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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

¶NH H¦ëNG CñA BãN NATRI SILICAT LáNG PHèI HîP PHUN NATRI HUMAT L£N L¸
§ÕN SINH TR¦ëNG, PH¸T TRIÓN Vμ N¡NG SUÊT LóA H¦¥NG TH¥M Sè 1
TRåNG TR£N MéT Sè NÒN §¹M
Effect of Liquid Sodium Silicate Application Combined with Foliar Spray of
Sodium Humate on Leaf Growth, Development and Yield of Rice cv. Huong Thom
No1 at Some N Fertilizer Rates
Mai Thị Tân, Nguyễn Trường Sơn, Phạm Văn Cường, Nguyễn Văn Tính,
Nguyễn Thị Thanh, Hà Thị Thắm
Khoa Nông học, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
TÓM TẮT
Nghiên cứu ảnh hưởng của bón natri silicat lỏng phối hợp phun natri humat lên lá đến sinh
trưởng, phát triển và năng suất lúa Hương thơm số 1 (HT1) trồng trên một số nền đạm đã được triển
khai trên đất phù sa sông Hồng tại 2 vụ xuân và vụ mùa năm 2007. Thí nghiệm đã được triển khai trên
nền phân bón 60 P2O5, 60 K2O và các nền đạm 60, 90 và 120 N có bổ sung bón lót 75 kg natri silicat
lỏng/ha phối hợp phun natri humat 0,03% lên lá lúc lúa đẻ nhánh. Từ các kết quả thực nghiệm rút ra
một số kết luận rằng bón phối hợp natri silicat lỏng với dung dịch natri humat phun lên lá đã làm tăng
số nhánh hữu hiệu, tăng chỉ số diện tích lá, hàm lượng diệp lục, sự tích luỹ chất khô và các yếu tố
cấu thành năng suất lá Hương thơm số 1 so với các công thức không xử lý có cùng nền đạm. Kết quả
làm tăng năng suất thực thu từ 9 - 12% so với các công thức không được xử lý, làm tăng tính chống
chịu bệnh bạc lá của lúa và mang lại hiệu quả kinh tế cao so với các công thức không xử lý. Để giảm
lượng đạm bón và bảo vệ được độ phì của đất nên sử dụng công thức bón 90 N, 75 kg natri silicat
lỏng/ha trước cấy phối hợp phun lên lá natri humat 0,03% lúc lúa đẻ nhánh.
Từ khoá: Lúa Hương thơm số 1, natri humat, natri silicat lỏng, phân đạm, phân silic, thủy tinh
lỏng.

SUMMARY
An experiment was conducted to study the effect of liquid sodium silicate fertilization in
combination with foliar spray of sodium humate on growth, development and grain yield of cv. Huong
Thom No1 in the 2007 spring and summer season. The experiment was based on constant rates of 60
kg P2O5, 60 kg K2O, but varying levels of nitrogen, i.e. 60 kg, 90 kg and 120 N kg per hectare and
divided into two sets. The second set was fertilized with 75 kg of liquid sodium silicate per hectare as
basal application in combination with foliar spray of sodium humate 0.03% at tillering stage. It was
found that liquid sodium silicate application combined with sodium humate foliar spray exerted
positive effect on growth, development of rice plants, i.e. increase in number of effective tillers, leaf
area index, chlorophyll contents, and dry matter and yield components. As a result, actual grain yield,
in comparison with the control, increased by 9 - 12%. In addition, application liquid sodium silicate
with sodium humate foliar spray improved host resistance to bacterial leaf blight and higher economic
efficiency. In order to reduce fertilizer level and to conserve soil fertility, a rate of 90 kg N 60 kg P2O5
+ 60 kg K2O plus liquid sodium silicate at 75kg/ha per hectare was recommended.
Keywords: Liquid sodium silicate, nitrogen fertilizer, rice, sodium humate.
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1. §ÆT VÊN §Ò
§øng tr−íc thùc tÕ gi¸ ph©n ho¸ häc
ngμy cμng t¨ng, trong ®ã cã ph©n ®¹m, lμm
gi¶m thu nhËp cña ng−êi s¶n xuÊt lóa. MÆt
kh¸c, viÖc sö dông nhiÒu ph©n ho¸ häc
kh«ng hîp lý cã thÓ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng suy
tho¸i ®Êt vμ lμm t¨ng « nhiÔm m«i tr−êng.
ViÖc sö dông ph©n bãn NPK hîp lý phèi
hîp víi sö dông c¸c ph©n bãn kh¸c nh− ph©n
silic... hoÆc phèi hîp víi sö dông chÊt ®iÒu
hoμ sinh tr−ëng nh»m ph¸t huy tèi ®a hiÖu
qu¶ ph©n bãn, kÝch thÝch sinh tr−ëng, ph¸t
triÓn vμ n©ng cao n¨ng suÊt c©y trång ®·
®−îc coi lμ c¸c biÖn ph¸p kü thuËt míi nh»m
gi¶m l−îng ph©n bãn trong s¶n xuÊt lóa.
ë ViÖt Nam, NguyÔn Tr−êng S¬n vμ cs.
(2005, 2006) ®· sö dông natri silicat láng
lμm mét d¹ng ph©n bãn míi cung cÊp silic dÔ
tan, axit humic nh− lμ mét chÊt cã ho¹t tÝnh
®iÒu hoμ sinh tr−ëng (NguyÔn Tr−êng S¬n &
cs., 2005; Mai ThÞ T©n & cs., 2005) hoÆc sö
dông phèi hîp chóng trong s¶n xuÊt lóa
(Mai ThÞ T©n vμ cs., 2006). C¸c kÕt qu¶ thu
®−îc cho thÊy sö dông natri silicat, axit
humic (d−íi d¹ng natri humat) riªng rÏ hoÆc
phèi hîp chóng ®Òu cã ¶nh h−ëng tèt ®Õn
sinh tr−ëng, ph¸t triÓn vμ n¨ng suÊt lóa, t¹o
tiÒn ®Ò cho gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö
dông ph©n bãn, trong ®ã cã ®¹m.
Nghiªn cøu ¶nh h−ëng cña viÖc bãn
natri silicat láng phèi hîp phun natri humat
lªn l¸ ®Õn sinh tr−ëng, ph¸t triÓn vμ n¨ng
suÊt cña lóa H−¬ng th¬m sè 1 trång trªn mét
sè nÒn ®¹m ®−îc tiÕn hμnh nh»m gãp phÇn
t¹o ra mét gi¶i ph¸p míi sö dông hîp lý vμ
tiÕt kiÖm ®¹m trong s¶n xuÊt lóa.

2. VËT LIÖU Vμ PH¦¥NG PH¸P
NGHI£N CøU
ThÝ nghiÖm tiÕn hμnh trong vô xu©n vμ
vô mïa n¨m 2007. Gièng thÝ nghiÖm lμ
gièng lóa H−¬ng th¬m sè 1. §Êt thÝ nghiÖm
lμ ®Êt phï sa s«ng Hång thuéc Trung t©m
kh¶o nghiÖm gièng c©y trång vμ ph©n bãn
V¨n L©m, H−ng Yªn, cã thμnh phÇn n«ng

ho¸: pHKCl = 5,8, cacbon h÷u c¬ tæng sè
(OC%) = 1,14%, N dÔ tiªu = 7,3 mg/100g ®Êt,
N tæng sè = 0,14%, P2O5 dÔ tiªu = 11,17
mg/100g ®Êt, K2O dÔ tiªu = 9,18 mg/100g
®Êt, SiO2 dÔ tiªu = 5,7 mg/100g ®Êt. Ho¸
chÊt, ph©n bãn thÝ nghiÖm gåm: natri silicat
láng (thñy tinh láng Na2SiO3) cã chøa:
32,28% Na2O, 46,80% SiO2; natri humat
(NaH) - chÕ phÈm do Bé m«n Ho¸ Tr−êng
§¹i häc N«ng nghiÖp Hμ Néi cung cÊp; c¸c
d¹ng ph©n: ure (46% N), supe l©n (16%
P2O5), kali clorua (56% K2O).
Tõ c¸c kÕt qu¶ c«ng bè cña Mai ThÞ T©n,
NguyÔn Tr−êng S¬n vμ cs. (2005a, b; 2006),
thÝ nghiÖm ®· ®−îc tiÕn hμnh nh− sau: l−îng
natri silicat láng 75 kg/ha (viÕt t¾t lμ Si75)
®−îc trén víi supe l©n vμ bãn lãt tr−íc khi
cÊy; phun NaH 0,03% vμo lóc lóa ®Î nh¸nh
(dïng n−íc pha lo·ng 17 lÝt natri humat 1%
thμnh 570 lÝt phun cho 1 ha, phun 1 lÇn vμo
lóc lóa ®Î nh¸nh).
C¸c thÝ nghiÖm ®−îc bè trÝ theo ph−¬ng
ph¸p khèi ngÉu nhiªn hoμn chØnh (RCB),
mçi c«ng thøc nh¾c l¹i 4 lÇn. DiÖn tÝch mét «
thÝ nghiÖm: 12 m2, gåm 6 c«ng thøc (CT):
CT1: 120 N + 60 P2O5 + 60 K2O.
CT2: 90 N + 60 P2O5 + 60 K2O.
CT3: 60 N + 60 P2O5 + 60 K2O (§C).
CT4: 120 N + 60 P2O5 + 60 K2O + bãn tr−íc
cÊy 75 kg Na2SiO3/ha + phun NaH 0,03%.
CT5: 90N + 60 P2O5 + 60 K2O + bãn tr−íc
cÊy 75 kg Na2SiO3/ha + phun NaH 0,03%.
CT6: 60N + 60 P2O5 + 60 K2O + bãn tr−íc
cÊy 75 kg Na2SiO3/ha + phun NaH 0,03%.
C¸c chØ tiªu theo dâi: ChiÒu cao c©y, sè
nh¸nh h÷u hiÖu, chØ sè diÖn tÝch l¸ (LAI),
hμm l−îng diÖp lôc, sù tÝch luü chÊt kh«, c¸c
yÕu tè cÊu thμnh n¨ng suÊt nh− sè b«ng
trung b×nh/m2, sè h¹t trung b×nh/b«ng, tû lÖ
h¹t ch¾c (%), khèi l−îng 1000 h¹t (P1000) vμ
n¨ng suÊt thùc thu (t¹/ha) ®−îc x¸c ®Þnh
b»ng c¸c ph−¬ng ph¸p th−êng dïng; t×nh
h×nh s©u bÖnh h¹i lóa ®−îc ®¸nh gi¸ theo
thang ®iÓm cña IRRI (1986).
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HiÖu qu¶ kinh tÕ ®−îc ®¸nh gi¸ qua c¸c
chØ tiªu:
L·i rßng cña c«ng thøc thÝ nghiÖm =
Tæng thu cña c«ng thøc thÝ nghiÖm – (tæng
thu cña c«ng thøc ®èi chøng + chi phÝ thªm
cña c«ng thøc thÝ nghiÖm) vμ tû suÊt ®Çu t−
= l·i rßng/chi phÝ thªm.
Sè liÖu ®−îc xö lý thèng kª theo tÝnh
to¸n th«ng th−êng vμ b»ng ch−¬ng tr×nh
IRRISTAT 4.0.

Khi t¨ng l−îng ®¹m bãn tõ 60 N lªn 120 N,
chiÒu cao c©y lóa cña c¸c c«ng thøc cã xö lý
bãn natri silicat láng vμ phun natri humat
hoÆc kh«ng xö lý ®Òu t¨ng. Tuy vËy, sù sai
kh¸c chØ cã ý nghÜa thèng kª gi÷a hai c«ng
thøc bãn 60 N vμ 120 N kh«ng ®−îc bãn
natri silicat láng vμ phun natri humat.
Trªn c¶ 3 nÒn ®¹m, c¸c c«ng thøc xö lý
bãn natri silicat láng vμ phun natri humat cã
t¸c dông lμm t¨ng chiÒu cao c©y lóa so víi
c¸c c«ng thøc kh«ng xö lý cã cïng nÒn ®¹m,
tuy vËy, ch−a cã ý nghÜa thèng kª. Sù t¨ng
nμy cã thÓ lμ do t¸c ®éng cña natri humat,
yÕu tè kÝch thÝch chiÒu cao c©y [5, 6], v× natri
silicat lμm gi¶m chiÒu cao c©y (NguyÔn
Tr−êng S¬n & cs., 2005 a; 2005 b; 2006).
* VÒ sè nh¸nh h÷u hiÖu:
Khi t¨ng l−îng ®¹m bãn sè nh¸nh h÷u
hiÖu cña c¸c c«ng thøc cã xö lý bãn natri
silicat láng vμ phun natri humat hoÆc kh«ng
xö lý ®Òu t¨ng, tuy vËy, sù sai kh¸c cã ý
nghÜa thèng kª chØ x¶y ra gi÷a 2 nÒn ®¹m 60
vμ 120 N.

3. KÕT QU¶ NGHI£N CøU Vμ TH¶O
LUËN
3.1. ¶nh h−ëng cña bãn Na2SiO3 phèi hîp
phun NaH lªn l¸ ®Õn sinh tr−ëng,
ph¸t triÓn cña lóa H−¬ng th¬m sè 1
trång trªn c¸c nÒn ®¹m kh¸c nhau
Xö lý bãn natri silicat láng vμ phun
natri humat lªn l¸ ®· cã ¶nh h−ëng tÝch cùc
®Õn sinh tr−ëng, ph¸t triÓn cña lóa trång
trªn c¸c l−îng ®¹m bãn kh¸c nhau (B¶ng 1).
* VÒ chiÒu cao c©y:

B¶ng 1. ¶nh h−ëng cña bãn Na2SiO3 phèi hîp phun NaH lªn l¸ ®Õn sinh tr−ëng,
ph¸t triÓn cña lóa H−¬ng th¬m sè 1 trång trªn c¸c nÒn ®¹m kh¸c nhau
(vô mïa n¨m 2007)
Chỉ tiêu theo dõi
Công
thức

1

Chiều cao cây

Nhánh hữu hiệu

cm

% so
với ĐC

nhánh/

CT1

123,9

CT2

1

LAI
2

m lá/

Hàm lượng
2
diệp lục

3

Hàm lượng
1
chất khô
g/

khóm

% so
với ĐC

m đất

% so
với ĐC

mg/g lá

% so
với ĐC

khóm

% so
với ĐC

101,7

5,7

109,6

4,98

106,2

32,24

102,6

34,29

111,2

122,2

100,3

5,5

105,8

4,93

105,1

32,07

102,1

33,78

109,5

CT3 (ĐC)

121,8

100

5,2

100

4,69

100,0

31,41

100

30,85

100

CT4

124,9

102,5

6,3

121,2

5,22

111,3

34,00

108,2

37,12

120,3

CT5

124,6

102,3

6,1

117,3

5,20

110,9

33,90

107,9

36,25

117,5

CT6

124,0

101,8

5,9

113,5

5,17

110,2

33,56

106,8

35,46

114,9

CV%

1,8

6,8

8,5

5,1

4,4

LSD0,05

1,6

0,35

0,38

1,5

1,4

1

2

3

2

Ghi chú: khi thu hoạch, lúc lúa trỗ, lúc lúa làm đòng
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* VÒ sù tÝch luü chÊt kh«:
Khi t¨ng l−îng ®¹m bãn sù tÝch luü chÊt
kh« cña c¸c c«ng thøc cã xö lý bãn natri
silicat láng vμ phun natri humat hoÆc kh«ng
xö lý ®Òu t¨ng, song, sù sai kh¸c cã ý nghÜa
thèng kª chØ x¶y ra gi÷a 2 nÒn ®¹m 60 vμ
120 N, riªng ë c¸c c«ng thøc kh«ng xö lý bãn
natri silicat láng vμ phun natri humat cßn cã
sù sai kh¸c cã ý nghÜa thèng kª gi÷a c¸c c«ng
thøc bãn 60 vμ 90 N.
Trªn c¶ 3 nÒn ®¹m, c¸c c«ng thøc xö lý
bãn natri silicat láng vμ phun natri humat cã
t¸c dông lμm t¨ng sù tÝch luü chÊt kh« cña
lóa so víi c¸c c«ng thøc kh«ng xö lý cã cïng
nÒn ®¹m, cã ý nghÜa thèng kª.

Trªn c¶ 3 nÒn ®¹m, c¸c c«ng thøc xö lý
bãn natri silicat láng vμ phun natri humat cã
t¸c dông lμm t¨ng sè nh¸nh h÷u hiÖu cña
lóa so víi c¸c c«ng thøc kh«ng xö lý cã cïng
nÒn ®¹m, cã ý nghÜa thèng kª.
* VÒ chØ sè diÖn tÝch l¸ (LAI):
Khi t¨ng l−îng ®¹m bãn LAI cña c¸c
c«ng thøc cã xö lý bãn natri silicat láng vμ
phun natri humat hoÆc kh«ng xö lý ®Òu
t¨ng, tuy vËy, ch−a cã ý nghÜa thèng kª.
Trªn c¶ 3 nÒn ®¹m, c¸c c«ng thøc xö lý
bãn natri silicat láng vμ phun natri humat cã
t¸c dông lμm t¨ng LAI cña lóa so víi c¸c
c«ng thøc kh«ng xö lý cã cïng nÒn ®¹m, tuy
nhiªn, ch−a cã ý nghÜa thèng kª.
Ngoμi viÖc lμm t¨ng LAI, natri silicat
láng vμ natri humat cßn gióp cho bé l¸ lóa
bÒn h¬n, xanh l©u h¬n; khi thu ho¹ch l¸ lóa
xanh h¬n so víi ®èi chøng cã cïng nÒn ®¹m.
* VÒ hμm l−îng diÖp lôc:
Khi t¨ng l−îng ®¹m bãn hμm l−îng diÖp
lôc cña c¸c c«ng thøc cã xö lý bãn natri silicat
láng vμ phun natri humat hoÆc kh«ng xö lý
®Òu t¨ng, tuy vËy, ch−a cã ý nghÜa thèng kª.
Trªn c¶ 3 nÒn ®¹m, c¸c c«ng thøc xö lý
bãn natri silicat láng vμ phun natri humat cã
t¸c dông lμm t¨ng hμm l−îng diÖp lôc cña
lóa so víi c¸c c«ng thøc kh«ng xö lý cã cïng
nÒn ®¹m, song ch−a cã ý nghÜa thèng kª.

3.2. ¶nh h−ëng cña bãn Na2SiO3 phèi hîp
phun NaH lªn l¸ ®Õn c¸c yÕu tè cÊu
thμnh n¨ng suÊt vμ n¨ng suÊt thùc
thu cña lóa H−¬ng th¬m sè 1 trång
trªn c¸c nÒn ®¹m kh¸c nhau, n¨m 2007
a. ¶nh h−ëng cña bãn natri silicat láng phèi
hîp phun natri humat ®Õn c¸c yÕu tè cÊu
thμnh n¨ng suÊt lóa H−¬ng th¬m sè 1
trång trªn c¸c nÒn ®¹m kh¸c nhau

Bãn natri silicat láng phèi hîp phun
natri humat cho lóa H−¬ng th¬m sè 1 trång
trªn c¸c nÒn ®¹m kh¸c nhau ®· lμm cho mét
sè yÕu tè cÊu thμnh n¨ng suÊt thay ®æi theo
h−íng tÝch cùc (B¶ng 2).

B¶ng 2. ¶nh h−ëng cña bãn Na2SiO3 phèi hîp phun NaH lªn l¸ ®Õn c¸c yÕu tè
cÊu thμnh n¨ng suÊt cña lóa H−¬ng th¬m sè 1 trång trªn c¸c nÒn ®¹m kh¸c nhau,
vô mïa n¨m 2007
Chỉ tiêu theo dõi
Công
thức

Số bông/m

2

Bông

% so với
ĐC

CT1

285,0

CT2

270,0

CT3 (ĐC)

Tổng số hạt/ bông

Số hạt chắc/ bông

Tỷ lệ hạt chắc/bông
(%)

P1000 hạt
(g)

100,6

83,2

21,65

100,5

83,1

21,62

115,5

100

83,0

21,40

101,3

117,9

102,0

83,6

21,88

100,6

117,6

101,8

83,5

21,76

100,8

117,1

101,4

83,5

21,64

Hạt

% so với
ĐC

Hạt

% so với
ĐC

109,6

139,7

100,4

116,3

103,8

139,7

100,4

116,1

260,0

100

139,2

100

CT4

315,0

121,2

141,0

CT5

305,0

117,3

140,1

CT6

300,0

115,4

140,3

CV%
LSD0,05

8,8
23,0
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B¶ng 3. ¶nh h−ëng cña bãn Na2SiO3 phèi hîp phun NaH lªn l¸ ®Õn n¨ng suÊt
thùc thu cña lóa H−¬ng th¬m sè 1 trång trªn c¸c nÒn ®¹m kh¸c nhau, n¨m 2007
Năng suất thực thu
Công thức

Vụ xuân

Vụ mùa

Trung bình cả năm

Tạ/ha

% so với ĐC

Tạ/ha

% so với ĐC

Tạ/ha

% so với ĐC

CT1

52,15

107,2

55,42

114,6

53,78

110,8

CT2

50,35

103,5

53,00

109,5

51,68

106,5

CT3 (ĐC)

48,64

100

48,39

100

48,52

100

CT4

56,70

116,5

60,42

124,9

58,56

120,7

CT5

53,90

110,8

58,08

120,0

55,99

115,4

CT6

52,39

107,8

56,33

116,4

54,36

112,0

CV%

1,5

4,5

3,2

LSD0,05

1,21

4,47

2,80

- T¨ng sè b«ng/m2 ë c«ng thøc bãn natri
silicat láng vμ natri humat so víi c«ng thøc
cã cïng nÒn ®¹m, cã ý nghÜa thèng kª ë møc
LSD 0,05.
- C¸c yÕu tè cÊu thμnh n¨ng suÊt cña
c¸c c«ng thøc cã bãn natri silicat láng vμ
phun natri humat hoÆc kh«ng ®Òu t¨ng khi
l−îng ®¹m bãn t¨ng, song, sù sai kh¸c râ rÖt,
cã ý nghÜa thèng kª chØ x¶y ra gi÷a 2 nÒn
®¹m 60 N vμ 120 N.
Nh− vËy, viÖc phèi hîp bãn natri silicat
láng víi phun natri humat ®· cã t¸c dông
lμm t¨ng c¸c yÕu tè cÊu thμnh n¨ng suÊt, t¹o
tiÒn ®Ò cho h×nh thμnh n¨ng suÊt lóa sau
nμy.
b. ¶nh h−ëng cña bãn natri silicat láng
vμ phun natri humat ®Õn n¨ng suÊt
thùc thu

- Khi t¨ng l−îng ®¹m bãn n¨ng suÊt thùc
thu cña c¸c c«ng thøc cã xö lý bãn natri silicat
láng vμ phun natri humat hoÆc kh«ng ®Òu
t¨ng, tuy nhiªn, sù sai kh¸c cã ý nghÜa thèng
kª chØ x¶y ra gi÷a 2 nÒn ®¹m 60 N vμ 120 N
(B¶ng 3).
- Trªn c¶ 3 nÒn ®¹m, c¸c c«ng thøc xö lý
bãn natri silicat láng vμ phun natri humat cã
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t¸c dông lμm t¨ng n¨ng suÊt thùc thu cña
lóa so víi c¸c c«ng thøc kh«ng xö lý cïng
nÒn ®¹m, cã ý nghÜa thèng kª (B¶ng 3).
Cã thÓ xÕp n¨ng suÊt thùc thu cña c¸c
c«ng thøc cã xö lý bãn natri silicat láng vμ
phun natri humat hoÆc kh«ng xö lý theo thø
tù: CT4 > CT5 > CT6 > CT1 > CT2 > CT3.
Nh− vËy, viÖc phèi hîp bãn natri silicat
láng víi phun natri humat ®· cã t¸c dông
lμm t¨ng n¨ng suÊt thùc thu, c¬ së ®Ó cã thÓ
tiÕt kiÖm l−îng ®¹m bãn mμ vÉn ®¹t n¨ng
suÊt cao.
3.3. ¶nh h−ëng cña bãn Na2SiO3 phèi
hîp phun NaH lªn l¸ ®Õn t×nh h×nh
s©u, bÖnh cña lóa H−¬ng th¬m sè 1
trång trªn c¸c nÒn ®¹m kh¸c nhau,
n¨m 2007
Mét trong nh÷ng t¸c ®éng quan träng
cña silic lμ lμm t¨ng kh¶ n¨ng chèng chÞu
mét sè lo¹i s©u bÖnh h¹i cña lóa.
Trªn c¸c nÒn ®¹m kh¸c nhau, bãn natri
silicat láng tr−íc cÊy phèi hîp víi phun natri
humat lªn l¸ cho lóa H−¬ng th¬m sè 1 ®·
t¨ng c−êng kh¶ n¨ng chèng chÞu cña lóa ®èi
víi s©u ®ôc th©n, s©u cuèn l¸ vμ bÖnh bÖnh
b¹c l¸ (B¶ng 4).

Ảnh hưởng của bón natri silicat lỏng phối hợp phun natri humat lên lá...

B¶ng 4. ¶nh h−ëng cña bãn Na2SiO3 phèi hîp phun NaH lªn l¸ ®Õn t×nh h×nh s©u,
bÖnh cña lóa H−¬ng th¬m sè 1 trång trªn c¸c nÒn ®¹m kh¸c nhau, n¨m 2007
Các loại sâu, bệnh hại lúa (điểm)
Công thức

Vụ xuân

Vụ mùa

Sâu đục thân

Sâu cuốn lá

Bạc lá

Sâu đục thân

Sâu cuốn lá

Bạc lá

CT1

1

1

4

1

1

3

CT2

1

1

4

1

1

3

CT3

1

1

3

1

1

2

CT4

1

1

2

1

1

1

CT5

1

1

2

1

1

1

CT6

1

1

2

1

1

1

Ghi chú: Thang điểm đánh giá mức độ sâu, bệnh hại (theo % cây bị hại) của IRRI (1996):
* Sâu đục thân: Điểm 1: 1-10%; điểm 2: 11-20%; điểm 3: 21-30%; điểm 4: 31-60%; điểm 5: 61-100%.
* Sâu cuốn lá: Điểm 1: 1-10%; điểm 2: 11-20%; điểm 3: 21-35%; điểm 4: 36-50%; điểm 5: 51-100%.
* Bệnh bạc lá: Điểm 1: 1-10%; điểm 2: 11-20%; điểm 3: 21-30%; điểm 4: 31-60%; điểm 5: 61-100%.

3.4. ¶nh h−ëng cña bãn Na2SiO3 phèi
hîp phun NaH lªn l¸ ®Õn hiÖu qu¶
kinh tÕ cña lóa H−¬ng th¬m sè 1
trång trªn c¸c nÒn ®¹m kh¸c nhau,
n¨m 2007
Víi ®¬n gi¸ cña s¶n phÈm thu ho¹ch,
nguyªn vËt liÖu s¶n xuÊt vμ c«ng lao ®éng ë
thêi ®iÓm nghiªn cøu ®−îc triÓn khai lμ: lóa
5.000 ®ång/kg, urª 5.000 ®ång/kg, natri
silicat láng 2.000 ®ång/kg, natri humat 1%
10.000 ®ång/lÝt, c«ng phun natri humat
120.000 ®ång/ha, l·i suÊt ng©n hμng 1%, ®·
tÝnh ®−îc hiÖu qu¶ kinh tÕ cña c¸c c«ng thøc
thÝ nghiÖm vμ ghi trong b¶ng 5.
C¨n cø vμo chØ tiªu l·i suÊt ®Çu t− vμo
ph©n bãn ph¶i ®¹t tû sè lín h¬n 2 (Vâ Minh
Kha, 1996) vμ sè liÖu cña b¶ng 5 cho thÊy:
Khi t¨ng l−îng ®¹m bãn hiÖu qu¶ kinh tÕ
cña c¸c c«ng thøc cã xö lý bãn natri silicat
láng vμ phun natri humat hoÆc kh«ng xö lý
®Òu t¨ng. Trªn c¶ 3 nÒn ®¹m, c¸c c«ng thøc

xö lý bãn natri silicat láng vμ phun natri
humat cã hiÖu qu¶ kinh tÕ cao so víi c¸c
c«ng thøc kh«ng xö lý cã cïng nÒn ®¹m, cã ý
nghÜa thèng kª.
Cã thÓ xÕp hiÖu qu¶ kinh tÕ cña c¸c c«ng
thøc cã xö lý bãn natri silicat láng vμ phun
natri humat hoÆc kh«ng theo thø tù: CT4 >
CT5 > CT6 > CT1 > CT2 > CT3.
Nh− vËy, viÖc phèi hîp bãn natri silicat
láng víi phun natri humat ®· cã t¸c dông
lμm t¨ng hiÖu qu¶ kinh tÕ t¹o c¬ së gi¶i ph¸p
bãn tiÕt kiÖm ®¹m mμ vÉn ®¹t n¨ng suÊt
cao. Víi n¨ng suÊt lóa tõ 50 - 60 t¹/ha c©y
lóa hót thu kho¶ng 90 - 100 kg N (Vâ Tßng
Xu©n, 2000). V× thÕ, ®Ó b¶o vÖ ®é ph× cña ®Êt
cho s¶n xuÊt l©u dμi nªn sö dông c«ng thøc
bãn 90 N phèi hîp víi bãn lãt 75 kg natri
silicat láng/ha vμ phun natri humat 0,03%
lªn l¸ lóc lóa ®Î nh¸nh, ph−¬ng thøc nμy cho
n¨ng suÊt vμ cho hiÖu qu¶ kinh tÕ cao h¬n
c«ng thøc bãn 120 N.
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4. KÕt luËn
Tõ c¸c kÕt qu¶ thùc nghiÖm trªn cã thÓ
rót ra mét sè kÕt luËn sau:
Bãn l−îng ®¹m cao (120 N, 90 N) cho sè
nh¸nh h÷u hiÖu, sù tÝch luü chÊt kh« vμ c¸c
yÕu tè cÊu thμnh n¨ng suÊt vμ n¨ng suÊt
thùc thu cao h¬n so víi l−îng ®¹m 60 N.
Bãn natri silicat láng víi l−îng 75 kg/ha
vμ phun dung dÞch natri humat 0,03% lªn l¸
®· lμm t¨ng sè nh¸nh h÷u hiÖu, sù tÝch luü
chÊt kh«, c¸c yÕu tè cÊu thμnh n¨ng suÊt vμ
n¨ng suÊt thùc thu so víi c¸c c«ng thøc
kh«ng xö lý nh−ng cã cïng nÒn ®¹m. N¨ng
suÊt thùc thu t¨ng tõ 10 - 15% so víi c¸c
c«ng thøc kh«ng ®−îc xö lý. Tuy nhiªn, sù
sai kh¸c râ rÖt, cã ý nghÜa thèng kª lμ gi÷a 2
nÒn ®¹m 120 N vμ 60 N.
Natri silicat láng vμ natri humat lμm
t¨ng tÝnh chèng chÞu bÖnh b¹c l¸ cña c©y lóa.
Bãn natri silicat láng víi l−îng 75 kg/ha
vμ phun dung dÞch natri humat 0,03% lªn l¸
cho hiÖu qu¶ kinh tÕ cao h¬n so víi c¸c c«ng
thøc kh«ng xö lý, l·i rßng so víi ®èi chøng
(CT3) ®¹t tõ 2.480.000 ®ång ®Õn 3.902.000
®ång, tû suÊt ®Çu t− ®¹t tõ 3,5 ®Õn 5,6 lÇn.
D−íi gãc ®é gi¶m l−îng ®¹m bãn vμ b¶o
vÖ ®−îc ®é ph× cña ®Êt nªn sö dông c«ng
thøc bãn: 90 N + 60 P2O5 + 60 K2O + 75 kg
natri silicat láng/ha bãn lãt tr−íc khi cÊy +
phun dung dÞch natri humat 0,03% lªn l¸ lóc
lóa ®Î nh¸nh.
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