
Vietnam J. Agri. Sci. 2020, Vol. 18, No.11: 917-928 Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 2020, 18(11): 917-928 
www.vnua.edu.vn 

 

917 

XÁC ĐỊNH LIỀU LƯỢNG BÓN PHÂN HỮU CƠ VI SINH THAY THẾ PHÂN VÔ CƠ THÍCH HỢP 

CHO SÂN XUẤT RAU ĂN LÁ AN TOÀN TRONG VỤ HÈ THU Ở MIỀN BẮC VIỆT NAM 

Trần Thị Minh Hằng
1*

, Phạm Văn Cường
1,2

, Trần Thị Thiêm
1
, Bùi Ngọc Tấn

1
, Hà Thị Quỳnh

2 

1
Khoa Nông học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

2
Trung tâm Nghiên cứu Cây trồng Việt Nam và Nhật Bản 

*
Tác giả liên hệ: ttmhang@vnua.edu.vn  

Ngày nhận bài: 09.07.2020 Ngày chấp nhận đăng: 25.09.2020 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu này nhằm mục đích xác định liều lượng bón phân hữu cơ vi sinh (HCVS) thay thế cho phân vô cơ 

thích hợp cho sản xuất rau ăn lá an toàn trong vụ hè thu ở miền Bắc Việt Nam. Thí nghiệm được triển khai tại các 

vùng trồng rau an toàn của 4 tỉnh Hà Nội, Hòa Bình, Hưng Yên và Hà Nam. Thí nghiệm một nhân tố được bố trí trên 

cây rau muống và cây mồng tơi theo phương pháp ngẫu nhiên đầy đủ (RCBD) với 4 công thức (CT1: 100% phân vô 

cơ (đối chứng), CT2: 75% phân vô cơ + 25% phân HCVS, CT3: 50% phân vô cơ + 50% phân HCVS, và CT4: 25% 

phân vô cơ + 75% phân HCVS) và 3 lần nhắc lại. Kết quả nghiên cứu cho thấy bón phân hữu cơ vi sinh thay thế 

25% phân vô cơ cho rau muống và thay thế 50% phân vô cơ cho rau mồng tơi giúp cây sinh trưởng tốt và cho năng 

suất cao hơn so với các công thức khác. Bón phân hữu cơ vi sinh thay thế phân vô cơ làm tăng hàm lượng Vitamin 

C, carotenoid tổng số, carbohydrate và làm giảm dư lượng nitrate trong rau muống và mồng tơi.  

Từ khóa: phân hữu cơ vi sinh, phân vô cơ, rau muống, mồng tơi, miền Bắc. 

Determining Amount of Microbio-Organic Fertilizer Replacing Inorganic Fertilizer Suitable  
for Safe Leafy Vegetable Production in Summer-Autumn Season  

in Northern Vietnam 

ABSTRACT 

This study aimed at determining suitable amount of microbio-organic fertilizer (MF) replacing inorganic fertilizer 

for safe leafy vegetable production in Summer-Autumn season in Northern Vietnam. The study was carried out at 

safe vegetable production areas of four provinces, viz. Ha Noi, Hoa Binh, Hung Yen and Ha Nam. One factor 

experiments were laid out on water spinach and Indian spinach according to randomized complete block design 

(RCBD) with 4 treatments (CT1: 100% inorganic fertilizer - control, CT2: 75% inorganic fertilizer + 25% MF,  

CT3: 50% inorganic fertilizer + 50% MF, and CT4: 25% inorganic fertilizer + 75% MF) and 3 replications. The results 

showed that replacing 25% inorganic fertilizer for water spinach and 50% inorganic fertilizer for Indian spinach by 

using microbio-organic fertilizer gave significantly higher growth and yield of these two leafy vegetables compared to 

other treatments. Applying microbio-organic fertilizer replacing inorganic fertilizer increased Vitamin C, total 

carotenoid, carbohydrate and reduced the nitrate residue in water spinach and Indian spinach. 

Keywords: microbio-organic fertilizer, inorganic fertilizer, water spinach, Indian spinach, Northern 

  

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Rau muøng (Ipomoea aquatica L.) và m÷ng 

tơi (Basella alba L.) là hai loäi rau ën lá được 

tr÷ng phù biến trong vụ hè thu ở vüng đ÷ng 

bìng và trung du Bíc bû. Các loäi rau này rçt 

được ưa chuûng vì ën ngon, dễ chế biến läi giàu 

dinh dưỡng. Trong sân xuçt rau ën lá an toàn, 

bón phân là biện pháp kỹ thuêt rçt quan trõng, 

liên quan trực tiếp đến nëng suçt, chçt lượng 

và mức đû an toàn vệ sinh thực phèm cþa  

rau xanh.  

Ở Việt Nam, nhu cæu sử dụng phân bón vô 

cơ trong sân xuçt nông nghiệp nói chung và  
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sân xuçt rau nòi riêng ngày càng tëng 

(https://www.mard.gov.vn). Ước tính múi nëm 

Việt Nam sử dụng khoâng 11 triệu tçn phân 

bòn, trong đò phån vö cơ hiện chiếm trên 90%, 

lớn gçp 19 læn phân bón hữu cơ 

(https://nongnghiep.vn). Việc bón phân không 

cån đøi và läm dụng phån vö cơ gåy ânh hưởng 

xçu đến möi trường, làm thoái hòa đçt câ về 

tính chçt lý hõc, hóa hõc và sinh hõc, qua đò làm 

giâm nëng suçt và chçt lượng cây tr÷ng (Khan 

& cs., 2008). Mặt khác bón nhiều phân vô cơ, 

đặc biệt bón nhiều đäm làm tëng nguy cơ nhiễm 

sâu bệnh häi nặng và gây mçt an toàn vệ sinh 

thực phèm (Chen, 2006). Trong khi đò, bón 

phân hữu cơ khöng chî cung cçp dinh dưỡng cho 

cây tr÷ng mà còn có tác dụng câi täo đçt: điều 

hoà dung dðch trong đçt, câi thiện hệ vi sinh vêt 

cò ích, tëng đû xøp, tëng khâ nëng giữ nước và 

trao đùi cation, giâm rửa trôi, giâm bøc hơi, tëng 

hiệu suçt sử dụng phân bón (Bulluck & cs., 

2002; Kristaponyte, 2005). 

Phân hữu cơ vi sinh Söng Gianh và Quế 

Lâm là hai trong sø các loäi phân hữu cơ chế 

biến thương mäi được sử dụng phù biến trong 

sân xuçt rau an toàn ở miền Bíc nước ta. Với 

hàm lượng hữu cơ khoâng 20%, hàm lượng 

khoáng đa lượng 3-5%, có bù sung các dinh 

dưỡng khoáng trung, vi lượng và hệ vi sinh vêt 

hữu ích, các loäi phân này có thể düng để bón 

thay thế cho các loäi phân hóa hõc, vừa giâm 

thiểu tác häi cþa phân hóa hõc, vừa có tác dụng 

câi täo và tëng đû phì cho đçt, hän chế ngu÷n 

bệnh trong đçt. Để thçy được hiệu quâ và xác 

đðnh được mức đû bón phân hữu cơ vi sinh thay 

thế phån vö cơ thích hợp cho sân xuçt rau 

muøng và m÷ng tơi an toàn trong vụ hè thu ở 

miền Bíc Việt Nam, nghiên cứu đã được triển 

khai täi 4 vùng tr÷ng rau an toàn ở 4 tînh Hà 

Nûi, Hà Nam, Hña Bình và Hưng Yên.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Địa điểm nghiên cứu 

Nghiên cứu được triển khai täi các vùng 

tr÷ng rau an toàn ở 4 đða điểm: xã Vën Đức - Hà 

Nûi, xã Nhån Nghïa - Hà Nam, Xã Dân Chþ - 

Hòa Bình và thành phø Hưng Yên - Hưng Yên, 

trên chån đçt tr÷ng rau màu (đçt cao ráo, bìng 

phîng). Tính chçt đçt ở các điểm nghiên cứu (sø 

liệu phån tích trước khi bø trí thí nghiệm) được 

thể hiện ở bâng 1. 

2.2. Thời gian nghiên cứu 

Các thí nghiệm được triển khai trong vụ hè 

thu nëm 2018. 

2.3. Vật liệu nghiên cứu 

Giøng: nghiên cứu triển khai trên hai loäi 

rau ën lá (rau muøng và m÷ng tơi) với giøng đða 

phương (do người dån đða phương tự giữ giøng). 

Phân bón: 

Phân hữu cơ vi sinh (HCVS): phån Söng 

Gianh 131 cþa Tùng công ty Sông Gianh và 

phân Quế Lâm 03 cþa Công ty Cù phæn têp 

đoàn Quế Lâm.  

NPK Đæu Trâu 16:16:8 cþa Công ty phân 

bòn Bình Điền:  

NPK 5-10-3 cþa Công ty cù phæn công nông 

nghiệp Tiến Nông.  

NK Đäi Sơn cþa Công ty cù phèn Quøc tế 

Đäi Sơn.  

Đäm Ure (46%), Supe lân (17%), Kali  

clrua (60%). 

Bâng 1. Tính chất đất ở các điểm nghiên cứu (sø liệu phån tích trước khi bø trí thí nghiệm) 

Tính chất đất 
Phương pháp  

phân tích 

Điểm nghiên cứu 

Hòa Bình Hà Nội Hưng Yên Hà Nam 

pH TCVN6862:2000  6,3 5,9 7,5 7,3 

OM (%) Walkley-Black  2,8 1,6 1,5 1,0 

N dễ tiêu (mg/100g) Kjeldahl  30,1 34,7 30,2 18,9 

P dễ tiêu (mg/100g) So màu  25,7 23,7 16,3 23,2 

K dễ tiêu (mg/100g) Quang kế ngọn lửa  19,2 8,8 6,4 5,8 

https://www.mard.gov.vn/
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2.4. Bố trí thí nghiệm  

Nghiên cứu được tiến hành với 8 thí nghiệm 

trên hai loäi rau (rau muøng và m÷ng tơi) ở 4 

đða điểm (Hà Nûi, Hà Nam, Hña Bình, Hưng 

Yên). Múi thí nghiệm được bø trí theo khøi ngéu 

nhiên đæy đþ với 4 công thức và 3 læn nhíc läi. 

Diện tích ô thí nghiệm: 50m2.  

Công thức 1 (đøi chứng): lượng bòn vö cơ áp 

dụng täi cơ sở sân xuçt (100% nền bòn vö cơ) 

Công thức 2: 75% nền bòn vö cơ + 25% HCVS  

Công thức 3: 50% nền bòn vö cơ + 50% HCVS 

Công thức 4: 25% nền bòn vö cơ + 75% HCVS 

- Chþng loäi và liều lượng phân bón cho 1 

ha ở các điểm nghiên cứu (công thức đøi chứng): 

+ Hà Nûi: Rau muøng và m÷ng tơi: 810kg 

NPK Đæu Trâu 16:16:8 

+ Hà Nam:  

Rau muøng: 300kg NPK5-10-3 + 187,5kg 

supe lân + 22,5kg KCl + 375kg NK2O-10 + 10 

tçn phân chu÷ng. 

M÷ng tơi: 300kg NPK5-10-3 + 187,5kg supe 

lân + 14,2kg KCl + 325kg NK2O-10 + 10 tçn 

phân chu÷ng. 

+ Hòa Bình:  

Rau muøng: 360kg Ure + 1.150kg supe lân 

+ 120kg KCl + 10 tçn phân chu÷ng 

M÷ng tơi: 100kg Ure + 500kg supe lân + 10 

tçn phân chu÷ng 

+ Hưng Yên:  

Rau muøng: 100kg N + 60kg K2O + 90kg 

P2O5 + 10 tçn phân gà þ 

M÷ng tơi: 90kg N + 40kg K2O + 60kg P2O5 + 

10 tçn phân gà þ 

- Ở Hà Nûi và Hà Nam sử dụng phân 

HCVS Sông Gianh. Ở Hña Bình và Hưng Yên sử 

dụng phân HCVS Quế Låm. Lượng bón thay thế 

cën cứ vào tî lệ hàm lượng N cò trong phån vö cơ 

và phån HCVS để qui đùi tương đương nhau. 

Mêt đû tr÷ng m÷ng tơi: 20 cây/m2 (Hà 

Nam), 31 cây/m2 (Hà Nûi và Hưng Yên), 35 

cây/m2 (Hòa Bình). 

Mêt đû tr÷ng rau muøng: 42 khóm/m2 (Hòa 

Bình, Hưng Yên, Hà Nam), 100 khòm/m2  

(Hà Nûi).  

2.5. Chî tiêu theo dõi 

Thời gian sinh trưởng, chiều cao cây, sø lá, 

chî sø SPAD (đo bìng máy SPAD 502), hàm 

lượng chçt khö tích lÿy, tình hình såu bệnh häi, 

các yếu tø cçu thành nëng suçt, nëng suçt thực 

thu (tùng nëng suçt cþa các đợt thu hoäch), 

nëng suçt lý thuyết, chçt lượng hòa sinh (đo 

hàm lượng vitamin C bìng phương pháp chuèn 

đû Iot, đo hàm lượng carotenoid và dư lượng 

nitrat bìng phương pháp quang phù, đo hàm 

lượng cacbohydrate bìng phương pháp 

Gravimetric), mức đû an toàn thực phèm (phân 

tích dư lượng E.Coli và Samonella theo thiêu 

chuèn Việt Nam TCVN 10780-1:2017). 

2.6. Xử lý số liệu 

Sø liệu thí nghiệm được xử lý thøng kê theo 

mö hình phån tích phương sai (ANOVA) 1 nhân 

tø bìng phæn mềm thøng kê sinh hõc IRRISTAT 

5.0. Trong đò ngu÷n biến đûng bao g÷m læn nhíc 

läi, nhân tø thí nghiệm và sai sø. Giá trð trung 

bình cþa các công thức thí nghiệm được so sánh 

dựa vào giá trð sai khác nhó nhçt cò ý nghïa 

(LSD) với đû tin cêy 95% (tương ứng mức ý 

nghïa α = 0,05).  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của tî lệ phân HCVS thay 

thế phân vô cơ đến khâ năng sinh trưởng 

thân lá của cây rau muống và mồng tơi 

3.1.1. Rau muống 

Các chî tiêu chiều cao cây, sø lá và chî sø 

diện tích lá được chýng töi đánh giá ở giai đoän 

thu hoäch lứa đæu tiên (sau gieo 28-33 ngày). Sø 

liệu ở bâng 2 cho thçy ở câ 4 điểm nghiên cứu 

(Hòa Bình, Hà Nûi, Hưng Yên, Hà Nam), chiều 

cao cây, sø lá/cây và chî sø LAI cþa CT2 là cao 

nhçt. Ở điểm Hà Nûi, rau muøng được tr÷ng với 

mêt đû dày hơn nên cò chî sø LAI cao hơn nhiều 

so với các điểm còn läi. Sự sai khác về các yếu tø 

này giữa CT2 và đøi chứng (CT1) không có ý 

nghïa ở mức so sánh LSD0,05. Tuy nhiên so với 

CT3 và CT4, CT2 có chiều cao và sø lá trên thân 

chính cao hơn hîn (cò ý nghïa ở đû tin cêy 95%). 
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 Bâng 2. Ảnh hưởng của tî lệ phân HCVS thay thế phân vô cơ  

đến một số chî tiêu sinh trưởng chủ yếu của cây rau muống và mồng tơi  

Địa điểm 

 

Công thức thí nghiệm 

Rau muống Mồng tơi 

Chiều cao cây
a 

(cm) 
Số lá/cây

a 

(lá) 
LAI

b
 Chiều cao cây

a 

(cm) 
Số lá/cây

a 

(lá) 
LAI

b
 

Hòa Bình CT1 (ĐC) 29,5 11,5 1,6 30,4 12,8 1,4 

CT2   29,8 12,4 1,7 29,8 12,6 1,5 

CT3  26,5 9,6 1,7 28,9 12,0 1,5 

CT4  25,7 9,4 1,4 26,0  10,5 1,3 

LSD0,05  2,6  0,9  2,2 1,0  

Hà Nội CT1 (ĐC) 33,9 12,9 2,7 29,4 13,7 1,2 

CT2   35,3 13,7 2,7 30,9 14,5 1,2 

CT3  31,1 10,7 2,6 29,4 14,3 1,2 

CT4  30,3 9,5 2,4  27,6 12,7 1,0 

LSD0,05  3,1 0,9   2,7 0,8  

Hưng Yên CT1 (ĐC) 35,3 12,2 1,2 29,9 13,1 1,2 

CT2   35,6 12,3 1,2 30,3 14,3 1,3 

CT3  32,3 11,7 1,1 29,5 14,4 1,3 

CT4  30,5 10,3 1,0 27,6 12,0 1,0 

LSD0,05  3,4  0,7  2,1 0,8  

Hà Nam CT1 (ĐC) 35,5 11,9 1,7 31,1 15,9 1,0 

CT2   36,5 12,7 1,8 30,7 15,7 1,0 

CT3  35,5 11,2 1,7 30,1 15,3 1,0 

CT4  33,8 10,7 1,6 27,9 12,8 0,9 

LSD0,05 2,3 1,1   1,6 1,2   

Ghi chú: (a) đo đếm ở giai đoạn ngay trước khi thu hoạch lần đầu (28-33 ngày sau gieo); (b) LAI - chỉ số diện 

tích lá (m2 lá/m2 đất). 

3.1.2. Mồng tơi 

Kết quâ nghiên cứu ở bâng 2 cho thçy ở câ 4 

điểm nghiên cứu, chiều cao cây và sø lá cþa cây 

m÷ng tơi ở CT2 và CT3 tương đương với đøi 

chứng (sai khác khöng cò ý nghïa ở mức LSD0,05) 

nhưng cao hơn hîn so với CT4. Ở điểm nghiên 

cứu Hña Bình và Hưng Yên, chî sø LAI đät cao 

nhçt ở CT2 và CT3, tương ứng là 1,5 và 1,3.  

Kết quâ nghiên cứu cþa Khatun & cs. 

(2018) cÿng cho thçy phân hữu cơ cò tác dụng 

làm tëng rô rệt chiều cao cây và sø lá rau 

muøng, m÷ng tơi so với khi bón 100% phân vô 

cơ. Tuy nhiên, ở nghiên cứu cþa chúng tôi, khi 

bón phân hữu cơ vi sinh thay thế 25% phân vô 

cơ cho cåy rau muøng và thay thế 25-50% phân 

vö cơ cho cåy m÷ng tơi giýp cåy sinh trưởng 

thân lá tøt hơn câ, biểu hiện ở chiều cao cây cao, 

nhiều lá và chî sø LAI cao. Trong khi đò khi bòn 

thay thế 75% phån vö cơ, sinh trưởng cþa câ hai 

loäi rau ën lá này giâm rõ rệt với chiều cao cây 

thçp nhçt, sø lá ít nhçt và chî sø LAI nhó nhçt 

so với các công thức khác và đøi chứng. 

3.2. Ảnh hưởng của tî lệ phân HCVS thay 

thế phân vô cơ đến khâ năng tích lũy chất 

khô và hàm lượng diệp lục của cây rau 

muống và mồng tơi 

3.2.1. Rau muống 

Kết quâ theo dõi ở bâng 3 cho thçy, khi bón 

phân HCVS thay thế 25-50% phån vö cơ (CT2 

và CT3) ở câ 4 điểm nghiên cứu, khøi lượng tươi 

cþa cây rau muøng cao tương đương so với đøi 



Trần Thị Minh Hằng, Phạm Văn Cường, Trần Thị Thiêm, Bùi Ngọc Tấn, Hà Thị Quỳnh 

921 

chứng (sai khác khöng cò ý nghïa ở đû tin cêy 

95%) nhưng cao hơn đáng kể so với công thức 

bón thay thế 75% phån vö cơ. Tuy nhiên, kết 

quâ läi cho thçy khi bón phân HCVS thay thế 

phån vö cơ, đặc biệt thay thế 50 - 75%, hàm 

lượng chçt khö tëng rô rệt so với đøi chứng 

không bón HCVS. Về chî sø SPAD cþa lá rau 

muøng, mặc dù không có sự sai khác cò ý nghïa 

giữa các công thức thí nghiệm và đøi chứng (trừ 

điểm nghiên cứu Hà Nam), chî sø SPAD cao 

nhçt ở công thức đøi chứng (ở Hòa Bình và 

Hưng Yên) và cao nhçt ở công thức 2 (ở Hà Nûi 

và Hà Nam). Chî sø SPAD cþa rau muøng tr÷ng 

ở Hà Nam đät rçt cao ở công thức 2 (62,8), cao 

hơn hîn công thức 4 (56,6), cò ý nghïa ở ở đû tin 

cêy 95%. 

3.2.2. Mồng tơi  

Khøi lượng tươi và khøi lượng khô cþa cây 

m÷ng tơi cò xu hướng tëng cao hơn ở các công 

thức bón phân HCVS. Khøi lượng cåy tươi đät 

cao nhçt ở CT3 ở 3 điểm nghiên cứu Hòa Bình 

(36,8g), Hà Nûi (38,2g) và Hà Nam (49,6g). Ở 

Hưng Yên, khøi lượng cåy tươi cao nhçt ở CT2 

(34,5 g/cây) và CT3 (32,1 g/cây). Sai khác này có 

ý nghïa thøng kê ở điểm Hà Nûi và Hưng Yên. 

Hàm lượng chçt khô ở các công thức bón phân 

HCVS đều cao hơn đøi chứng và đät cao nhçt ở 

CT3 ở câ 4 điểm nghiên cứu. Sự sai khác về chî 

sø SPAD cþa lá m÷ng tơi giữa các công thức ở 

các điểm nghiên cứu là khöng đáng kể (không có 

ý nghïa ở đû tin cêy 95%). 

Bâng 3. Ảnh hưởng của tî lệ phân HCVS thay thế phân vô cơ đến khối lượng cây  

và chî số diệp lục (SPAD) của cây rau muống và mồng tơi  

Địa 
điểm 

Công thức 

Rau muống Mồng tơi 

Khối lượng cây tươi
a 

(g/cây) 
Hàm lượng chất khô

a 

 
(%) 

Chỉ số 
SPAD

a 
Khối lượng  

cây tươi
a
 (g/cây) 

Hàm lượng  
chất khô

a 
(%) 

Chỉ số  
SPAD

a 

Hòa 
Bình 

CT1 (ĐC) 25,9 10,4 47,6 34,2 12,3 51,6 

CT2   26,9 11,9 47,0 36,6 13,9 50,7 

CT3  26,2 12,5 46,0 36,8 14,9 51,0 

CT4  23,8 12,2 45,1 35,3 14,5 49,9 

LSD0,05 1,8  3,4 2,6  3,8 

Hà 
Nội 

CT1 (ĐC) 24,8 9,2 46,2 33,7 19,6 35,9 

CT2   24,3 11,2 47,1 36,1 22,7 36,8 

CT3  23,9 12,9 46,5 38,2 23,3 37,7 

CT4  21,5 12,6 46,6 37,9 21,5 36,7 

LSD0,05 1,6  3,7 3,1  2,3 

Hưng 
Yên 

CT1 (ĐC) 26,5 9,1 55,4 29,2 15,8 40,3 

CT2   26,7 10,9 52,4 34,5 17,8 40,5 

CT3  25,2 11,1 52,7 32,1 18,5 39,7 

CT4  23,7 11,8 52,9 30,2 17,9 39,9 

LSD0,05 2,1  3,5 2,8  2,8 

Hà 
Nam 

CT1 (ĐC) 35,2 9,4 59,6 45,9 14,8 36,9 

CT2   35,7 10,6 62,8 48,0 16,3 37,2 

CT3  33,9 10,0 58,5 49,6 16,9 37,3 

CT4  30,0 10,7 56,6 46,8 16,2 36,6 

LSD0,05 2,9  4,6 4,2  3,1 

Ghi chú: (a) theo dõi ở giai đoạn ngay trước khi thu hoạch lần đầu (28-33 ngày sau gieo). 
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Bâng 4. Ảnh hưởng của tî lệ phân HCVS thế phân vô cơ  

đến tình hình sâu bệnh hại chính trên cây rau muống và mồng tơi  

Địa điểm Công thức 

Rau muống Mồng tơi 

Sâu ăn lá Gỉ trắng Albugo ipomoea Đốm mắt cua Cercospora sp. Sâu ăn lá 

Tỉ lệ cây 
bị hại 
(%) 

Mức độ  
gây hại* 

(cấp) 

Tỉ lệ cây  
bị hại 
(%) 

Mức độ  
gây hại*  

(cấp) 

Tỉ lệ cây  
bị hại  
(%) 

Mức độ  
gây hại* 

(cấp) 

Tỉ lệ cây 
bị hại  
(%) 

Mức độ 
gây hại* 

(cấp) 

Hòa Bình CT1 (ĐC) 1,0 1 1,2 3 27,2 5 2,7 1 

CT2   1,2 1 9,5 3 20,2 5 2,3 1 

CT3  1,8 1 1,1 3 19,3 5 2,3 1 

CT4  1,0 1 1,5 3 16,4 5 2,7 1 

Hà Nội LSD0,05 0 - 10,5 5 15,3 5 0 - 

CT1 (ĐC) 0 - 73,1 9 15,9 5 0 - 

CT2   0 - 47,7 7 13,8 5 0 - 

CT3  0 - 60,3 9 9,6 5 0 - 

Hưng Yên CT4  2,5 1 2,4 3 37,3 7 2,5 1 

LSD0,05 2,7 1 5,3 3 14,2 5 4,2 1 

CT1 (ĐC) 1,8 1 2,5 3 16,4 5 2,1 1 

CT2   1,6 1 2,1 3 13,7 5 3,4 1 

Hà Nam CT3  20,0 2 11,7 3 2,2 3 1,2 1 

CT4  23,3 2 23,3 5 3,5 3 1,0 1 

LSD0,05 11,7 1 25,0 7 1,2 3 1,3 1 

CT1 (ĐC) 10,0 1 11,7 5 1,5 3 1,1 1 

Ghi chú: (*) đánh giá theo QCVN 01-38: 2010/BNNPTNT (Bệnh hại: Cấp 3: 1-5% diện tích lá bị hại; Cấp 5: 5-

25% diện tích lá bị hại; Cấp 7: 25-50% diện tích lá bị hại; Cấp 9: Trên 50% diện tích lá bị hại. Sâu hại: Cấp 1: 

nhẹ; Cấp 2: trung bình ; Cấp 3 : nặng). 

Ở nghiên cứu cþa Khatun & cs. (2018), 

phân hữu cơ ânh hưởng khöng đáng kể đến khøi 

lượng tươi và khö cþa cây rau muøng nhưng läi 

làm tëng rô rệt khøi lượng tươi và khö cþa cây 

m÷ng tơi so với khi bòn 100% phån vö cơ. Kết 

quâ nghiên cứu cþa Li & cs. (2917) läi cho thçy 

khi bón 100% phân hữu cơ, khøi lượng thân cây 

rau muøng nhó hơn so với khi bón 100% phân vô 

cơ. Kết quâ nghiên cứu cþa chýng töi cÿng cho 

thçy xu hướng tương tự, khi bón phân hữu cơ 

thay thế trên 50% phån vö cơ, khøi lượng (tươi) 

cþa cây rau muøng giâm so với bón 100% phân 

hữu cơ và thay thế 25% phån vö cơ. 

3.3. Ảnh hưởng của tî lệ phân HCVS thay 

thế phân vô cơ đến tình hình sâu bệnh hại 

trên cây rau muống và mồng tơi 

3.3.1. Rau muống 

Bệnh gî tríng gây häi trên các ruûng rau 

muøng thí nghiệm ở câ 4 điểm nghiên cứu với 

mức đû gây häi rçt khác nhau. Bð häi nặng nhçt 

ở điểm Hà Nûi (cçp 5-9) với trên 70% cây bð häi 

(CT2) nên gây ânh hưởng đáng kể đến nëng suçt 

rau muøng. Mức đû nhiễm bệnh gî tríng có sự 

khác biệt giữa các công thức và đøi chứng ở điểm 

nghiên cứu Hà Nûi và Hà Nam với xu hướng bð 

nặng hơn ở các công thức có bón phân HCVS. Ở 

Hà Nûi, gî tríng gây häi nặng nhçt ở CT2 và CT4 

với trên 60% sø cây bð häi với cçp đû 9 sau khi 

cho thu hoäch læn 2. Ở Hà Nam, tî lệ cây bð gî 

tríng nhiều nhçt ở CT3 (25,0%) và CT2 (23,3%). 

Såu ën lá gåy häi nhẹ (cçp 1) ở Hòa Bình và 

Hưng Yên. Ở Hà Nam, sâu gây häi nặng hơn 

(cçp 2) ở CT2 (23,3% cây bệnh) và đøi chứng 

(20,0% cây bð häi). Rau muøng bð sâu häi ít nhçt 

ở CT4. Täi điểm Hà Nûi không xuçt hiện sâu häi. 

3.3.2. Mồng tơi 

Bệnh đøm mít cua gây häi cho rau m÷ng tơi 

ở câ 4 điểm nghiên cứu với mức đû từ cçp 3 (Hà 

Nam) đến cçp 7 (Hưng Yên). Ở Hòa Bình và 
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Hưng Yên, tî lệ cây bð đøm mít cua cao nhçt ở 

công thức đøi chứng, tương ứng là 27,2% và 

37,3%. Công thức bón nhiều phân HCVS (CT4) 

có tî lệ cây bð đøm mít cua ít nhçt so với các 

công thức còn läi và so với đøi chứng ở câ 4 

điểm. Såu ën lá gåy häi trên m÷ng tơi ở Hòa 

Bình, Hưng Yên và Hà Nam với mức đû nhẹ 

(cçp 1) với tî lệ cây bð häi chî từ 1,1-4,2%. Điểm 

Hà Nûi không bð såu ën lá häi m÷ng tơi. 

3.4. Ảnh hưởng của tî lệ phân HCVS thay 

thế phân vô cơ đến năng suất và yếu tố cấu 

thành năng suất rau muống và mồng tơi 

3.4.1. Cây rau muống 

Kết quâ theo dõi ở bâng 5 cho thçy, khi bón 

phân HCVS thay thế 25% phån vö cơ, khøi lượng 

ngõn rau muøng cò xu hướng cao hơn so với các 

công thức bón thay thế 50% và 75% và đøi chứng 

mặc dü sai khác khöng cò ý nghïa ở mức so sánh 

LSD0,05 (trừ điểm nghiên cứu ở Hà Nûi). Tuy 

nhiên, với khøi lượng ngõn nhînh hơn các công 

thức khác, sø ngõn thu được trên cây nhiều nên 

CT2 (bón thay thế 25% phån vö cơ) cho nëng suçt 

lý thuyết và nëng suçt thực thu cao nhçt, tương 

ứng đät 38,5 tçn/ha lý thuyết và 32,6 tçn thực 

thu (ở Hña Bình), đät 58,9 tçn/ha lý thuyết và 

50,8 tçn thực thu (ở Hà Nam). Do bệnh gî tríng 

gây häi nặng ở điểm Hà Nûi nên nëng suçt rau 

muøng ở điểm này thçp hơn nhiều so với các 

điểm Hña Bình, Hưng Yên và Hà Nam. Đặc biệt 

riêng ở Hà Nûi, các công thức bón phân HCVS 

(CT2, CT3, CT4) bð gî sít nặng hơn đøi chứng 

(CT1) nên nëng suçt thçp hơn hîn đøi chứng. 

Thçp nhçt là ở công thức bón thay thế 75% phân 

vö cơ, nëng suçt thực thu chî đät 13,6 tçn/ha, 

nëng suçt lý thuyết đät 19,8 tçn/ha. 

Bâng 5. Ảnh hưởng của tî lệ phân HCVS thay thế phân vô cơ  

đến yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của rau muống và mồng tơi  

Địa điểm Công thức 

Rau muống Mồng tơi 

Khối lượng ngọn 
(g/ngọn) 

NSLT 
(tấn/ha) 

NSTT 
(tấn/ha) 

Khối lượng ngọn 
(g/ngọn) 

NSLT 
(tấn/ha) 

NSTT 
(tấn/ha) 

Hòa Bình CT1 (ĐC) 13,7 37,2  28,4  24,8 46,0 32,1 

CT2   13,8 38,5  32,6  24,1 48,9 36,6 

CT3  13,5 37,4  30,3  25,6 50,2 39,3 

CT4  13,4 35,4  25,0  24,5 42,0 30,8 

LSD0,05 0,8   3,1  1,1  2,1 

Hà Nội CT1 (ĐC) 10,6 28,3  23,5  27,2 48,1 37,8 

CT2   10,1 23,5 19,5  27,8 48,3 40,3 

CT3  9,5 22,1 17,8 27,9 49,3 43,0 

CT4  9,9 19,8  13,6  27,5 47,7 37,9 

LSD0,05 0,7   3,8  1,6  2,2 

Hưng 
Yên 

CT1 (ĐC) 14,1 37,2 29,4  24,5 41,0 33,1 

CT2   14,7 41,4 33,9  24,7 50,5 40,4 

CT3  14,0 38,8  30,0  24,7 51,3 43,6 

CT4  13,5 35,2  26,2 25,1 43,6 36,5 

LSD0,05 1,2   2,5  2,8  2,7 

Hà Nam CT1 (ĐC) 22,5 51,5 45,3  32,7 45,1 31,3 

CT2   23,1 58,9 50,8  35,0 46,9 38,1 

CT3  23,2 57,7 48,2  36,8 50,8 42,3 

CT4  22,3 44,9 38,1 35,8 47,3 39,3 

LSD0,05 1,8   3,3  2,9  3,3 

Ghi chú: NSLT - Năng suất lý thuyết; NSTT - Năng suất thực thu. 
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3.4.2. Cây mồng tơi 

Bón phân HCVS thay thế phån vö cơ ânh 

hưởng không rõ rệt đến khøi lượng ngõn m÷ng 

tơi (sai khác khöng cò ý nghïa ở đû tin cêy 95%) 

ở điểm Hà Nûi và Hưng Yên, nhưng ânh hưởng 

đáng kể ở điểm Hòa Bình và Hà Nam. Ở hai 

điểm này, khøi lượng ngõn m÷ng tơi đät cao 

nhçt ở CT3, cao hơn hîn so với đøi chứng. Khi 

bón phân HCVS thay thế 25-50% phån vö cơ, 

nëng suçt m÷ng tơi đät cao hơn đøi chứng ở câ 4 

điểm nghiên cứu. Công thức 3 (bón thay thế 

50% phån vö cơ) cho nëng suçt cao nhçt với 

nëng suçt thực thu dao đûng từ 39,3 tçn/ha (ở 

Hña Bình) đến 43,6 tçn/ha (ở Hưng Yên), nëng 

suçt lý thuyết dao đûng từ 49,3 tçn/ha (ở Hà 

Nûi) đến 51,3 tçn/ha (ở Hưng Yên). Khi bòn 

thay thế tới 75% phån vö cơ, nëng suçt m÷ng tơi 

giâm rõ rệt. 

Nghiên cứu cþa Lim & Vimala (2012) về 

ânh hưởng cþa phân hữu cơ đến nëng suçt cþa 4 

loäi rau ën lá (rau muøng, rau câi canh, rau 

dền, xà lách) cho thçy bón phân hữu cơ với liều 

lượng dưới 30 tçn/ha kết hợp với phån vö cơ cho 

nëng suçt rau cao hơn so với không bón phân 

hữu cơ (100% phån vö cơ) hoặc không bón phân 

vö cơ (100% phån hữu cơ). Các tác giâ này cÿng 

kết luên nếu bón trên 40 tçn phân hữu cơ/ha cò 

thể thay thế hoàn toàn phån vö cơ. Điều này có 

thể lý giâi trong điều kiện nghiên cứu cþa chúng 

tôi, bón phân hữu cơ với lượng thay thế 25-50% 

phån vö cơ cho nëng suçt rau ën lá (rau muøng, 

m÷ng tơi) cao hơn so với công thức thay thế 75% 

phån vö cơ. 

3.5. Ảnh hưởng của tî lệ phân HCVS thay 

thế phân vô cơ đến kích thước ngọn rau 

muống và mồng tơi 

3.5.1. Rau muống 

Täi 4 điểm nghiên cứu, chiều dài ngõn đät 

cao nhçt ở CT2, dài hơn đáng kể so với CT3 (ở 

Hòa Bình và Hà Nam) và CT4 (sai khác có ý 

nghïa ở đû tin cêy 95%). Ở Hña Bình, Hưng 

Yên và Hà Nam, đường kính ngõn lớn nhçt ở 

CT2, lớn hơn hîn CT4 và đøi chứng. Riêng ở 

Hà Nûi, sai khác về đường kính ngõn giữa các 

công thức khöng cò ý nghïa. Chiều dài lá không 

sai khác đáng kể giữa các công thức ở điểm 

nghiên cứu Hưng Yên và Hà Nam. Ở Hòa Bình 

và Hà Nûi, chiều dài lá rau muøng đät lớn nhçt 

ở CT2, dài hơn đáng kể so với CT4 (cò ý nghïa ở 

đû tin cêy 95%). Nghiên cứu cþa Li & cs. (2017) 

cho thçy khi bón 100% phân hữu cơ, chiều cao 

cåy và đường kính thân rau muøng nhó hơn so 

với khi bòn 100% phån vö cơ. Điều này cÿng 

phù hợp với kết quâ nghiên cứu cþa chúng tôi: 

ở mức bón phân hữu cơ thay thế 50% (CT3) và 

75% (CT4) phån vö cơ, ngõn rau muøng läi có 

chiều dài và đường kính nhó hơn khi bòn 100% 

phån vö cơ (CT1) và khi bòn thay thế 25% phân 

vö cơ (CT2). 

3.5.2. Mồng tơi 

Sø liệu ở bâng 6 cho thçy nhìn chung khi bón 

phân HCVS thay thế phån vö cơ, chiều dài ngõn, 

đường kính ngõn và chiều dài lá m÷ng tơi cò xu 

hướng lớn hơn so với đøi chứng. Ở Hòa Bình và 

Hưng Yên, chiều dài ngõn lớn nhçt ở CT3 và 

CT4, lớn hơn đáng kể so với CT2. Ở Hà Nûi và 

Hà Nam, chiều dài ngõn lớn nhçt ở CT2 và CT3, 

lớn hơn đáng kể so với đøi chứng và CT4. Đường 

kính ngõn và chiều dài lá đät lớn nhçt ở CT3 täi 

câ 4 điểm nghiên cứu. Đường kính ngõn ở CT3 

lớn hơn so với đøi chứng và CT4 với đû tin cêy 

95%. Chiều dài ngõn ở CT3 lớn hơn so với đøi 

chứng và CT2 với đû tin cêy 95%. 

3.6. Ảnh hưởng của tî lệ phân HCVS thay 

thế phân vô cơ đến chất lượng dinh dưỡng 

của rau muống và mồng tơi 

3.6.1. Rau muống 

Hàm lượng vitamin C, carotenoid tùng sø và 

carbohydrate trong rau muøng ở các công thức 

bón phân HCVS (CT2, CT3 và CT4) cao hơn so 

với đøi chứng (CT1). Ở điểm Hña Bình và Hưng 

Yên, hàm lượng vitamin C đät cao nhçt ở công 

thức bón thay thế 75% phån vö cơ (CT4). Ở Hà 

Nûi, hàm lượng vitamin C đät cao nhçt ở công 

thức bón thay thế 50% phån vö cơ (CT3). Ở câ 4 

điểm nghiên cứu, hàm lượng carotenoid tùng sø 

đät cao nhçt ở CT4 (Hình 2) và hàm lượng 

carbohydrate đät cao nhçt ở CT3 (Hình 3). 
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Bâng 6. Ảnh hưởng của tî lệ phân HCVS thay thế phân vô cơ  

đến kích thước ngọn rau muống và mồng tơi  

Địa điểm Công thức 

Rau muống Mồng tơi 

Chiều dài ngọn 
(cm) 

Đường kính ngọn 
(mm) 

Chiều dài lá 
(cm) 

Chiều dài ngọn 
(cm) 

Đường kính 
ngọn (mm) 

Chiều dài 
lá (cm) 

Hòa Bình CT1 (ĐC) 28,1 5,3 9,2 23,8 10,3 7,1 

CT2   28,5 6,5 9,6 21,7 10,8 7,4 

CT3  26,8 5,9 9,5 25,2 12,6 7,9 

CT4  24,2 5,5 9,0 24,5 9,7 7,5 

LSD0,05 1,7  0,4  0,5 2,4 1,2 0,5 

Hà Nội CT1 (ĐC) 29,2 6,1 17,1 25,9 8,8 7,3 

CT2   30,5 6,0 17,5 29,0 9,2 7,7 

CT3  29,2 5,8 16,7 29,6 9,8 8,1 

CT4  27,0 5,9 15,3 26,5 8,6 7,9 

LSD0,05 2,1   0,4 0,8 1,7 0,7 0,4 

Hưng Yên CT1 (ĐC) 34,4 5,0 15,3 27,2 9,1 10,5 

CT2   37,6 5,5 15,5 27,0 9,9 10,3 

CT3  35,5 5,2 15,3 28,0 9,7 11,1 

CT4  34,8 5,2 15,7 28,2 8,7 10,7 

LSD0,05 2,5  0,3  1,2 1,8 0,6 0,7 

Hà Nam CT1 (ĐC) 35,7 5,8 8,2 28,3 9,0 7,2 

CT2   37,3 6,3 8,5 30,0 9,5 7,2 

CT3  33,7 6,0 8,6 31,3 10,1 7,7 

CT4  32,7 5,8 8,6 26,0 9,6 7,4 

LSD0,05 2,4 0,3 0,6 2,4 0,6 0,5 

 

3.6.2. Mồng tơi 

Tương tự như rau muøng, hàm lượng 

vitamin C, carotenoid tùng sø và carbohydrate 

trong m÷ng tơi ở các công thức bón phân HCVS 

(CT2, CT3, CT4) cao hơn so với đøi chứng CT1. 

Ở 3 điểm Hà Nûi, Hưng Yên và Hà Nam, hàm 

lượng vitamin C và carotenoid đät cao nhçt ở 

công thức bón thay thế 50% phån vö cơ (CT3). 

Riêng ở Hña Bình, hàm lượng vitamin C và 

carotenoid đät cao nhçt ở công thức bón thay 

thế 75% phân vö cơ (CT4). Ở điểm Hòa Bình, 

Hưng Yên và Hà Nam, hàm lượng carbohydrate 

đät cao nhçt ở CT4. Ở Hà Nûi, hàm lượng 

carbohydrate đät cao nhçt ở CT3 (Hình 3). 

Nghiên cứu cþa Li & cs. (2017) về ânh 

hưởng cþa phån HCVS sinh đến chçt lượng hóa 

sinh cþa rau muøng cÿng cho kết quâ tương tự. 

Kết quâ này cho thçy ở công thức bón nhiều 

phân HCVS cho rau muøng, hàm lượng 

carbohydrate hña tan (đường), vitamin C và 

carotenoid cao hơn hîn so với công thức bón 

100% phån khoáng vö cơ. Shaheen & cs. (2007) 

cÿng cho thçy hiệu quâ rõ rệt cþa phân HCVS 

làm tëng nëng suçt và chçt lượng dinh dưỡng 

trong hành tây. 

3.7. Ảnh hưởng của tî lệ phân HCVS thay 

thế phân vô cơ đến chất lượng an toàn vệ 

sinh thực phẩm của rau muống và mồng tơi 

Kết quâ phân tích trình bày trong bâng 7 

cho thçy ở tçt câ các công thức thí nghiệm trên 

rau muøng và m÷ng tơi, t÷n dư Nitrate và vi 

sinh vêt gây bệnh (E. Coli, Salmonela) đều 

dưới ngưỡng t÷n dư cho phép cþa FAO, WHO 

và TCVN (Nguyễn Minh Trí & cs., 2013). Ở các 

công thức bón phân HCVS thay thế phân vô cơ 
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với lượng càng tëng, dư lượng nitrate trong rau 

muøng và mu÷ng tơi càng giâm, đät thçp nhçt 

ở CT4 (thay thế 75% phån vö cơ) và cao nhçt ở 

đøi chứng (CT1). Nguyễn Lệ Phương & cs. 

(2019) khi nghiên cứu ânh hưởng cþa liều 

lượng bón phân hữu cơ biogas đến dư lượng 

nitrate trong rau muøng và câi xanh cÿng cho 

thçy dư lượng nitrate giâm dæn từ công thức 

khöng bòn phån biogas (bòn 100% phån vö cơ) 

đến bón hoàn toàn phân biogas (không bón 

phån vö cơ). Nghiên cứu cþa Li & cs. (2017) 

cÿng cho thçy ở các công thức bón phân HCVS 

cho rau muøng, dư lượng nitrate thçp hơn 

nhiều so với công thức bòn 100% phån vö cơ. 

Các kết quâ này cÿng tương tự như kết quâ 

nghiên cứu cþa chýng töi. Điều này cho thçy 

bón phân hữu cơ làm giâm đáng kể khâ nëng 

t÷n dư Nitrate trong rau ën lá. 

 

Hình 1. Hàm lượng Vitamin C trong rau muống  

và mồng tơi ở các công thức thí nghiệm tại 4 điểm nghiên cứu 

 

Hình 2. Hàm lượng Carotenoid tổng số trong rau muống  

và mồng tơi ở các công thức thí nghiệm tại 4 điểm nghiên cứu 
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Hình 3. Hàm lượng Carbohydrate trong rau muống và mồng tơi ở các công thức thí 

nghiệm tại 4 điểm nghiên cứu 

Bâng 7. Ảnh hưởng của tî lệ phân HCVS thay thế phân vô cơ đến dư lượng Nitrate  

và vi sinh vật gây bệnh trên rau muống và mồng tơi  

Địa điểm Công thức 

Rau muống Mồng tơi 

Dư lượng nitrate 
(mg/kg)

 
E. Coli 

(CFU/g) 
Salmonela 

(CFU/g) 
Dư lượng nitrate 

(mg/kg)
 

E. Coli 
(CFU/g) 

Salmonela 
(CFU/g) 

Hòa Bình CT1 (ĐC) 235,2 <10 0 154,3 <10 0 

CT2   215,4 <10 0 148,7 <10 0 

CT3  185,7 <10 0 135,2 <10 0 

CT4  156,3 <10 0 115,1 <10 0 

Hà Nội CT1 (ĐC) 195,8 <10 0 156,4 <10 0 

CT2   187,8 <10 0 152,2 <10 0 

CT3  186,9 <10 0 138,1 <10 0 

CT4  171,5 <10 0 126,7 <10 0 

Hưng 
Yên 

CT1 (ĐC) 205,5 <10 0 156,0 <10 0 

CT2   175,3 <10 0 131,8 <10 0 

CT3  161,3 <10 0 117,7 <10 0 

CT4  143,1 <10 0 116,3 <10 0 

Hà Nam CT1 (ĐC) 213,7 <10 0 155,7 <10 0 

CT2   203,3 <10 0 141,5 <10 0 

CT3  186,5 <10 0 127,4 <10 0 

CT4  137,7 <10 0 116,0 <10 0 

MRL
*
 (FAO/WHO/TCVN) 300 10 0 500 10 0 

Ghi chú: MRL - ngưỡng tồn dư tối đa cho phép (theo FAO/WHO/TCVN). 
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4. KẾT LUẬN 

Trong điều kiện sân xuçt vụ hè thu nëm 

2018 ở miền Bíc Việt Nam, bón phân HCVS 

thay thế 25% phån vö cơ cho rau muøng và thay 

thế 50% phån vö cơ cho rau m÷ng tơi cho hiệu 

quâ tøt nhçt. Ở hai mức bón thay thế này, rau 

muøng và m÷ng tơi sinh trưởng, phát triển tøt, 

cho nëng suçt cao nhçt. Bón phân HCVS thay 

thế phån vö cơ làm tëng hàm lượng vitamin C, 

carotenoid tùng sø và carbohydrate trong rau 

muøng và m÷ng tơi. Lượng bón phân HCVS 

thay thế càng tëng, dư lượng nitrate trong rau 

muøng và m÷ng tơi càng giâm và đät giá trð 

thçp hơn nhiều so với ngưỡng t÷n dư cho phép.  
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