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TÓM TẮT

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân chuồng chăn
nuôi lợn đã qua xử lý qua hầm BIOGAS đến sinh
trưởng, phát triển, năng suất giống ngô NK66
trồng tại Làng Ao, xã Cẩm Tâm, huyện Cẩm
Thủy, tỉnh Thanh Hóa. Thí nghiệm được bố trí
sắp xếp theo khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh (RCB)
gồm 4 công thức, 3 lần nhắc lại: Công thức 1 (đối
chứng):
Nền vô cơ
Công thức 2: Nền vô cơ + 5 tấn phân chuồng
Công thức 3: Nền vô cơ +10 tấn phân chuồng
Công thức 4: Nền vô cơ +15 tấn phân chuồng
Nền vô cơ:170kg N+75 kg P2O5+75 kg K2O.
Kết quả nghiên cứu cho thấy với công thức 3
(Nền vô cơ + 10 tấn phân chuồng/ha) cây NK66
ngô trồng ở làng Ao, xã Cẩm Tâm, huyện Cẩm
Thủy, tỉnh Thanh Hóa có khả năng chống đổ ngã
cao nhất, thu được năng suất cao nhất (8,31 tấn/
ha); thời gian sinh trưởng là 99 ngày.
Từ khóa: Cẩm Thủy, phân chuồng, giống ngô
NK66, sinh trưởng, năng suất

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Thực hiện mô hình chăn nuôi lợn ngoại khép
kín chủ động nguyên liệu thức ăn ở những trang
trại có diện tích đất rộng giúp người dân chủ động
được con giống và nguồn thức ăn được cung cấp
tại chỗ, đảm bảo chất lượng, chủ động về khối
lượng thức ăn sử dụng giúp trang trại thuận lợi
trong quản lý và tổ chức chăn nuôi đảm bảo an
toàn sinh học. Phân chuồng đã qua xử lý hầm
BIOGAS là nguồn phân sẵn có ở các trang trại
chăn nuôi lợn. Giống ngô NK66 là giống ngô lai
triển vọng với thời gian sinh trưởng ngắn, cây cao
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trung bình, cứng cây, khả năng sinh chịu nóng,
chịu hạn tốt. Dạng hình cây gọn, sinh trưởng phát
triển rất khoẻ, bộ lá xanh lâu tàn, cứng cây và ít
đổ ngã.
Mong muốn có một công thức phù hợp nhất
khi sử dụng phân chuồng chăn nuôi lợn đã qua
xử lý hầm BIOGAS để trồng ngô giống NK66
cho các trang trại chăn nuôi lợn chủ động nguồn
nguyên liệu thức ăn ở huyện Cẩm Thủy, Thanh
Hóa, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu ảnh
hưởng của phân chuồng trang trại lợn đã qua xử
lý qua hầm BIOGAS đến sinh trưởng, phát triển,
năng suất giống ngô NK66 trồng tại xã Cẩm Tâm,
huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa.

II. VẬT LIỆU, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

1. Vật liệu nghiên cứu
Giống ngô lai NK66 có nguồn gốc Thái Lan do
Công ty Syngenta Việt Nam nghiên cứu. Giống
ngô lai NK66 được tạo từ tổ hợp lai giữa 2 dòng
ngô có nguồn gốc nhiệt đới NP5024/NP5063.
Giống được khảo nghiệm từ năm 2002 - 2005.
Được Bộ Nông nghiệp & PTNT công nhận giống
quốc gia năm 2005.
Phân chuồng trang trại lợn đã qua xử lý hầm
Bioga tại trang trại của ông Trần Thanh An, xã
Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa.
Phân urê, lân, kali...
2. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu được tiến hành tại trang trại của
ông Trần Thanh An, xã Cẩm Tâm, huyện Cẩm
Thủy, tỉnh Thanh Hóa, từ 20 tháng 1 năm 2018
đến 30 tháng 4 năm 2018
Bố trí thí nghiệm: Thí nghiệm được bố trí sắp
xếp theo khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh (RCB) gồm
4 công thức, 3 lần nhắc lại:
Công thức 1 (đối chứng): Nền vô cơ + 0 tấn

phân chuồng.
Công thức 2: Nền vô cơ+5
tấn phân chuồng.
Công thức 3: Nền vô cơ+10
tấn phân chuồng.
Công thức 4: Nền vô cơ+15
tấn phân chuồng.
Nền vô cơ: 170 kg ure (N) +
75 kg lân (P2O5) + 75 kg Kali
(K2O).
Bón lót toàn bộ phân chuồng
và lân + 1/4 ure. Bón thúc lần
1 (1/4 ure + 1/3 kali): 15 ngày
sau gieo; bón thúc lần 2 (1/4
ure + 1/3 kali): 30 ngày sau
gieo; bón thúc lần 3 (1/4 ure +
1/3 kali): 40 ngày sau gieo.
Thí nghiệm theo dõi 10 cây/
công thức/lần nhắc lại, cắm cọc
đánh dấu để cố định cây theo
dõi theo đường chéo góc, diện
tích mỗi ô thí nghiệm là 20 m2,
diện tích các ô thí nghiệm là
180 m2. Mật độ trồng 57.000
cây/ha.
Chỉ tiêu theo dõi: Thời gian
sinh trưởng (ngày mọc, ngày trỗ
cờ, ngày tung phấn, phun râu
và ngày chín sinh lý). Động thái
sinh trưởng (Động thái tăng
trưởng chiều cao của cây, chiều
cao cây cuối cùng, chiều cao
đóng bắp. Khả năng chống đổ
ngã (tỉ lệ đổ rễ, tỉ lệ gẫy thân).
Các yếu tố cấu thành năng suất
ngô (số bắp hữu hiệu/cây, số
hàng hạt/bắp, số hạt/hàng, khối
lượng 1000 hạt, năng suất thực
thu).
Số liệu được xử lý theo
chương trình phần mềm EXCEL
6.0 và chương trình phần mềm
SPSS 16.0.

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Thời gian sinh trưởng của
giống ngô NK66 (Bảng 1).
Thời gian sinh trưởng của
cây ngô NK66 trong 4 công thức

Bảng 1. Ảnh hưởng của phân chuồng đã xử lý qua hầm Biogas
đến thời gian sinh trưởng phát triển của giống ngô lai NK66

Bảng 2 Ảnh hưởng của phân chuồng đã xử lý qua hầm Biogas đến động thái
tăng trưởng chiều cao cây ngô giống NK66
Đơn vị: cm/cây

Ghi chú: kỳ 1: 10 ngày sau trồng; kỳ 2: 20 ngày sau trồng; kỳ 3: 30 ngày sau trồng; kỳ 4:
40 ngày sau trồng; kỳ 5: 50 ngày sau trồng; kỳ 6: 60 ngày sau trồng.
Bảng 3. Ảnh hưởng của phân chuồng đã xử lý qua hầm Biogas đến chiều cao
cây cuối cùng và chiều cao đóng của ngô lai NK66
Đơn vị: cm/cây

giao động từ 98 đến 101 ngày.
Ngắn nhất khi không sử dụng
phân chuồng và dài nhất khi sử
dụng 15 tấn phân chuồng .
Động thái tăng trưởng chiều
cao cây ngô NK66 (Bảng 2).
Chiều cao của cây ngô NK66
trong 4 công thức giao động từ
198,8cm đến 210,1cm. Thấp
nhất khi không sử dụng phân
chuồng và cao nhất khi sử dụng
15 tấn phân chuồng.
Chiều cao cuối cùng và chiều
cao đóng bắp của cây ngô NK66
(Bảng 3)
Chiều cao đóng bắp của
cây ngô NK66 trong 4 công
thức giao động từ 99,3 cm đến
105 cm. Thấp nhất khi không
sử dụng phân chuồng và cao
nhất khi sử dụng 15 tấn phân
chuồng.
Khả năng chống đổ ngã

(Bảng 4).
Cây ngô NK66 đổ rễ cao
nhất (4,5%) ở công thức 2 - sử
dụng mức 5 tấn phân chuồng
và gãy thân nhiều nhất (1,8%)
ở công thức 1 - không sử dụng
phân chuồng. Cây ngô ít đổ rễ
(3,4%) và gãy thân (1,0%) nhất
ở công thức 3, mức sử dụng 10
tấn phân chuồng.
Các yếu tố cấu thành năng
suất giống ngô NK66 (Bảng 5).
Ở công thức 4 số bắp hữu
hiệu và số hạt trên hàng là
nhiều nhất nhưng ở công thức
3 số hàng hạt trên bắp lại đạt
nhiều nhất.
Năng suất thực thu của ngô
lai NK66
Bảng 6. Ảnh hưởng của phân
chuồng đã xử lý qua hầm Biogas
đến năng suất của cây ngô lai đơn
NK66
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Bảng 4. Ảnh hưởng của phân chuồng đã xử lý qua hầm Biogas
đến khả năng chống đổ ngã của cây ngô lai NK66

Bảng 5. Ảnh hưởng của phân chuồng đã xử lý qua hầm Biogas
đến các yếu tố cấu thành năng suất của cây ngô lai NK66

Báo cáo của Viện Nghiên cứu
ngô tại Hội nghị tổng kết 5 năm
phát triển ngô lai (1996 - 2000,
lần 2.
7. Viện Nghiên cứu ngô
(2005), Một số kết quả nổi bật
trong nghiên cứu hoa học công
nghệ Viện Nghiên cứu ngô
giai đoạn 2001 – 2005 và định
hướng giai đoạn 2006 – 2010,
http://www.vaas.org.vn/english/index.php.

Summary

Như vậy, với các công thức
thí nghiệm như trên, kết quả
nghiên cứu cho thấy với công
thức 3 (Nền vô cơ + 10 tấn
phân chuồng/ha) cây ngô NK66
trồng ở làng Ao, xã Cẩm Tâm,
huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh
Hóa có thời gian sinh trưởng
là 99 ngày, khả năng chống đổ
ngã là cao nhất và thu được
năng suất cao nhất.

IV. KẾT LUẬN

Với giống ngô NK66, các
trang trại chăn nuôi có diện
tích rộng có thể trồng để chủ
động nguồn thức ăn, tận dụng
nguồn phân chuồng hiện có để
gia tăng giá trị sản phẩm cho
trang trại. Công thức nên sử
dụng là 10 tấn phân chuồng +
170 kg ure + 75 kg lân + 75
kg Kali.
Lời cảm ơn: Nghiên cứu được
hỗ trợ kinh phí bởi dự án “Ứng
dụng khoa học công nghệ xây dựng
mô hình chăn nuôi lợn ngoại khép
kín an toàn sinh học tại huyện
Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa”
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The effect of pig compost
treated by Biogas tunnel on
growth, development and yiel
of maize NK 66 planted in Ao
Village, Cam Tam Commune,
Cam Thuy Districk, Thanh Hoa
Province
Tran Thi Thanh Huyen,
Tong Van Giang, Tran Thanh
An, Tran Thi Thanh Binh.
The effect of pig compost
treated by Biogas tunnel on
growth, development and yield
of maize NK66 was studied in
Ao village, Cam Tam Commune,
Cam Thuy District, Thanh Hoa
Province. The experiment was
designed in randomize complete block (RCB) with 4 treatments and 3 replicates. Control: inorganic substrate only;
treatments include inorganic
substrate and the compost at
different amounts: 5, 10 or
15 tons per ha. The inorganic
substrate contained 170 kg N,
17kg P2O55 and 75 kg K2O. The
study result showed that Maize
NK66 treated by 10 tons of
compost/ha had highest tolerability to lodging and highest
yield (8.3 tons/ha). The growth
time of maize NK66 treated by
this treatment was observed to
be 99 days.

