các 

chỉ tiêu hình thái cấu thành năng suất 

Các chỉ tiêu hình thái cấu thành năng suất 

được xác định sau khi thu hoạch tỏi (Bảng 5) 

cho thấy, đa số các đặc điểm hình thái của tỏi 

đều chịu sự chi phối của yếu tố di truyền, ít chịu 

ảnh hưởng của điều kiện ngoại cảnh trừ một số 

chỉ tiêu như: màu thịt của tép tỏi, hình dạng củ 

theo mặt cắt ngang,… có chịu tác động của môi 

trường (Hồ Huy Cường, 2013). 

Tất cả các công thức đều có vỏ lụa màu 

trắng, trong đó ở CT1, CT2 và CT3 còn bắt gặp 

một số ít vỏ lụa màu đỏ tía. Đặc biệt, các vỏ lụa 

màu đỏ tía này chỉ gặp ở tỏi cô đơn. Điều này có 

thể là do yếu tố giống ban đầu chi phối. 

Như vậy, những yếu tố này so với tỏi trồng 

ở Lý Sơn theo nghiên cứu của Hồ Huy Cường 

(2013) không có sai khác. Điều này chứng tỏ đặc 

điểm khí hậu, đất đai ở Quảng Thái, Thừa 

Thiên Huế cũng như sự thay đổi liều lượng đạm 

khi trồng tỏi Lý Sơn không làm thay đổi những 

tính trạng chịu tác động môi trường của giống 

tỏi này. 

3.3. Ảnh hưởng của liều lượng đạm đến các 

chỉ tiêu cấu thành năng suất của tỏi  

Bảng 6 cho thấy, đường kính củ dao động từ 

1,51-1,69cm. Trong đó, đường kính lớn nhất là ở 

CT2 với 1,69cm, tiếp đến là CT3, CT1 và cuối 

cùng là ĐC với 1,51cm. Từ kết quả này cho thấy 

tỏi Lý Sơn khi trồng tại xã Quảng Thái, huyện 

Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế có đường kính 

thuộc mức hẹp (<2,5cm) và các công thức có sự sai 

khác có ý nghĩa thống kê ở P <0,05. 

    

A B C D 

Ghi chú: A: tỏi sau thu hoạch; B: mặt cắt ngang củ tỏi; C: Màu sắc vỏ lụa của tỏi; D: Tỏi cô đơn. 

Hình 2. Một vài hình ảnh về đặc điểm hình thái của tỏi sau thu hoạch 

Bảng 6. Ảnh hưởng của liều lượng đạm đến các yếu tố cấu thành năng suất 

Các chỉ tiêu năng suất 
Công thức 

ĐC CT1 CT2 CT3 

Đường kính củ (cm) 1,51
a
 ± 0,05 1,58

b
 ± 0,04 1,69

d
 ± 0,12 1,62

c
 ± 0,08 

Chiều cao củ (cm) 2,67
a
 ± 0,82 2,79

bc
 ± 0,09 2,80

c
 ± 0,49 2,78

b
 ± 0,15 

Số tép/củ (tép) 6,00
a
 ± 0,26 7,60

b
 ± 0,90 8,40

c
 ± 0,08 8,00

bc
 ± 0,16 

Khối lượng trung bình củ (g) 3,24
a
 ± 0,03 3,55

b
 ± 0,05 3,71

d
 ± 0,05 3,59

c
 ± 0,82 

Năng suất (tấn/ha) 5,30
a
 ± 0,63 5,75

b
 ± 0,43 6,03

c
 ± 0,05 5,90

c
 ± 0,56 

Ghi chú: M ± SE; Các chữ cái khác nhau trên cùng một hàng chỉ ra sự sai khác có ý nghĩa thống kê của 

trung bình mẫu ở P <0,05. 
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Chiều cao củ của tỏi ở các công thức giảm 

hàm lượng đạm đều tăng hơn so với ĐC. Cao 

nhất là 2,8cm ở CT2, thấp nhất là ĐC với 2,67cm. 

Số tép/củ trung bình của các công thức dao 

động trong khoảng từ 6-8 tép/củ. Với số tép/ củ 

như vậy, cho thấy kết quả này phù hợp với đặc 

điểm về số tép của củ tỏi Lý Sơn.  

Khối lượng trung bình củ cũng cao nhất đối 

với tỏi được trồng ở CT2 với 3,71g, tăng so với 

ĐC đến 14,51% và đều sai khác có ý nghĩa thống 

kê giữa các công thức ở P <0,05. 

Năng suất thực thu ở 4 công thức có sự 

chênh lệch rõ rệt. CT2 có năng suất cao nhất, 

đạt 6,03 tấn/ha. Tiếp đến là CT3 và CT1, cuối 

cùng là ĐC đạt 5,3 tấn/ha. Giữa CT2 và CT1, 

ĐC có sự sai khác có ý nghĩa thống kê ở P <0,05. 

Điều này phù hợp với kết quả nghiên cứu của 

Ershadi & cs. (2010), liều lượng đạm thích hợp 

để tỏi cho năng suất cao ở mức 200 kg/ha. 

Như vậy, các yếu tố cấu thành năng suất, 

đặc biệt là khối lượng trung bình củ, số tép/củ ở 

các công thức thí nghiệm đều cao hơn ĐC. Điều 

này cho thấy hiệu quả rõ rệt khi bón với liều 

lượng phân đạm không thích hợp. Việc bón quá ít 

hoặc quá nhiều phân đạm đã làm ảnh hưởng đến 

năng suất thu hoạch. Tuy nhiên, theo các số liệu 

thu được cho thấy, công thức bón phân truyền 

thống (có hàm lượng đạm quá cao) cho năng suất 

thu hoạch thấp nhất. Trong khi đó, công thức 

CT2 cho năng suất thu hoạch tăng cao nhất (tăng 

14,51% so với đối chứng ở khối lượng củ). Kết quả 

này phù hợp với nghiên cứu của Ershadi & cs. 

(2010) và Farooqui & cs. (2009). 

4. KẾT LUẬN 

Tỏi Lý Sơn khi trồng ở vùng đất cát nội 

đồng của xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền, 

Thừa Thiên Huế có khả năng sinh trưởng và 

phát triển tốt, thời gian từ trồng đến thu hoạch 

trong khoảng 130-145 ngày. 

Công thức 2 với 115 kg N + nền (5 tấn phân 

chuồng hoai mục + 60kg P2O5 + 230kg N + 

120kg NPK (5:10:3) + 120kg K2O)/ha là phù hợp 

nhất cho sự sinh trưởng, phát triển của tỏi Lý 

Sơn. Các chỉ tiêu về số lá/cây, chiều dài thân 

giả, trọng lượng tươi và khô theo thứ tự: 6,1 

lá/cây, 12,1cm, 5,73g, 0,45g đều cao hơn đối 

chứng và các công thức có liều lượng đạm 55kg 

N/ha, 165 kg N/ha. Điều này chứng tỏ, việc bón 

quá ít hoặc quá nhiều phân đạm đã làm ảnh 

hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của tỏi.  

Các chỉ tiêu cấu thành năng suất và năng 

suất thu được cao nhất ở liều lượng đạm 115 kg 

N/ha với 6,03 tấn/ha, tiếp đến là 165 kg N/ha, 

55kg N/ha và thấp nhất ở 230kg N/ha với 5,3 

tấn/ha. Tuy nhiên, nghiên cứu cần được lặp lại ở 

các thời vụ khác nhau để làm cơ sở cho việc 

nhân rộng mô hình trồng tỏi Lý Sơn ở Thừa 

Thiên Huế. 
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