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TÓM TẮT 

Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định và tuyển chọn giống lúa, đậu tương, lạc và đậu xanh phù hợp đưa vào 

cơ cấu luân canh trong hệ thống cây trồng cho đất vùng ven biển Thanh Hóa. Trong nghiên cứu này, năm giống của 

mỗi loại cây trồng (lúa chất lượng cho vụ xuân, đậu tương cho đất 2 vụ lúa, lạc vụ xuân và đậu xanh hè thu) được 

đánh giá qua thí nghiệm lặp lại trong ba vụ liên tiếp (2015-2017) tại hai huyện Nga Sơn và Hoằng Hóa. Dựa vào 

năng suất trung bình và tính ổn định kiểu hình, giống lúa Thái Xuyên 111, giống đậu tương NAS-S1, giống lạc L26, 

giống đậu xanh ĐX16 đã được chọn để bổ sung hoặc thay thế giống đang phổ biến trong sản xuất. Trong mô hình 

trình diễn trên đồng ruộng của nông dân năm 2017, các giống tuyển chọn (Thái Xuyên 111; NAS-S1; L26 và ĐX16) 

đều cho năng suất cao và mang lại lợi nhuận cao hơn các giống đang trồng đại trà (TH7-2; DT84; L14 và Đậu tằm). 

Đặc biệt các giống đậu đỗ có thể mở rộng diện tích trong hệ thống cây trồng vì mục tiêu môi trường và nền canh tác 

bền vững. 

Từ khóa: Giống cây trồng, lúa, đậu tương, lạc, đậu xanh, hệ thống cây trồng, hiệu quả kinh tế. 

Selection of some Suitable Crop Varieties for Growing  
in the Coastal Area of Thanh Hoa Province 

ABSTRACT 

The objectives of the present study were to identify and select appropriate varieties of rice, soybean, peanut and 

mungbean for introduction to crop rotation in the cropping systems of the coastal area of Thanh Hoa province. In this 

study, five varieties of each crop (quality rice for spring, soybean for rice-based farming, peanut for spring and 

mungbean for summer-autumn), were evaluated in replicated trials in three successive cropping seasons (2015-

2017) in Nga Son and Hoang Hoa districts. Rice variety Thai Xuyen 111, NAS-S1 soybean, L26 peanut and 

mungbean ĐX 16 were selected to substitute for/or supplement the varieties being widely grown. In the on-farm pilot 

demonstration in 2017, selected varieties (Thai Xuyen 111; NAS-S1; L26 and DX16) produced higher yield and 

brought about higher economic returns compared with the widely grown varieties (TH7-2; DT84; L14 and Dau tam). It 

was suggested that the legume crops be scaled up in the cropping system for environmental objective and 

sustainable farming. 

Keywords: Crop varieties, rice, soybean, peanut, mung bean, cropping system, economic return. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Vùng ven biển tînh Thanh Hóa bao gồm các 

huyện Nga Sơn, Hêu Lộc, Hoìng Hóa, Quâng 

Xþơng, Tïnh Gia và thð xã Sæm Sơn. Đçt đai 

vùng ven biển có thành phæn cơ giới nhẹ, dễ canh 

tác, có thể canh tác nhiều vý trong nëm và thích 

hợp để phát triển các cây màu hàng hóa. Tuy 

nhiên sân xuçt nông nghiệp vùng ven biển chþa 

khai thác tốt tiềm nëng hiện có. Để khai thác 

hiệu quâ tiềm nëng đçt đai, cæn có cơ cçu giống 

và cây trồng hợp lý để có thể mang läi hiệu quâ 
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và ổn đðnh cho toàn hệ thống. Trong hệ thống cây 

trồng hiện täi, cây lúa luôn chiếm tî lệ diện tích 

lớn; diện tích còn läi gồm ngô, cói, läc và các cây 

rau màu khác. Với tiềm nëng đçt đai hiện có ở 

vùng ven biển và nền canh tác dựa vào nþớc trời 

có thể phát triển cåy màu, đặc biệt cây họ đêu. 

Gieo trồng cåy đêu đỗ có thể tên dýng þu thế về 

lợi ích nhiều mặt cûa chúng, nhçt là lợi ích môi 

trþờng (Reckling & cs., 2014; Murphy-Bokern & 

cs., 2017; Stagnari & cs., 2017).  

Cây họ đêu lçy hät ở vùng đçt ven biển 

Thanh Hóa gồm läc, đêu tþơng và đêu xanh. 

Cây läc chiếm diện tích đáng kể ở Nga Sơn, Hêu 

Lộc và Hoìng Hóa. Trên diện tích canh tác nhờ 

nþớc trời ở vùng đçt ven biển Thanh Hóa, ngþời 

dân trồng đêu xanh và vÿng vào vý hè thu. Cây 

đêu xanh đþợc trồng chû yếu trên đçt chuyên 

màu trong cơ cçu läc xuân - đêu xanh hè, thu - 

ngô đông hoặc läc thu đông, rau màu các loäi. 

Nhìn chung, nëng suçt đêu đỗ còn thçp, chþa 

khai thác hiệu quâ tiềm nëng cûa giống 

(Nguyễn Thế Anh, 2019). Để tÿng bþớc câi thiện 

đþa hệ thống cây trồng có tính đàn hồi và khâ 

nëng thích nghi với biến đổi khí hêu cüng nhþ 

duy trì hệ sinh thái, việc tuyển chọn cây 

trồng/giống cây trồng thích nghi tốt hơn với điều 

kiện sinh thái là cæn thiết. Những giống hiện 

đang gieo trồng cæn đþợc đánh giá và sàng lọc 

trong điều kiện gieo trồng cý thể. Mýc đích cûa 

nghiên cứu này là xác đðnh, tuyển chọn giống 

lúa, đêu tþơng, läc và đêu xanh thích hợp có 

nëng suçt cao và hiệu quâ kinh tế trong các 

giống đang gieo trồng cho vùng ven biển Thanh 

Hóa để bổ sung và/hoặc thay thế giống đäi trà 

và mở rộng diện tích đêu đỗ trên đçt chuyên 

màu góp phæn tëng nëng suçt, hiệu quâ kinh tế 

và câi thiện môi trþờng cûa hệ thống cây trồng 

vùng ven biển.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Giống cây trồng  

Nghiên cứu đþợc thực hiện trên 4 đối tþợng 

cây trồng gồm lúa chçt lþợng, đêu tþơng, läc và 

đêu xanh. Mỗi loäi cây trồng sử dýng một bộ 5 

giống để đánh giá và tuyển chọn giống thích 

hợp, cho hiệu quâ kinh tế cao nhçt. Bộ giống lúa 

chçt lþợng cho vý Xuân gồm Thái Xuyên 111, 

Kinh Sở Ưu 1558, TH7-2, Nhð Ưu 986 và 

TBR225; bộ giống đêu tþơng cho vý Thu - Đông 

trên đçt chuyên lúa gồm DT84, ĐT51, NAS-S1, 

ĐT96 và ĐT2001; bộ giống läc cho vý Xuân trên 

đçt chuyên màu gồm L14, L18, L26, L27 và 

L08; bộ giống đêu xanh cho vý Hè Thu đçt 

chuyên màu gồm ĐX208, ĐX16, ĐX14, ĐX11 và 

Đêu tìm đða phþơng. Trong đó, các giống đþợc 

sử dýng làm đối chứng cho lúa, đêu tþơng, läc 

và đêu xanh tþơng ứng là TH7-2, DT84, L14 và 

Đêu tìm Thanh Hóa.  

2.2. Bố trí thí nghiệm, biện pháp kỹ thuật 

và chỉ tiêu đánh giá 

Nghiên cứu đþợc thực hiện với 4 thí nghiệm 

trên 4 loäi cây trồng bao gồm lúa, đêu tþơng, läc 

và đêu xanh. Tçt câ các thí nghiệm đþợc bố trí 

theo khối ngéu nhiên đæy đû với 3 læn nhíc läi, 

diện tích ô là 24m2. Các thí nghiệm đþợc tiến 

hành trong 3 nëm liên tiếp (2015-2017) trên đçt 

chuyên lúa (lúa vý Xuån và đêu tþơng vý Thu 

Đông) và trên đçt chuyên màu (läc Xuån và đêu 

xanh vý Hè Thu) täi xã Nga Hâi, huyện Nga 

Sơn và xã Hoìng Đồng, huyện Hoìng Hóa. Các 

biện pháp kỹ thuêt áp dýng cho thí nghiệm về 

thời vý gieo trồng, mêt độ, chëm sóc, thu hoäch 

theo mức đæu tþ trung bình cûa nông dân.  

Đối với thí nghiệm lúa, mêt độ cçy là  

30 khóm/m2; phun thuốc trÿ cỏ; phòng, trÿ ræy 

lþng tríng, bệnh lùn sọc đen, bäc lá, đäo ôn khi 

cæn thiết. Lþợng phân bón cho1ha gồm 8 tçn 

phân chuồng + 150kg N + 400kg P2O5 + 120kg 

K2O + 500kg vôi bột. Các chî tiêu đþợc theo dõi, 

đánh giá theo Quy chuèn kỹ thuêt quốc gia 

QCVN 01-55:2011/BNNPTNT về khâo nghiệm 

giá trð canh tác và sử dýng cûa giống lúa (Bộ 

NN&PTNT, 2011a).  

Mêt độ cûa thí nghiệm giống đêu tþơng là 

42 cây/m2. Lþợng phân bón cho 1 ha gồm 5 tçn 

phân chuồng + 30kg N + 60kg P2O5 + 40kg K2O 

+ 200kg vôi bột. Các chî tiêu theo dõi, đánh giá 

theo Quy chuèn kỹ thuêt quốc gia QCVN 01-58: 

2011/BNNPTNT về khâo nghiệm giá trð canh 

tác và sử dýng cûa giống đêu tþơng (Bộ 

NN&PTNT, 2011c).  
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Mêt độ ở thí nghiệm giống läc là 30 cây/m2. 

Lþợng phân bón cho thí nghiệm gồm 5 tçn phân 

chuồng + 40kg N + 80kg P2O5 + 60kg K2O + 

300kg vôi bột cho một hecta. Các chî tiêu theo 

dõi, đánh giá theo Quy chuèn kỹ thuêt quốc gia 

QCVN 01-57: 2011/BNNPTNT về Khâo nghiệm 

giá trð canh tác và sử dýng cûa giống läc (Bộ 

NN&PTNT, 2011b). 

Thí nghiệm giống đêu xanh đþợc tiến hành 

trên đçt chuyên màu. Mêt độ gieo 42 cây/m2. 

Lþợng phân bón cho 1 ha gồm 5 tçn phân 

chuồng + 30kg N + 60kg P2O5 + 40kg K2O + 

200kg vôi bột. Các chî tiêu theo dõi, đánh giá 

theo Quy chuèn kỹ thuêt quốc gia QCVN 01-62: 

2011/BNNPTNT về Khâo nghiệm giá trð canh 

tác và sử dýng cûa giống đêu xanh (Bộ 

NN&PTNT, 2011d).  

2.3. Xử lý số liệu  

Nëng suçt cûa các giống theo tÿng loäi cây 

trồng trong 3 vý thí nghiệm ở mỗi huyện và câ 

hai huyện đþợc phån tích phþơng sai 1 nhån tố 

(giống) bìng phæn mềm IRRISTAT version 5.0. 

Giá trð trung bình theo tÿng huyện và trung 

bình đþợc so sánh với giống đối chứng sử dýng 

LSD ở mức ý nghïa P <5% hoặc P <1%.  

2.4. Đánh giá hiệu quâ kinh tế của giống 

được tuyển chọn trong mô hình trình diễn 

Mô hình trình diễn các giống cây trồng (lúa 

xuån, đêu tþơng Thu Đông sau lúa mùa; läc, 

đêu xanh cho đçt chuyên màu) đþợc tiến hành 

trên đồng ruộng cûa nông dân täi xã Nga Hâi, 

huyện Nga Sơn và xã Hoìng Đồng, huyện 

Hoìng Hóa nëm 2017, đâm bâo diện tích mỗi 

loäi cây trồng đû 0,5 ha cho một mô hình. Quy 

trình sân xuçt và các biện pháp canh tác đþợc 

áp dýng theo khuyến cáo cho giống cây trồng đó.  

Hiệu quâ kinhs tế đþợc đánh giá dựa vào 

chênh lệch lợi nhuên giữa giống thay thế và 

giống đäi trà trong mô hình trình diễn. Tổng 

thu là tích cûa nëng suçt sân phèm thu đþợc và 

giá bán hiện hành. Tổng chi bao gồm chi phí vêt 

chçt và chi phí lao động (tổng chi phí biến đổi). 

Lợi nhuên = Tổng thu - Tổng chi phí. Tî số lợi 

nhuên chi phí biên (MBCR- Marginal benefit 

cost ratio) đþợc tính nhþ sau: 

MBCR = 

Tổng thu giống thay thế -  

Tổng thu giống đäi trà 

Tổng chi phí giống thay thế -  

Tổng chi phí giống đäi trà 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Tuyển chọn giống lúa chất lượng vụ 

Xuân cho đất chuyên lúa 

Kết quâ nghiên cứu ở bâng 1 cho thçy, tçt 

câ các giống lúa đều thuộc nhóm ngín ngày 

(115-137 ngày) và có chiều cao cây trung bình 

(111,67-114,26cm). Mức độ nhiễm sâu bệnh ở 

các giống đều thçp (ở mức điểm 2-5) và thçp 

hơn giống đối chứng (mức điểm 6). Số hät 

chíc/bông cûa các giống lúa nghiên cứu dao 

động tÿ 129,51-135,4 hät chíc/bông, nëng suçt 

thực thu cûa các giống khoâng 72,82-79,4 tä/ha. 

Giống lúa đối chứng TH7-2 là giống lúa lai hai 

dòng chçt lþợng đang đþợc gieo trồng ở vùng đçt 

ven biển tînh Thanh Hóa, nhþng dễ bð nhiễm 

các loäi sâu bệnh hơn các giống khác, nhçt là 

bệnh đäo ôn, nëng suçt chî đät 72,82 tä/ha. 

Trong điều kiện vý Xuân ở vùng đçt ven 

biển tînh Thanh Hóa, giống Thái Xuyên 111 có 

nëng suçt trung bình 3 vý ở câ 2 huyện cao hơn 

đáng kể so với giống đối chứng TH7-2 ở mức xác 

suçt 99%, thêm chí có nëng suçt vþợt trội täi 

Hoìng Hóa (đät 80,75 tä/ha) ở mức có ý nghïa với 

xác suçt 99%, tiếp theo là giống Kinh Sở Ưu 1558 

(đät 76,67 tä/ha). Câ hai giống này đều là giống 

lúa lai 3 dòng kháng sâu bệnh tốt, có khâ nëng 

thích ứng tốt, cứng cây và chống đổ tốt (Bâng 1). 

Kết quâ nghiên cứu cho thçy, giống Thái 

Xuyên 111 có nëng suçt cao, chçt lþợng gäo 

ngon, gäo tríng trong, cơm mềm dẻo, vð đêm, có 

mùi thơm nhẹ. Kết quâ đánh giá täi huyện Diễn 

Châu, huyện Tân Kỳ, Nghệ An và huyện Quâng 

Xþơng, Thanh Hóa cüng đã khîng đðnh, giống 

Thái Xuyên 111 có khâ nëng kháng bệnh tốt, 

nëng suçt, chçt lþợng cao và mang läi hiệu quâ 

kinh tế cao nhçt cho nông dân trồng lúa (Báo 

Nông nghiệp Việt Nam, 2014, 2015). Vì vêy, cæn 

mở rộng giống Thái Xuyên 111 trong cơ cçu lúa 

vý Xuån trên đçt lúa vùng ven biển Thanh Hóa. 

Có thể bổ sung giống Kinh sở þu 1558 vào cơ 

cçu cây trồng để đa däng bộ giống lúa. 
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 Bâng 1. Thời gian sinh trưởng, chiều cao cây, độ cứng cây, mức độ nhiễm bệnh đạo ôn  

và năng suất các giống lúa nghiên cứu tại huyện Nga Sơn và Hoằng Hóa 

Giống 
Thời gian  

sinh trưởng (ngày) 
Chiều cao 
cây (cm) 

Độ cứng cây 
(điểm 1-9) 

Mức độ nhiễm bệnh 
đạo ôn (điểm 0-9) 

Năng suất (tạ/ha) 

Nga Sơn Hoằng Hóa Trung bình 

Nhị ưu 986 115 112,35 1 1 76,27 (4) 74,73 (3) 75,50 

TBR225 125 113,43 1 2 76,57 (3) 67,58 (4) 72,08 

Kinh Sở Ưu 1558 137 113,95 1 3 76,96 (2) 76,67 *(2) 76,82* 

Thái Xuyên 111 132 114,26 1 2 78,04 (1) 80,75**(1) 79,40** 

TH7-2 (Đ/C) 134 111,67 3 4 76,17 (5) 69,46 (5) 72,82 

Ghi chú: Số liệu trung bình của 3 vụ (2015-2017); *, **: Năng suất cao hơn đối chứng một cách chắc chắn với mức 

xác xuất 95%, 99%; Số liệu trong ngoặc đơn biểu thị thứ hạng của các giống trong từng huyện (1 là cao nhất). 

Bâng 2. Thời gian sinh trưởng, chiều cao cây, tính chống đổ  

và năng suất của các giống đậu tương tại huyện Nga Sơn và Hoằng Hóa 

Giống 
TGST  
(ngày) 

Chiều cao cây 
(cm) 

Tính chống đổ 
(điểm 1-5) 

Năng suất (tạ/ha) 

Nga Sơn Hoằng Hóa Trung bình 

NAS - S1 90 53,6 1 22,19* 22,28* 22,24* 

ĐT2001 100 45,1 1 21,30* 21,40* 21,35* 

ĐT96 102 45,8 1 18,49 18,80 18,65 

ĐT51 107 48,8 2 19,12 19,10 19,11 

DT84 (ĐC) 93 48,7 2 19,35 19,36 19,35 

Ghi chú: *: Năng suất cao hơn đối chứng một cách chắc chắn với mức xác xuất 95%. 

3.2. Tuyển chọn giống đậu tương vụ Thu 

Đông cho đất chuyên lúa 

Số liệu ở bâng 2 cho thçy, các giống đêu 

tþơng thí nghiệm thuộc nhóm sinh trþởng trung 

ngày (thời gian sinh trþởng tÿ 90-107 ngày), 

chiều cao cåy dao động tÿ 45,1-53,6cm. Các 

giống đêu tþơng nghiên cứu có khâ nëng chống 

đổ tốt (ở mức điểm 1-2), số quâ chíc/cây dao 

động tÿ 40,41-46,69 quâ/cây, khối lþợng 1.000 

hät đät tÿ 164,36-181,12g và có nëng suçt trung 

bình đät tÿ 18,65-22,24 tä/ha. Trong đó, giống 

đêu tþơng NAS-S1 có thời gian sinh trþởng 

ngín nhçt (90 ngày), có khâ nëng chống đổ tốt, 

thuên lợi việc bố trí trong cơ cçu luân canh sau 

2 vý lúa Xuân và lúa Mùa.  

Trên vùng đçt ven biển tînh Thanh Hóa, 

hiện nay giống đêu tþơng DT84 là giống chû yếu 

trong vý Thu Đông. Tuy nhiên, giống DT84 có 

nëng suçt không cao (chî đät 19,35 tä/ha) nên 

cæn đþợc bổ sung giống có nëng suçt cao hơn vào 

cơ cçu giống để tëng thu nhêp trên đơn vð  

diện tích. 

Kết quâ nghiên cứu trong 3 vý ở câ hai 

huyện Nga Sơn và Hoìng Hóa cho thçy, hai 

giống đêu tþơng NAS-S1 và ĐT2001 có nëng 

suçt cao hơn giống đối chứng DT84 và các giống 

còn läi ở mức có ý nghïa với xác suçt 95%, tþơng 

ứng giá trð 22,24 và 21,35 tä/ha. Hai giống này 

cæn đþợc đþa vào cơ cçu giống để mở rộng diện 

tích trồng đêu tþơng trên đçt chuyên lúa, hoặc 

chuyên màu trong vý thu đông bên cänh các cây 

rau màu khác có giá trð kinh tế. Kết quâ nghiên 

cứu này hoàn toàn phù hợp quy hoäch phát 

triển nông nghiệp cûa tînh (UBND tînh Thanh 

Hóa, 2007). 

3.3. Tuyển chọn giống lạc cho đất  

chuyên màu 

Những đặc điểm chính về thời gian sinh 

trþởng và nëng suçt cûa các giống läc đþợc trình 

bày trong bâng 3. Các giống läc đều là những 

giống ngín ngày với thời gian sinh trþởng tÿ 

113-115 ngày. Kết quâ nghiên cứu trong 3 vý 

thí nghiệm cho thçy, nëng suçt giữa các giống 
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khác nhau không đáng kể. Trong đó, giống L26 

(do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển đêu đỗ, 

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam chọn täo) 

có nëng suçt ở câ 3 vý thí nghiệm cao hơn giống 

đối chứng L14 (giống chọn lọc tÿ vêt liệu nhêp 

nội tÿ Trung Quốc) và các giống còn läi, tuy 

nhiên sự khác biệt không có ý nghïa thống kê. 

Nhþ vêy, giống L26 có thể thay thế giống L14 

hoặc bổ sung vào cơ cçu giống läc trên đçt 

chuyên màu trong vý Xuân ở vùng đçt ven biển 

tînh Thanh Hóa, góp phæn phýc vý cho việc mở 

rộng diện tích và xây dựng vùng chuyên canh 

läc để đæu tþ thåm canh têp trung ở các huyện 

vùng ven biển. Đåy cüng là một trong những 

nhiệm vý sân xuçt cûa ngành trồng trọt tînh 

Thanh Hóa (UBND tînh Thanh Hóa, 2007). 

3.4. Xác định giống đậu xanh cho đất 

chuyên màu  

Kết quâ nghiên cứu cho thçy, các giống đêu 

xanh thí nghiệm trong vý Hè Thu có thời gian 

sinh trþởng tþơng đối ngín, chî tÿ 62-69 ngày 

(điển hình là ĐX16) nên rçt thuên lợi cho việc 

luân canh, bố trí mùa vý (Bâng 4). Chiều cao 

cây cûa các giống đêu xanh dao động tÿ  

63,38-64,56cm và không có sự khác biệt giữa các 

giống. Các giống đêu xanh nghiên cứu đều có 

tính chống đổ tốt (mức điểm 1), ngoäi trÿ giống 

đối chứng có tính chống đổ ở mức điểm 2. 

Số liệu ở bâng 4 cho thçy, nëng suçt các 

giống đêu xanh biến động tÿ 15,55-17,39 tä/ha. 

Trong đó, giống Đêu tìm Thanh Hóa và ĐX14 

có nëng suçt thçp nhçt. Giống ĐX16 có nëng 

suçt trung bình cao nhçt (đät 17,39 tä/ha) ở câ 

hai điểm nghiên cứu. Kết quâ này phù hợp với 

các nghiên cứu cûa Phan Thð Thu Hiền (2017), 

Nguyễn Thế Anh & cs. (2017). Các nghiên cứu 

này cüng khîng đðnh giống đêu xanh ĐX16 là 

giống ngín ngày, sinh trþởng tốt và nëng suçt 

cao trong điều kiện nþớc trời, thích hợp trong cơ 

cçu luân canh ở vùng đçt cát ven biển Nghệ An 

và Thanh Hóa. 

 Bâng 3. Thời gian sinh trưởng và năng suất của các giống lạc  

tại huyện Nga Sơn và Hoằng Hóa 

Giống 
Thời gian sinh trưởng 

(ngày) 

Năng suất (tạ/ha) 

Nga Sơn Hoằng Hóa Trung bình 

L18 115 26,34 26,39 26,37 

L08 113 26,64 26,66 26,65 

L27 115 27,02 27,04 27,03 

L26 115 28,00*  27,96* 27,98* 

L14 (ĐC) 115 27,13 27,44 27,28 

Ghi chú: *: Năng suất cao hơn đối chứng ở mức xác xuất 95%. 

Bâng 4. Thời gian sinh trưởng, chiều cao cây, tính chống đổ  

và năng suất của các giống đậu xanh tại huyện Nga Sơn và Hoằng Hóa 

Giống 
TGST  
(ngày) 

Chiều cao cây 
(cm) 

Tính chống đổ 
(điểm 1-5) 

Năng suất (tạ/ha) 

Nga Sơn Hoằng Hóa Trung bình 

ĐX16 62 63,38 1 17,48* 17,31* 17,39* 

ĐX208 66 64,56 1 16,82 16,70 16,76 

ĐX14 69 63,73 1 16,46 16,46 16,46 

ĐX11 68 64,15 1 16,61 16,48 16,55 

Đậu tằm (ĐC) 67 63,55 2 15,55 15,55 15,55 

Ghi chú: *: Năng suất cao hơn đối chứng một cách chắc chắnvới mức xác xuất 95%. 
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Bâng 5. Hiệu quâ kinh tế khi gieo trồng giống lúa chất lượng vụ Xuân được tuyển chọn  

tại Nga Sơn và Hoằng Hóa năm 2017 

Chỉ tiêu 

Nga Sơn Hoằng Hóa 

Giống thay thế 
(Thái Xuyên 111) 

Giống đại trà 
(BC15) 

Chênh lệch giữa 
giống thay thế và 

giống đại trà 

Giống thay thế 
(Thái Xuyên 111) 

Giống đại 
trà (BC15) 

Chênh lệch 
giữa giống  
thay thế và 

giống đại trà 

Năng suất (kg/ha) 8.850 6.720 2.130 8.400 5.600 2.800 

Tổng thu (1.000 đồng)  61.950 47.040 14.910 58.800 39.200 19.600 

Tổng chi (1.000 đồng)  38.250 26.640 11.610 38.250 26.640 11.610 

Lợi nhuận (1.000 đồng)  23.700 20.400 3.300 20.550 12.560 7.990 

Phần trăm lợi nhuận tăng (%)    16,2   63,6 

Tỉ số chi phí lợi nhuận biên   1,28   1,68 

 

Đêu đỗ là nguồn thực phèm quan trọng 

cung cçp protein, các axit amin thiết yếu và 

dinh dþỡng thông qua tiêu thý trực tiếp hay 

gián tiếp qua thðt, cá, sữa và trứng. Tuy nhiên, 

ở Việt Nam nói chung và vùng ven biển nói 

riêng, cåy đêu đỗ (chû yếu läc, đêu tþơng, đêu 

xanh) luôn là cây trồng thứ yếu, đþợc trồng 

trên những diện tích kém phì nhiêu. Diện tích 

gieo trồng cåy đêu đỗ thçp cüng có thể do nëng 

suçt chþa cao và không ổn đðnh. Gieo trồng cây 

đêu đỗ còn phý thuộc vào sự lựa chọn cûa nông 

dân và chðu ânh hþởng bởi chính sách hỗ trợ để 

tích hợp đêu đỗ vào hệ thống cây trồng. Khía 

cänh này đặc biệt quan trọng nếu mýc tiêu cho 

hệ thống nông nghiệp tþơng lai là khuyến 

khích tính bền vững, câi thiện hiệu quâ sử 

dýng tài nguyên và bâo vệ môi trþờng (Preissel 

& cs., 2015). 

Nhiều nghiên cứu cho thçy, gieo trồng cây 

họ đêu mang läi nhiều lợi ích cho môi trþờng. 

Gieo trồng cây họ đêu trong hệ thống luân 

canh giúp giâm lþợng phån bón, đặc biệt phân 

đäm, ânh hþởng tốt tới N dễ tiêu (Yu & cs., 

2014), giâm thiểu khí thâi nhà kính (Reckling 

& cs., 2014; Lemke & cs., 2007). Hệ thống cây 

trồng dựa vào đêu đỗ cüng giúp câi thiện nhiều 

mặt về độ phì cûa đçt, nhþ cacbon hữu cơ trong 

đçt (kể câ đçt cát), hàm lþợng mùn và lþợng N, 

P dễ tiêu nhờ cung cçp lþợng sinh khối, cacbon 

hữu cơ và N (Jensen & cs., 2012), phóng thích 

khí hydrogen là một phý phèm cûa quá trình 

cố đðnh nitơ sinh học, kích thích sự phát triển 

nốt sæn vi khuèn trong vùng rễ (La Favre & 

Focht, 1983). Luån canh đêu đỗ - ngô trên đçt 

cát làm tëng N tổng số, P dễ tiêu, K và Mg trao 

đổi và khâ nëng trao đổi cation so với trồng 

thuæn ngô (Uzoh & cs., 2019). Tëng tî lệ cây họ 

đêu trong luån canh cüng giâm thiểu sự phát 

thâi N2O (Debaeke & cs., 2017). Nếu đþợc quan 

tâm thực sự, đêu đỗ sẽ trở thành cây trồng 

cänh tranh về lợi ích môi trþờng và kinh tế xã 

hội. Cåy đêu đỗ có tiềm nëng để đþa vào hệ 

thống cây trồng câi tiến, đặc biệt ở vùng đçt 

màu ven biển nơi mà canh tác chû yếu dựa vào 

nþớc trời. Trong những nëm gæn đåy, nhiều 

nghiên cứu đã têp trung vào vai trò cûa cây họ 

đêu trong hệ thống luân canh dựa trên những 

ânh hþởng có lợi về nëng suçt và các đặc điểm 

chçt lþợng tới cây trồng sau. Tëng cþờng đþa 

cåy đêu đỗ vào cơ cçu luân canh trong hệ thống 

cây trồng vùng ven biển Thanh Hóa giúp câi 

thiện độ phì đçt và hình thành một hệ thống 

canh tác bền vững, hþớng tới hệ thống cây 

trồng và nền nông nghiệp thông minh theo  

khí hêu.  

3.5. Hiệu quâ giống thay thế trong mô hình 

trình diễn 

Kết quâ đánh giá mô hình trình diễn giống 

lúa ở vý Xuân 2017 cho thçy, giống lúa Thái 

Xuyên 111 đät nëng suçt cao vþợt trội hơn 

giống BC15 (Bâng 5). Thái Xuyên 111 là giống 

lai nên tổng chi phí (giống, phån đäm, kaly, 

phân hữu cơ vi sinh) cao hơn so với giống sân 
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xuçt đäi trà BC15. Tuy nhiên, giống  Thái  

Xuyên 111 có nëng suçt cao nên mang läi lợi 

nhuên cao hơn giống BC15, đặc biệt ở huyện 

Hoìng Hóa với phæn trëm lợi nhuên tëng 

63,6%. Tî số lợi nhuên chi phí biên cho thçy, 

đæu tþ tëng thêm cho giống mới có hiệu hiệu 

quâ và làm tëng lợi nhuên. 

Tþơng tự với sự thay thế, bổ sung giống 

lúa Thái Xuyên 111 vào cơ cçu luân canh trong 

hệ thống cây trồng trên đçt lúa, giống đêu 

tþơng NAS-S1 sau lúa, giống läc L26 hay đêu 

xanh ĐX16 trên đçt màu đều mang läi lợi 

nhuên cao hơn các giống đang trồng phổ biến 

(Bâng 6). Trồng đêu tþơng Thu Đông sau lúa 

mùa trên đçt chuyên lúa không những tên 

dýng quỹ đçt mà còn mang läi lợi nhuên về 

kinh tế bổ sung (>20 triệu đồng/ha/tháng) và 

để läi cho đçt một lþợng lớn lþợng hữu cơ tÿ 

thân lá, rễ đêu tþơng giúp câi täo đçt, tëng 

nëng suçt cây trồng vý sau. So với đêu tþơng, 

läc mang läi lợi nhuên trên 1 ha cao hơn; khi 

thay thế giống L14 bìng giống L26 lợi nhuên 

tëng tÿ 50 đến 74% (Bâng 6). Đối với đêu xanh 

cüng mang läi lợi nhuên cao hơn khi thay thế 

giống Đêu tìm Thanh Hóa bìng giống ĐX16 

(lợi nhuên tëng tÿ 55 đến 64%). Tî số lợi nhuên 

chi phí biên cüng cho thçy đæu tþ vào giống 

mới mang läi hiệu quâ rõ rệt. 

 Bâng 6. Hiệu quâ kinh tế khi gieo trồng giống đậu tương NAS-S1 (Thu Đông),  

lạc L26 (vụ Xuân) và đậu xanh ĐX16 (vụ Hè Thu)  

được tuyển chọn tại Nga Sơn và Hoằng Hóa năm 2017 

Đậu tương 
Giống thay thế NAS-S1 Giống đại trà  DT84 

Chênh lệch giữa giống thay thế 
và giống đại trà 

Nga Sơn Hoằng Hóa Nga Sơn Hoằng Hóa Nga Sơn Hoằng Hóa 

Năng suất (kg/ha) 2.013 2.160 1.769 1.805 244 355 

Tổng thu (1.000 đồng) 36.234 38.880 31.842 32.490 4.392 6.390 

Tổng chi (1.000 đồng) 14.720 14.720 13.550 13.550 1.170 1.170 

Lợi nhuận (1.000 đồng) 21.523 24.160 18.292 18.940 3.231 5.220 

Phần trăm lợi nhuận tăng (%)     17,7 27,6 

Tỉ số chi phí lợi nhuận biên     3,75 5,46 

Lạc 
Giống thay thế L26 Giống đại trà L14 

Chênh lệch giữa giống thay thế  
và giống đại trà 

Nga Sơn Hoằng Hóa Nga Sơn Hoằng Hóa Nga Sơn Hoằng Hóa 

Năng suất (kg/ha) 4.476 4.710 3.112 3.420 1.364 1.290 

Tổng thu (1.000 đồng) 89.520 94.200 62.240 68.400 27.280 25.800 

Tổng chi (1.000 đồng) 37.276 37.276 32.220 32.220 5.056 4.656 

Lợi nhuận (1.000 đồng) 52.244 56.924 30.020 35.780 22.224 21.144 

Phần trăm lợi nhuận tăng (%)     74,0 59,1 

Tỉ số chi phí lợi nhuận biên     5,5 5,1 

Đậu xanh 
Giống thay thế ĐX16 Giống đại trà Đậu tằm 

Chênh lệch giữa giống thay thế 
và giống đại trà 

Nga Sơn Hoằng Hóa Nga Sơn Hoằng Hóa Nga Sơn Hoằng Hóa 

Năng suất (kg/ha) 1.964 2.243 1.135 1.172 829 1.071 

Tổng thu (1.000 đồng) 72.669 78.505 41.995 41.020 30.674 37.485 

Tổng chi (1.000 đồng) 20.970 20.970 17.620 17.620 3.350 3.350 

Lợi nhuận (1.000 đồng) 55.320 57.535 35.580 35.100 19.740 22.435 

Phần trăm lợi nhuận tăng (%)     55,5 63,9 

Tỉ số chi phí lợi nhuận biên     9,2 11,2 
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Kết quâ nghiên cứu cûa Nguyễn Trọng 

Trang & cs. (2017) cüng khîng đðnh giống L26 

gieo trồng trên đçt cát vùng chuyên màu ven 

biển Thanh Hóa mang läi lợi nhuên cao hơn 

giống L14 và TK10 ở câ vý xuân và vý thu đông. 

Hơn nữa, cơ cçu luân canh läc xuân L26 - đêu 

xanh hè ĐX16 - läc thu  đông L26 cüng mang 

läi lợi nhuên cao. Tuy nhiên diện tích läc và đêu 

xanh ở vùng đçt cát ven biển Thanh Hóa còn 

nhỏ so với tiềm nëng về quỹ đçt màu có thể gieo 

trồng các loäi cây trồng đó (Nguyễn Thế Anh, 

2019). Những hän chế và tính dễ bð tổn thþơng ở 

vùng ven biển xuçt phát tÿ vð trí đða lý và træm 

trọng thêm bởi biến đổi khí hêu. Tuyển chọn 

giống cây trồng mới phù hợp cơ cçu luân canh 

trong hệ thống cây trồng vùng ven biển là biện 

pháp quan trọng để tëng nëng suçt, đa däng cây 

trồng/giống cây trồng và nâng cao hiệu quâ cûa 

hệ thống. 

4. KẾT LUẬN 

Giống lúa Thái Xuyên 111 phù hợp trồng ở 

vý Xuân, giống thuộc nhóm ngín ngày, cứng 

cây, có khâ nëng kháng såu bệnh và thích ứng 

tốt, có khâ nëng chống đổ tốt và cho nëng suçt 

cao, chçt lþợng gäo ngon, cơm mềm dẻo, vð đêm 

và có mùi thơm nhẹ. Giống đêu tþơng NAS-S1 

phù hợp trồng trong vý Thu Đông trên đçt 

chuyên lúa, giống có thời gian sinh trþởng tÿ 90 

ngày, chiều cao đät 53,6cm, có khâ nëng chống 

đổ tốt và nëng suçt trung bình cao, đät 22,24 

tä/ha. Giống läc L26 phù hợp trồng trong vý 

Xuân với thời gian sinh trþởng là 115 ngày và 

nëng suçt cao (27,98 tä/ha). Giống đêu xanh 

ĐX16 phù hợp trồng trong vý Hè Thu trên đçt 

chuyên màu, giống có thời gian sinh trþởng 

ngín (62 ngày), cao 63,38cm, chống đổ tốt và 

cho nëng suçt cao, đät 17,39 tä/ha. 

Mô hình trình diễn các giống mới đþợc 

tuyển chọn so với các giống đang sân xuçt đäi 

trà cho lợi nhuên và tî số lợi nhuên chi phí cao. 

Cơ cçu cây trồng mới phù hợp cho vùng đçt ven 

biển tînh Thanh Hóa và mang läi hiệu quâ kinh 

tế cao là: trên đçt chuyên lúa: lúa Xuân (Thái 

Xuyên 111) + đêu tþơng Thu Đông sau vý lúa 

Mùa (NAS-S1); trên đçt chuyên màu: Läc Xuân 

(L26) + đêu xanh Hè Thu (ĐX16). Bổ sung giống 

cåy đêu đỗ mới thþờng xuyên và tëng tî lệ vào 

cơ cçu luân canh trong hệ thống cây trồng vùng 

đçt ven biển Thanh Hóa sẽ giúp câi thiện độ phì 

đçt, câi thiện môi trþờng, hþớng tới một nền 

canh tác bền vững. 
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