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TÓM TẮT. Mục tiêu của đề tài nhằm khảo sát ảnh hưởng của giống, phân hữu cơ bón lót lên sự sinh trưởng và năng
suất cây cải bẹ xanh (Brassica juncea L.) – trường hợp nghiên cứu điển hình ở thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Các thí
nghiệm hai yếu tố được bố trí theo kiểu lô phụ (Split - Plot Design), ba lần lặp lại, diện tích mỗi ô cơ sở là 3 m2. Trong
đó, lô chính gồm bốn loại phân hữu cơ (Canh Nông, Quế Lâm, Đa vi lượng Sài Gòn và phân bò đối chứng) và các lô phụ
gồm bốn giống cải bẹ xanh (Chánh Nông, Phú Nông, Thương Mại Xanh và giống địa phương đối chứng). Kết quả nghiên
cứu chỉ ra sự kết hợp giữa giống Phú Nông và phân bón phân hữu cơ Quế Lâm cho năng suất thương phẩm (31,43 tấn/ha)
và hiệu quả kinh tế cao nhất (BCR = 1,00). Do đó, giống cải bẹ xanh Phú Nông và phân bón hữu cơ Quế Lâm được
khuyến cáo triển khai nhân rộng mô hình trong tương lai.
TỪ KHÓA: Cải bẹ xanh, phân bón hữu cơ, thí nghiệm, sinh trưởng, năng suất.
ABSTRACT. The objective of this study aims to investigate the effects of the seed and organic fertilizer types on the
growth and yield of Brassica juncea L. - a case study in Pleiku city, Gia Lai province. The two-factor experiments were
conducted with Split - Plot Design (three replications) and the area of each plots was 3 m 2. In which, the main plots
include the four different types of organic fertilizer (Canh Nong, Que Lam, DVL Sai Gon and control based on cow
manure) and the subplots of Brassica juncea L. (Chanh Nong, Phu Nong, Thuong Mai Xanh and control based on local
seed). The research results showed that the combination of Phu Nong’s seed and Que Lam organic fertilizer had the
highest commercial yield (31.43 tons/ha) and economic efficiency (BCR = 1.00). Therefore, Phu Nong’s seed and Que
Lam organic fertilizer are recommended to applied for vegetable production models in the future.
KEYWORDS: Brassica juncea L., organic fertilizer, experiment, growth, yield.
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Rau xanh là nguồn thực phẩm tốt và có lợi cho sức
khỏe con người [1]. Thành phần rau xanh có nhiều khoáng
chất, vitamin và các chất dinh dưỡng như gluxit, lipit,
protein [2]. Năng lượng trong rau xanh thường không cao,
nhưng hàm lượng vitamin, chất xơ, chất khoáng có ý nghĩa
quan trọng đối với cơ thể con người. Việc kết hợp các món
ăn được chế biến từ rau xanh với các dạng thực phẩm khác
giúp ích sức khỏe con người, hạn chế một số bệnh tật [3,
4]. Trong đó, đặc biệt rau cải bẹ xanh (Brassica juncea L.)
thuộc họ cải, được trồng phổ biến nhiều nơi trên thế giới
như ở các nước Châu Á [5]. Cải bẹ xanh là một trong những
loại rau có hiệu quả kinh tế cao cho nhà nông do dễ trồng
và thời gian thu hoạch ngắn. Thực tế Brassica juncea L. là
một trong những loại rau ăn lá được trồng nhiều tại thành
phố Pleiku, tỉnh Gia Lai bởi đặc tính ngắn ngày, dễ trồng,
chi phí thấp và mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Với ưu điểm nhu cầu dinh dưỡng không cao so với
cây trồng khác nên cải bẹ xanh có thể sử dụng phân bón
hữu cơ bón lót nhằm cung cấp dinh dưỡng, tạo sản phẩm
theo hướng hữu cơ an toàn; đồng thời góp phần khắc phục
nhược điểm của việc sử dụng phân bón vô cơ. Hiện nay đã
có nhiều nghiên cứu về cây cải bẹ xanh [6-12], tuy nhiên
chưa có một nghiên cứu cụ thể nào đánh giá ảnh hưởng tổ
hợp giống, phân bón đến sinh trưởng, năng suất của cải bẹ
xanh canh tác trên địa bàn thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Xuất phát từ đó, đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng của giống,

phân hữu cơ bón lót lên sinh trưởng và năng suất cây cải
bẹ xanh (Brassica juncea L.) - Trường hợp điển hình ở
thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai” được thực hiện nhằm xác
định giống và phân hữu cơ thích hợp cho sinh trưởng, năng
suất rau cải bẹ xanh tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Địa điểm và điều kiện thí nghiệm
* Địa điểm nghiên cứu: Nghiên cứu tiến hành và bố
trí tại Tổ 3, phường Đống Đa, thành phố Pleiku, tỉnh Gia
Lai.
* Điều kiện thí nghiệm: Diễn biến đặc điểm thời tiết
tại khu vực nghiên cứu ghi nhận với dao động nhiệt độ từ
17,80C đến 23,50C và trung bình 20,80C. Độ ẩm trung bình
thời gian thí nghiệm là 76,5% và dao động từ 68,3% 83,5,4%.
2.2. Nguồn giống và phân hữu cơ bón lót
Đặc điểm nguồn giống Brassica juncea L. sử dụng
cho quá trình thực nghiệm gồm (1) cải bẹ xanh mỡ cao sản
Chánh Nông; (2) cải bẹ xanh mỡ cao sản Phú Nông; (3) cải
bẹ xanh mỡ Thương mại (TM) Xanh; và (4) cải bẹ xanh
địa phương (Hình 1). Đối với loại phân bón hữu cơ bón lót
của các nghiệm thức gồm phân bón hữu cơ sinh học Canh
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Nông; phân hữu cơ Quế Lâm; phân hữu cơ đa vi lượng Sài
Gòn; và phân bò ủ hoai mục.

Kenjdahl; P2O5: Phương pháp so màu; K2O: Phương pháp
quang kế ngọn lửa. Xác định các thành phần dễ tiêu NH4+:
Phương pháp chiết rút; P2O5: Phương pháp Bray 1; K2O:
Phương pháp quang kế ngọn lửa. Đối với hàm lượng cation
trao đổi của Ca2+ và Mg2+ tiến hành phân tích theo phương
pháp TrilonB.
2.3.2. Bố trí thí nghiệm

Hình 1. Các giống cải bẹ xanh thí nghiệm
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Phân tích thành phần tính chất đất thí nghiệm
Đặc điểm lý hóa tính của đất trồng được tiến hành
phân tích trước khi thực hiện thí nghiệm. Cụ thể, xác định
thành phần cơ giới (sét, thịt, cát) bằng phương pháp tỷ
trọng kế và đo giá trị pH (1:2,5) bằng pH kế. Tổng số (%)
của OM: Phương pháp Walkley Black; Nitơ: Phương pháp

Để khảo sát giống, loại phân hữu cơ thích hợp cho
sinh trưởng và năng suất của cây cải bẹ xanh, thí nghiệm 2
yếu tố được bố trí theo kiểu lô phụ với 3 lần lặp lại. Lô
chính là loại phân hữu cơ bón lót (HC) gồm 4 loại phân
(tính trên 1.000 m2): 200 kg phân hữu cơ sinh học Canh
Nông (HC1); 200 kg phân hữu cơ Quế Lâm (HC 2); 200
kg phân hữu cơ đa vi lượng Sài Gòn (HC 3) và 2.000 kg
phân bò (HC 4 - đ/c). Lô phụ là giống cải xanh (G) gồm 4
loại giống: Giống cải bẹ xanh mỡ của công ty Chánh Nông;
giống cải bẹ xanh mỡ cao sản của công ty Phú Nông; giống
cải bẹ xanh mỡ của công ty TNHH sản xuất TM Xanh (G3)
và giống địa phương (G4 - đ/c).

Hình 2. Sơ đồ bố trí thí nghiệm khảo sát
Quy mô thí nghiệm với số nghiệm thức (NT): 4 x 4 =
16 NT; số ô thí nghiệm: 16 NT x 3 lần lặp lại = 48 ô thí
nghiệm. Diện tích ô thí nghiệm là (1,2 m x 2,5 m) = 3,0 m2,
tổng diện tích thí nghiệm: 144 m2. Tất cả các ô trong thí
nghiệm đều áp dụng các biện pháp kỹ thuật theo hướng dẫn
trồng rau cải xanh an toàn [13]. Ngoài lượng phân hữu cơ
bón lót, nghiên cứu sử dụng lượng phân/1.000 m2 gồm 15
kg urê + 30 kg super lân + 6 kg KCl + 50 kg vôi. Hoạt động
bón thúc chia đều lượng phân làm 3 đợt lần lượt sau khi
trồng cây 7, 14 và 21 ngày. Về độ tuổi cây con khi trồng:
18 ngày tuổi (cây thẳng, sinh trưởng tốt, chiều cao cây 3 4 cm, có từ 3 - 4 lá thật, không bị nhiễm sâu bệnh hại).
Khoảng cách trồng: 20 x 20 cm (25 cây/m2).
2.3.3. Phương pháp theo dõi đánh giá các chỉ tiêu
Phương pháp theo dõi đánh giá các chỉ tiêu về chiều
cao cây (cm), số lượng lá (lá/cây), chiều dài lá (cm), năng
suất cây trồng (g/cây), v.v.. được thực hiện theo phương
pháp nghiên cứu về cây rau [4, 14]. Đối với chỉ tiêu sinh
trưởng, mỗi ô chọn ngẫu nhiên 10 cây để quan sát cố định
các chỉ tiêu về sinh trưởng, tình hình sâu bệnh, các yếu tố
cấu thành năng suất. Nghiên cứu tiến hành thu hoạch rau
cải bẹ xanh sau 28 ngày sinh trưởng. Các chỉ tiêu năng suất
gồm: Năng suất cá thể (NSCT, g/cây) là khối lượng trung
bình của 10 cây theo dõi; Năng suất lý thuyết (NSLT,
kg/ha) = NSCT x mật độ/m2 x 10; và Năng suất thương
phẩm (NSTP, kg/ha) là khối lượng thực tế thu được = năng
suất thực tế/ô/diện tích ô x 103. Hiệu quả kinh tế được ước
tính thông qua: (i)_Tổng chi (đồng) = Chi phí trung gian
(vật tư, giống) (đồng) + Chi phí lao động (đồng); (ii)_Tổng
thu (đồng) = Giá bán (đồng/kg) x Năng suất thương phẩm
(kg); (iii)_Lãi thuần (đồng) = Tổng thu - Tổng chi;
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(iv)_Thu nhập (đồng) = Tổng thu - Chi phí trung gian; và
(v)_Tỷ suất lợi nhuận (BCR) = Lãi thuần/tổng chi.
2.3.4. Phương pháp phân tích và xử lý thống kê
Số liệu theo dõi các chỉ tiêu được tính toán bằng phần
mềm Microsoft Excel. Phân tích ANOVA, phân hạng mức
các yếu tố và giữa các nghiệm thức với mức ý nghĩa α =
0,05 bằng phần mềm thống kê SAS.
3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Đặc điểm tính chất đất thí nghiệm
Bảng 1. Kết quả tính chất lý hóa học đất thí nghiệm
TT

Chỉ tiêu

1

Thành phần cơ
giới (%)

2

pH (1:2,5)

3

Tổng số (%)

4

Dễ tiêu (mg/100g)

5

Cation trao đổi
(meq/100g)

Sét
Thịt
Cát
H2O
KCl
OM
Nitơ
P2O5
K2O
NH4+
P2O5
K2O
Ca2+
Mg2+

Giá trị
50,90
41,66
7,42
6,75
5,87
1,45
0,11
0,21
0,18
11,68
21,98
17,34
6,32
1,12

Kết quả phân tích đất thí nghiệm ở Bảng 1 cho thấy:
Đất thuộc sa cấu sét pha thịt (hàm lượng sét 50,90% và
hàm lượng thịt chiếm 41,66%); giá trị pH cho thấy đất có
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độ chua trung tính; chất hữu cơ (1,45%) và đạm tổng số
(0,11%) trung bình, đạm dễ tiêu giàu (11,68 mg/100g); Lân
tổng số (0,21%) và dễ tiêu (17,34 mg/100g) giàu; Kali tổng
số nghèo (0,18%), kali dễ tiêu trung bình (17,34 mg/100g);
Canxi và Magie trao đổi giàu. Cây cải bẹ xanh là một loại
cây ít kén đất, có thể sinh trưởng được trên nhiều loại đất
khác nhau, pH từ 5,5 – 7,0. Như vậy, điều kiện đất thí

nghiệm dựa trên kết quả phân tích phù hợp cho sự sinh
trưởng của cải bẹ xanh.
3.2. Ảnh hưởng của giống và phân hữu cơ đến chiều cao
cải bẹ xanh

Số liệu quan sát chiều cao của cây cải bẹ xanh khi tiến
hành bố trí thí nghiệm với các loại giống và phân bón hữu
cơ bón lót khác nhau được thể hiện ở Bảng 2.
Bảng 2. Ảnh hưởng của giống và phân hữu cơ đến tăng trưởng cây cải bẹ xanh (cm/ngày)

Giai đoạn
(NST)

7 - 12

12 - 17

17 - 22

22 - 27

Loại phân hữu cơ (HC)

Giống (G)

Canh Nông

Quế Lâm

Chánh Nông

a

0,4±0,15

a

b

0,6±0,13

Phú Nông

a

0,5±0,21a

TM Xanh

a

Địa phương (đ/c)

a

Chánh Nông

ĐVL SG
0,6±0,31

Phân bò (đ/c)
a

a

0,5±0,23a

a

0,5±0,21a

a

0,5±0,11a

0,6±0,12a

a

0,6±0,12a

a

0,5±0,11a

0,8±0,10b

a

0,5±0,14a

a

0,5±0,10a

1,4±0,11c

b

1,0±0,21

b

1,5±0,18d

a

0,9±0,11

b

c

1,3±0,12c

b

1,1±0,17

b

1,0±0,17c

a

1,2±0,15c

a

1,1±0,12

a

a

0,7±0,10b

c

1,5±0,11d

a

0,8±0,13

b

Phú Nông

a

0,8±0,15b

d

1,6±0,21d

b

1,0±0,19

c

1,2±0,12b

TM Xanh

a

0,9±0,24b

c

1,3±0,27c

b

1,1±0,21

c

1,3±0,16b

Địa phương (đ/c)

a

1,1±0,16c

a

1,2±0,12c

a

1,2±0,11

b

Chánh Nông

b

1,6±0,12d

a

1,4±0,13c

a

1,4±0,15

a

1,3±0,12b

Phú Nông

c

1,5±0,14d

a

1,1±0,16c

b

1,3±0,13

c

1,6±0,21d

TM Xanh

b

1,6±0,18d

b

1,5±0,21d

a

1,1±0,12

a

1,2±0,22b

Địa phương (đ/c)

a

1,5±0,15d

c

2,2±0,12e

b

1,7±0,17

a

a

b

a

0,6±0,24a

0,5±0,14a

a

0,5±0,12a

b

a

0,7±0,21b

c

Phú Nông

a

0,8±0,13b

c

TM Xanh

a

0,8±0,11b

Địa phương (đ/c)

a

Chánh Nông

1,0±0,14b
1,1±0,21b
1,2±0,25b

1,3±0,22b
1,1±0,25b

1,5±0,15c

1,4±0,32c

Chú thích: NST: Ngày sinh trưởng; đ/c: Đối chứng; Các giá trị trong cùng một cột hoặc hàng chỉ cần có một mẫu tự
giống nhau sẽ không khác nhau có ý nghĩa về mặt thống kê (P>0,05).
Bảng 2 cho thấy tốc độ tăng trưởng trung bình chiều
bởi thời gian đầu mới trồng bộ rễ cây bị tổn thương, khả
cao cây trong mỗi giai đoạn khác nhau đối với mỗi loại
năng hút dinh dưỡng kém nên tốc độ tăng trưởng còn hạn
phân hữu cơ. Tốc độ tăng trưởng trung bình đạt 0,5 - 0,6
chế; ở giai đoạn sau khi bộ rễ đã ổn định và phát triển, khả
cm/ngày (7-12 NST); 0,8 - 1,3 cm/ngày (12 - 17 NST); 0,9 năng hút dinh dưỡng sẽ tốt hơn vì vậy tăng trưởng sẽ nhanh
- 1,4 cm/ngày (17 - 22 NST) và 1,4 - 1,5 cm/ngày (22 - 27
hơn giai đoạn mới trồng [15].
NST). Tốc độ tăng trưởng chiều cao trung bình trong từng
3.3. Ảnh hưởng của giống, phân hữu cơ đến các yếu tố
giống, ở từng giai đoạn khác nhau cũng khác nhau và tăng
cấu thành năng suất và năng suất
dần từ giai đoạn mới trồng cho đến giai đoạn gần thu hoạch
Nhìn chung, khi sử dụng phân hữu cơ có những thuận
với tốc độ tăng trưởng lần lượt là 0,5 - 0,6 cm/ngày (7 - 12
lợi như cung cấp chất dinh dưỡng, giúp cây trồng khỏe
NST); 1,0 - 1,2 cm/ngày (12 - 17 NST); 1,0 - 1,2 cm/ngày
mạnh; tăng cường hoạt tính sinh học đất, cải thiện khả năng
(17 - 22 NST) và cao nhất là 1,4 - 1,7 cm/ngày (22 - 27
huy động chất dinh dưỡng, đồng thời phân giải những chất
NST). Trong tất cả các giai đoạn, mỗi loại phân hữu cơ
độc hại [16]. Bảng 3 trình bày kết quả về sự ảnh hưởng của
khác nhau thì tốc độ tăng trưởng ở các giống cũng khác
giống, loại phân hữu cơ bón lót đến khối lượng trung bình
nhau. Đa số tốc độ tăng trưởng của từng giống tăng tỷ lệ
cây ở các nghiệm thức khảo sát.
thuận đối với thời gian sau trồng. Điều này được giải thích
Bảng 3. Ảnh hưởng của giống, loại phân hữu cơ đến khối lượng trung bình cây (g/cây)
Chỉ tiêu

Giống (G)

Khối lượng
trung bình cây
(g/cây)

Chánh Nông
Phú Nông
TM Xanh
Địa phương (G4)

Phân hữu cơ (HC)
Canh Nông
86,3±4,23a
b
94,3±11,23c
c
117,7±21,03d
b
90,7±9,73b
a

Quế Lâm
105,3±3,21b
c
115,0±4,52c
a
95,0±10,29a
c
98,0±8,75a

c

ĐVL SG
113,3±5,62b
a
90,0±10,25a
b
109,3±6,75b
b
93,0±6,89a
c

Phân bò (đ/c)
b
99,3±10,21a
b
98,3±9,73a
a
98,7±7,88a
a
85,0±9,32a

Chú thích: Các giá trị trong cùng một cột hoặc hàng chỉ cần có một mẫu tự giống nhau sẽ không khác nhau có ý nghĩa
về mặt thống kê (P>0,05).
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Khối lượng trung bình cây giữa các loại phân hữu cơ
khác nhau, dao động từ 95,3 - 103,3 g/cây với ý nghĩa
thống kê α = 0,05. Tương tự như các loại phân hữu cơ thì
giữa các giống khác nhau, khối lượng trung bình của cây
cũng khác nhau (p<0,05): Khối lượng trung bình cây cao
nhất được ghi nhận ở giống TM Xanh (105,2 g/cây), Chánh
Nông (101,1 g/cây); giống Phú Nông có khối lượng cây
cao thứ 3 (99,4 g/cây) và thấp nhất là giống địa phương
(91,7 g/cây). Trong mỗi loại phân hữu cơ, khối lượng cây
ở các giống khác nhau cũng khác nhau với mức ý nghĩa
thống kê α = 0,05. Có thể thấy, khối lượng trung bình đạt
được nhờ sử dụng phân bón lót hữu cơ đã giúp cây sinh
trưởng, phát triển mạnh hơn so với thí nghiệm đối chứng
sử dụng phân bò (p<0,05).

Hình 3. Vườn khảo sát giống và loại phân hữu cơ
Bảng 4. Ảnh hưởng của giống, loại phân hữu cơ đến năng suất thương phẩm/ô (kg/3m2)

Chỉ tiêu

NSTP/ô
(kg/3m2)

Phân hữu cơ (HC)

Giống (G)

Canh Nông

Quế Lâm

Chánh Nông

a

6,9±2,34a

b

Phú Nông

a

7,2±1,13a

b

TM Xanh

b

9,4±3,12b

Địa phương (G4)

a

7,1±2,12a

ĐVL SG

Phân bò (đ/c)

8,2±2,19a

b

8,5±1,23b

b

7,8±1,24a

9,4±2,41b

a

7,2±2,10a

a

7,9±1,28a

a

7,7±3,48a

a

8,7±2,19b

a

7,9±1,21a

a

7,7±1,95a

a

7,9±3,11a

a

6,9±1,72a

Chú thích: NSTP: Năng suất thương phẩm; Các giá trị trong cùng một cột hoặc hàng chỉ cần có một mẫu tự giống
nhau sẽ không khác nhau có ý nghĩa về mặt thống kê (P>0,05).
Liên quan đến trung bình NSTP/ô giữa các loại phân
(22,9 tấn/ha). Ngoài ra, NSTP/ô giữa các giống dao động
hữu cơ dao động từ 7,6 - 8,3 kg/ô, cao nhất ở phân hữu cơ
từ 6,9 - 9,4 kg/ô (nghiệm thức sử dụng phân hữu cơ Canh
Quế Lâm (8,3 kg/ô); thấp nhất ở phân hữu cơ Canh Nông
Nông), dao động từ 7,7 – 9,4 kg/ô (nghiệm thức sử dụng
và phân bò (7,6 kg/ô), khác biệt có ý nghĩa thống kê với α
phân hữu cơ Quế Lâm); 7,2 – 8,7 kg/ô (nghiệm thức sử
= 0,05. Mặc dù giống địa phương là giống có chiều cao cây
dụng phân ĐVL SG) và 6,9 – 7,9 kg/ô (nghiệm thức sử
cao nhất ở 27 NST nhưng trung bình số lá thật/cây và trung
dụng phân bò). Hầu hết sự tác động giữa giống và phân
bình khối lượng cây thấp nhất (7,6 lá/cây và 91,7 g/cây)
hữu cơ cho NSTP/ô khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05).
nên trung bình NSLT/ha của giống địa phương thấp nhất
Bảng 5. Ảnh hưởng của giống và phân hữu cơ đến năng suất (tấn/ha)
Phân hữu cơ (HC)
Chỉ tiêu

NSLT
(tấn/ha)

NSTP
(tấn/ha)

Giống (G)

Canh Nông

Quế Lâm

Chánh Nông

a

21,6±1,12a

b

Phú Nông

a

23,6±0,93a

b

TM Xanh

b

29,4±0,22b

Địa phương
(đ/c)

a

Chánh Nông

ĐVL SG

26,3±2,13a

c

28,8±1,28b

a

a

23,8±2,12a

b

22,7±1,34a

a

24,5±2,34a

a

a

23,0±2,16a

b

27,3±0,98b

b

Phú Nông

a

24,0±0,96a

c

31,3±1,19c

a

TM Xanh

b

31,3±0,85b

a

25,7±2,32a

b

Địa phương
(đ/c)

a

23,7±1,57a

b

25,7±1,09a

b

Phân bò (đ/c)

28,3±1,27b

b

24,8±1,02a

22,5±2,32a

a

24,6±2,04a

27,3±3,20b

a

24,7±2,32a

23,3±1,98a

a

21,3±2,38a

28,3±0,87b

b

24,0±1,21a

b

29,0±2,07b

a

26,3±1,76a

a

26,0±1,29b
26,3±2,54b

26,3±3,42b
23,0±4,02a

Chú thích: NSLT: Năng suất lý thuyết, NSTP: Năng suất thương phẩm; Các giá trị trong cùng một cột hoặc hàng chỉ
cần có một mẫu tự giống nhau sẽ không khác nhau có ý nghĩa về mặt thống kê (P>0,05).
Bảng 5 cho thấy NSLT/ha trung bình ở nghiệm thức
(25,8 tấn/ha). NSLT/ha trung bình trên các giống khác
thí nghiệm phân hữu cơ bón lót khác nhau (p<0,05): nhau cũng dao động từ 22,9 tấn/ha (giống địa phương) đến
NSLT/ha nghiệm thức sử dụng phân bò thấp nhất (23,8
26,3 tấn/ha (giống TM Xanh). Trong nghiệm thức sử dụng
tấn/ha); cao nhất là nghiệm thức bón phân hữu cơ Quế Lâm
phân hữu cơ Canh Nông bón lót, NSLT/ha ghi nhận cao
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Nghiên cứu ảnh hưởng của giống, phân hữu cơ bón lót lên sự sinh trưởng và năng suất cây cải bẹ xanh (Bassica juncea L.)

nhất ở giống TM Xanh (29,4 tấn/ha) và thấp nhất ở giống
Chánh Nông (21,6 tấn/ha). Ở nghiệm thức sử dụng phân
bón lót hữu cơ Quế Lâm cho thấy NSLT/ha cao nhất ở
giống Phú Nông (28,8 tấn/ha); NSLT/ha thấp nhất ở giống
TM Xanh (23,8 tấn/ha). Nghiệm thức sử dụng phân hữu cơ
ĐVL SG, NSLT/ha cao nhất ở giống Chánh Nông (28,3
tấn/ha) và thấp nhất ở giống Phú Nông (22,5 tấn/ha). Đối
với nghiệm thức sử dụng phân bò NSLT/ha cao nhất ghi
nhận được trên giống Chánh Nông (24,8 tấn/ha) và thấp
nhất trên giống địa phương (21,3 tấn/ha). Trung bình
NSTP/ha giữa các loại phân hữu cơ khác nhau biến động
từ 25,4 - 27,5 tấn/ha; giữa các loại giống biến động từ 24,7
- 28,0 tấn/ha, cao nhất ở giống TM Xanh và thấp nhất ở
giống địa phương. Kết quả nghiên cứu còn chỉ ra trong
từng các loại phân bón thì NSTP/ha của giống địa phương
hầu hết thấp nhất trong số các loại phân bón hữu cơ.

3.4. Ước tính hiệu quả kinh tế các nghiệm thức thí
nghiệm
Việc ước tính hiệu quả kinh tế các hoạt động canh tác
nông nghiệp có vai trò quan trọng [17, 18]. Trong nghiên
cứu này, Bảng 6 cho thấy thu nhập của các nghiệm thức thí
nghiệm khác nhau, thấp nhất là nghiệm thức sử dụng phân
bón Canh Nông và giống Chánh Nông (11.416.667 đồng)
và cao nhất với nghiệm thức sử dụng phân Quế Lâm và
giống Phú Nông (15.716.667 đồng). Về hiệu quả kinh tế
(BCR) thì nghiệm thức có hiệu quả kinh tế cao nhất là
nghiệm thức sử dụng phân Quế Lâm và giống Phú Nông
(BCR = 1,00). Ngược lại, nghiệm thức có hiệu quả kinh tế
thấp nhất là nghiệm thức sử dụng phân bò và giống địa
phương (BCR = 0,27) với chi phí nghiệm thức cao nhất
(9.022.500 đồng).

Bảng 6. Hiệu quả kinh tế các nghiệm thức thí nghiệm giống và phân hữu cơ (tính trên 1.000m 2)
Nghiệm thức
Phân HC bón lót

Giống cải bẹ xanh

Tổng thu
(đồng)

Phân Canh Nông

Chánh Nông

11.416.667

8.172.500

3.244.167

0,40

Phân Canh Nông

Phú Nông

11.916.667

8.172.500

3.744.167

0,46

Phân Canh Nông

Thương Mại Xanh

15.666.667

8.172.500

7.494.167

0,92

Phân Canh Nông

Địa phương

11.816.667

8.222.500

3.594.167

0,44

Phân Quế Lâm

Chánh Nông

13.700.000

7.872.500

5.827.500

0,74

Phân Quế Lâm

Phú Nông

15.716.667

7.872.500

7.844.167

1,00

Phân Quế Lâm

Thương Mại Xanh

12.816.667

7.872.500

4.944.167

0,63

Phân Quế Lâm

Địa phương

12.816.667

7.922.500

4.894.167

0,62

Phân ĐVL SG

Chánh Nông

14.116.667

7.872.500

6.244.167

0,79

Phân ĐVL SG

Phú Nông

12.066.667

7.872.500

4.194.167

0,53

Phân ĐVL SG

Thương Mại Xanh

14.416.667

7.872.500

6.544.167

0,83

Phân ĐVL SG

Địa phương

13.133.333

7.922.500

5.210.833

0,66

Phân bò

Chánh Nông

12.983.333

8.972.500

4.010.833

0,45

Phân bò

Phú Nông

13.200.000

8.972.500

4.227.500

0,47

Phân bò

Thương Mại Xanh

13.166.667

8.972.500

4.194.167

0,47

Phân bò

Địa phương

11.466.667

9.022.500

2.444.167

0,27

Về mặt kỹ thuật cho thấy chiều cao trung bình của
nghiệm thức sử dụng phân bón lót hữu cơ Quế Lâm đạt
chiều cao cây lớn nhất (37,4 cm), khác biệt có ý nghĩa
thống kê so với các nghiệm thức sử dụng các loại phân bón
hữu cơ còn lại (Canh Nông, ĐVL SG và phân bò). Chiều
cao cây trung bình của giống địa phương cao 35,9 cm, khác
biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với chiều cao trung
bình của các giống khác. Tuy nhiên trung bình số lá/cây và
trung bình khối lượng của giống địa phương thấp (7,6
lá/cây; 91,7 g/cây) nên NSLT/ha và NSTP/ha của giống địa
phương thấp nhất. Đối với NSTP/ô (3m2) giữa các loại
phân hữu cơ bón lót; giữa các giống; sự tương tác giữa
phân hữu cơ bón lót với giống có sự khác biệt có ý nghĩa
thống kê (p<0,05). Vì vậy, ngoài việc lựa chọn tổ hợp
giống và loại phân hữu cơ cần xem xét kết hợp thêm tiêu
chí hiệu quả kinh tế [19]. Kết quả nghiên cứu hiệu quả kinh
tế cho thấy nghiệm thức sử dụng giống Phú Nông trên nền
phân bón hữu cơ Quế Lâm cho hiệu quả kinh tế cao nhất
(BCR = 1,00), do đó giống cải bẹ xanh Phú Nông và phân

Tổng chi
(đồng)

Lãi thuần
(đồng)

BCR

bón hữu cơ Quế Lâm được khuyến cáo lựa chọn để triển
khai nhân rộng mô hình trong tương lai.
4. KẾT LUẬN
Phân hữu cơ bón lót Quế Lâm cho các chỉ tiêu cao
nhất về chiều cao cây ở thời điểm cho thu hoạch (37,4 cm),
năng suất lý thuyết (25,8 tấn/ha) và năng suất thương phẩm
(27,5 tấn/ha). Giống địa phương là giống có chiều cao cây
trung bình lớn nhất (35,9 cm) nhưng năng suất lý thuyết và
năng suất thương phẩm cao nhất ghi nhận được ở trên
giống Thương Mại Xanh (NSLT = 26,3 tấn/ha; NSTP =
28,0 tấn/ha). Sự kết hợp giữa giống Phú Nông và phân bón
phân hữu cơ Quế Lâm cho năng suất thương phẩm (31,43
tấn/ha) và hiệu quả kinh tế cao nhất (BCR = 1,00). Tuy
vậy, trong tương lai cần tiến hành triển khai thí nghiệm
nhân rộng mô hình trên diện rộng để đánh giá thêm những
khó khăn gặp phải trong quá trình canh tác cải bẹ xanh theo
hướng hữu cơ bền vững.
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