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ABSTRACT 

Objectives of this study were to determine the proper nitrogen fertilizer 
application rate and time for gaining the optimal sugarcane growth, 
yield and Brix. A 22 factorial experiment in a completely randomized 
block design including three nitrogen rates and using leaf chart color 
(LCC). The field experiments have been conducted in Cu Lao Dung and 
Long My in the year of 2012. Results showed that application of 300 kg 
N per hectare with using LCC gave optimum sugarcane growth and yield 
in Cu Lao Dung and Long My.  Especially, stalk height, internode and 
internode length of sugarcane were significantly higher in this treatment, 
but sugarcane Brix were not improved at both sites. 

TÓM TẮT 

Mục tiêu của nghiên cứu là xác định lượng đạm và thời gian bón đạm 
hợp lý cho tối ưu hóa sinh trưởng, năng suất và chất lượng mía. Thí 
nghiệm thừa số hai nhân tố trong bố trí khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 
ba mức phân đạm và bốn phương pháp bón phân đạm được thực hiện ở 
huyện Cù Lao Dung và Long Mỹ. Kết quả thí nghiệm cho thấy, bón 300 
kg đạm trên hecta theo so màu lá đã cho tối ưu sinh trưởng và năng suất 
ở Cù Lao Dung và Long Mỹ. Cụ thể, bằng phương pháp bón này đã gia 
tăng chiều cao, số lóng và chiều dài lóng mía nhưng không làm cải thiện 
độ Brix của mía ở cả hai địa điểm. 

 

1 MỞ ĐẦU 

Đạm là yếu quyết định năng suất mía vì canh 
tác mía thâm canh cần lượng lớn phân đạm để hình 
thành sinh khối (Thornburn et al., 2005). Khi bón 
thiếu đạm không chỉ làm giảm sinh trưởng, diện 
tích lá mà còn dẫn đến giảm quang hợp, điều này 
dẫn đến giảm năng suất và chất lượng mía (Taiz 
and Zeiger, 2002; Sreewarome et al., 2007) bởi vì 
đạm đóng vai trò quan trọng trong trao đổi chất, 
đâm chồi và vươn lóng trong khi bón thừa đạm 
không chỉ gây lãng phí mà còn gây ra phát thải khí 
nhà kính như N2O (Keating et al., 1997). Ở nhiều 
nơi sự cạn kiệt nguồn đạm hữu dụng trong đất bởi 

sự hấp thu của cây trồng chứng minh sự cần thiết 
phải bón đạm ở tỷ lệ phù hợp với thời gian hợp lý 
(Wiedenfeld, 1997). Hàm lượng đạm này có tương 
quan với màu lá (Elfatih et al., 2010) và được đánh 
giá bằng nhiều phương pháp như phương pháp hóa 
học, chỉ số thực vật (NDVI), chỉ số diệp lục tố 
(SPAD) và bảng so màu lá (LCC). Trong đó, biện 
pháp so màu lá không chỉ với chi phí thấp mà còn 
được tiếp cận và ứng dụng một cách dễ dàng bởi 
nông dân. Vì vậy, đề tài được thực hiện nhằm xác 
định lượng đạm phù hợp và thời gian bón đạm hợp 
lý dựa trên bảng so màu lá cho tối hảo sinh trưởng, 
năng suất và chất lượng mía ở vùng Đồng bằng 
sông Cửu Long. 
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2 PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP 

2.1 Phương tiện 

Thí nghiệm được thực hiện tại xã Đại Ân 1, 

huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng và xã Vĩnh 
Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang với các đặc 
tính của đất được trình bày ở Bảng 1. 

Bảng 1: Tính chất của đất thí nghiệm tầng 0 - 20 cm ở Cù Lao Dung - Sóc Trăng và Long Mỹ - Hậu Giang 

Địa điểm 
Độ sâu 

(cm) 
pH(H2O) 

EC 
(mS/cm) 

NO3
- 

Pdt 

Bray 2 Ktđ 

(cmol/kg) 
Sét Thịt Cát 

Đất: nước (1 : 2,5) (mg/kg) (%) 

Cù Lao Dung 
0-20 4,79 0,21 6,36 26,10 1,84 

44,20 53,40 2,40 
20-40 4,73 0,12 5,36 24,80 1,57 

Long Mỹ 
0-20 4,51 0,13 5,70 74,43 0,29 

57,80 37,60 4,60 
20-40 4,92 0,23 1,54 57,74 0,14 

2.2 Phương pháp 

Thí nghiệm thừa số hai nhân tố trong bố trí khối 
hoàn toàn ngẫu nhiên trong đó nhân tố thứ nhất (A) 
gồm ba mức phân đạm (250, 300 và 350kgN/ha) và 

nhân tố thứ hai (B) gồm bốn phương pháp bón 
phân đạm (Bảng 2), với 4 lần lặp lại trên diện tích 
mỗi lô thí nghiệm là 79,2 m2. Công thức phân bón 
(kg/ha) được sử dụng cho giống K88-92 là (250, 
300 hoặc 350 kgN/ha) – 125P2O5 – 200K2O. 

Bảng 2: Lượng N và phương pháp bón N cho mía tại Cù Lao Dung – Sóc Trăng và Long Mỹ - Hậu Giang 

Nghiệm 
thức 

Liều lượng 
(kgN/ha) 

Phương 
pháp bón 

Thời gian bón N 
Ngày sau khi trồng (NSKT) 

10-20 60  90  120 150  
1 

250, 300 
 hoặc 350 

1 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 
2 2 1/5 1/5 2/5 LCC 1/5 + LCC 
3 3 1/5 1/5 LCC 

4 4 
Kiểm tra mỗi tuần, bón N khi LCC<2  
(vạch có số thứ tự là 2, với chỉ số 3) 

Hàm lượng đạm trong lá có tương quan với 
màu lá (Elfatih et al., 2010). Bón đạm được khuyến 
cáo khi màu lá có giá trị LCC ở mức “tới hạn”. Cây 
trồng thiếu đạm thể hiện qua màu lá mà giá trị 
thiếu này là ở mức “tới hạn” của cây trồng.  

 Sinh trưởng được xác định vào các thời 
điểm 60, 90, 120, 150, 180 và 330 ngày sau khi 
trồng gồm chiều cao cây mía (cm) - Đo từ gốc đến 
chót lá; Đường kính cây (cm): Đo ở phần đầu-giữa 
và gốc sau đó tính trung bình; Số chồi (cây/m2): 
Đếm số cây trên m2. Đo chiều cao lóng thân và 
đếm số lóng ở 330 NSKT. 

 Năng suất: Xác định năng suất mía vào lúc 
thu hoạch (tấn/ha). Năng suất mía được xác định 
dựa trên 4 hàng x 12m x 1,1m trong tổng diện tích 
của 1 lô là 6 hàng x 12m x 1,1m. 

 Chất lượng mía: Đo độ Brix (%) vào các 
thời điểm 180, 210, 240 và 330 NSKT. 

Sử dụng phần mềm SPSS 16.0 phân tích 
phương sai, so sánh khác biệt trung bình giữa các 
nghiệm thức thí nghiệm. 

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1 Ảnh hưởng của các mức đạm và 
phương pháp bón cân đối phân đạm theo bảng 
so màu lá lên diễn biến sinh trưởng mía đường 

3.1.1 Diễn biến chiều cao cây mía  

Ở Cù Lao Dung – Sóc Trăng, chiều cao cây mía 
giữa ba mức bón đạm khác biệt ý nghĩa thống kê 
5% từ thời điểm 120NSKT đến khi thu hoạch. Vào 
thời điểm thu hoạch, chiều cao cây đạt cao nhất ở 
nghiệm thức bón 350 kgN/ha (439,0 cm) so với 
bón ở mức 300 kgN/ha (424,0 cm) và 250 kgN/ha 
(423,0 cm). Tương tự, giữa bốn phương pháp bón 
phân đạm cũng khác biệt ý nghĩa thống kê 5% 
trong suốt giai đoạn khảo sát, trong đó, phương 
pháp bón N theo bảng so màu lá mỗi tuần (PPB-4) 
có chiều cao cây (447,0 cm) cao khác biệt ý nghĩa 
thống kê 5% so với ba phương pháp bón còn lại 
vào thời điểm thu hoạch (Bảng 3a).  

Ở Long Mỹ - Hậu Giang, vào thời điểm thu 
hoạch, chiều cao cây mía giữa ba mức bón đạm và 
bốn phương pháp bón phân đạm khác biệt ý nghĩa 
thống kê 5%. Trong đó, mức bón 350 kgN/ha và 
300 kgN/ha đạt cao hơn so với bón 250 kgN/ha và 
PPB-4 có chiều cao cây (433,6 cm) cao khác biệt ý 
nghĩa thống kê 5% so với ba phương pháp bón còn 
lại (Bảng 3b). 
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Bảng 3a: Ảnh hưởng của các mức đạm và phương pháp bón cân đối phân đạm theo bảng so màu lá 
lên diễn biến chiều cao cây mía (cm) tại Cù Lao Dung – Sóc Trăng  

Nhân tố 
Ngày sau khi trồng 

60 90 120 150 180 330 

Mức 
đạm (A) 

250N 60,3 95,2 187,1a 237,4b 279,1c 423,0b 
300N 66,6 96,5 186,8a 253,8a 286,5b 424,0b 
350N 57,2 94,3 171,5b 256,8a 292,4a 439,0a 

Phương 
pháp bón 
đạm (B) 

PPB-1 60,8ab 92,9b 183,5b 245,9b 282,7bc 419,0b 
PPB-2 54,7c 92,8b 169,6c 246,0b 288,4ab 419,0b 
PPB-3 55,6bc 91,9b 179,5b 245,3b 278,0c 430,0b 
PPB-4 66,1a 103,7a 194,7a 260,1a 294,8a 447,0a 

FA ns ns ** ** ** * 
FB ** * ** ** ** ** 
FAXB ** ns ns ** ns ns 
CV (%) 11,75 10,13 6,01 12,54 12,70 14,53 

Bảng 3b: Ảnh hưởng của các mức đạm và phương pháp bón cân đối phân đạm theo bảng so màu lá 
lên diễn biến chiều cao cây mía (cm) tại Long Mỹ - Hậu Giang  

Nhân tố 
Ngày sau khi trồng 

60 90 120 150 180 330 
Mức 
đạm (A) 

250N 88,0c 129,8c 208,2c 276,8b 302,8 405,4b 
300N 111,3a 147,2a 237,2a 279,4ab 299,3 424,6a 
350N 97,8b 137,8b 222,0b 283,1a 301,7 417,2a 

Phương 
pháp bón 
đạm (B) 

PPB-1 94,8 133,8 205,9c 264,9d 289,1d 396,6c 
PPB-2 98,5 137,9 218,5b 275,2c 296,3c 408,7bc 
PPB-3 100,6 138,5 223,8b 284,6b 304,4b 422,2a 
PPB-4 105,0 142,8 241,6a 294,4a 315,2a 433,6a 

FA * * ** * ns ** 
FB ns ns ** ** ** ** 
FAXB ns ns ns ns ns ns 
CV (%) 10,11 7,74 6,53 12,56 12,87 13,25 

Ghi chú: Trong cùng một cột, những số có chữ theo sau khác nhau thì có khác biệt ý nghĩa thống kê ở mức 1% (**) và 
5% (*); ns: không có khác biệt ý nghĩa thống kê. FA - các mức bón đạm; FB - các phương pháp bón phân đạm; FAXB – 
tương tác giữa các mức bón đạm và các phương pháp bón phân đạm; CV% - độ biến động 

Như vậy, trên cả hai địa điểm cho thấy mức 
bón 350 kgN/ha và PPB-4 góp phần gia tăng chiều 
cao cây mía. Các mức đạm khác nhau có chiều cao 
cây tốt hơn so với đối chứng ở Finchaa (Feyissa et 
al., 2009). Tăng mức bón đạm tăng chiều cao so 
với bón đạm tỷ lệ thấp nhất (Azzay et al., 2008). 
Tuy nhiên, bón các mức phân N hoặc hoặc chia 
đạm ra nhiều lần bón không ảnh hưởng đến các đặc 
tính của mía (Koochekzadeh et al., 2009).  

3.1.2 Diễn biến đường kính cây mía 

Đường kính cây mía tăng đến 150NSKT, sau 
đó có khuynh hướng giảm lại cho đến thời điểm 

thu hoạch ở Cù Lao Dung – Sóc Trăng và Long 
Mỹ - Hậu Giang (Bảng 4a và 4b). Tại thời điểm 
330NSKT, giữa ba mức bón đạm và bốn phương 
pháp bón phân đạm không khác biệt ý nghĩa thống 
kê, mặc dù có sự khác biệt ý nghĩa thống kê 5% 
vào các giai đoạn trước đó tại Cù Lao Dung – Sóc 
Trăng. Điều này cho thấy, giai đoạn này cây mía 
tập trung vào tích lũy đường hơn là phát triển sinh 
trưởng. Tuy nhiên, giữa ba mức bón đạm có khác 
biệt ý nghĩa thống kê 1% ở Long Mỹ - Hậu Giang 
(Bảng 4b). Điều này góp phần làm gia tăng năng 
suất mía.  
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Bảng 4a: Ảnh hưởng của các mức đạm và phương pháp bón cân đối phân đạm theo bảng so màu lá 
lên diễn biến đường kính cây mía (cm) tại Cù Lao Dung – Sóc Trăng 

Nhân tố 
Ngày sau khi trồng 

60 90 120 150 180 330 

Mức đạm 
 (A) 

250N 1,09 1,60a 2,83ab 3,01b 2,88b 3,09 
300N 1,10 1,54a 2,93a 3,05b 2,96a 3,04 
350N 1,00 1,40b 2,69b 3,13a 3,02a 3,00 

Phương 
pháp bón 
đạm (B) 

PPB-1 1,13a 1,52 2,95a 3,04 2,93 3,02 
PPB-2 0,96b 1,43 2,67b 3,04 2,94 3,04 
PPB-3 1,03ab 1,51 2,84ab 3,04 2,92 3,12 
PPB-4 1,14a 1,59 2,80ab 3,01 3,04 2,99 

FA ns ** * ** ** ns 
FB * ns * ns ns ns 
FAXB * * * ns ns ns 
CV (%) 15,01 9,68 7,39 12,78 13,10 15,30 

Bảng 4b: Ảnh hưởng của các mức đạm và phương pháp bón cân đối phân đạm theo bảng so màu lá 
lên diễn biến đường kính cây mía (cm) tại Long Mỹ - Hậu Giang 

Nhân tố 
Ngày sau khi trồng 

60 90 120 150 180 330 
Mức đạm 
(A) 

250N 1,50c 2,50c 2,70 2,60 2,60 2,50b 
300N 1,60b 2,70b 2,70 2,70 2,60 2,60a 
350N 1,70a 2,90a 2,80 2,70 2,70 2,70a 

Phương 
pháp bón 
đạm (B) 

PPB-1 1,50 2,60 2,70 2,60 2,60b 2,50 
PPB-2 1,60 2,80 2,80 2,60 2,60b 2,60 
PPB-3 1,60 2,70 2,70 2,70 2,70ab 2,70 
PPB-4 1,70 2,80 2,80 2,70 2,80a 2,60 

FA ** ** ns ns ns ** 
FB ns ns ns ns * ns 
FAXB ns ns ns ns ns ns 
CV (%) 8,40 8,70 7,60 15,50 16,20 15,90 

Ghi chú: Trong cùng một cột, những số có chữ theo sau khác nhau thì có khác biệt ý nghĩa thống kê ở mức 1% (**) và 
5% (*); ns: không có khác biệt ý nghĩa thống kê. FA - các mức bón đạm; FB - các phương pháp bón phân đạm; FAXB – 
tương tác giữa các mức bón đạm và các phương pháp bón phân đạm; CV% - độ biến động 

Kết quả nghiên cứu tiến hành ở Ai Cập cho 
rằng tăng mức bón đạm tăng đường kính thân so 
với bón đạm tỷ lệ thấp nhất (Azzay et al., 2008). 

3.1.3 Diễn biến số chồi cây mía 

Ở Cù Lao Dung – Sóc Trăng, giữa ba mức bón 
phân đạm có biến động về số chồi đến 180NSKT, 
và mức bón 350 kgN/ha được ghi nhận có số chồi 
cao nhất (7,6 cây/m2), nhưng không gần như tương 
đương vào giai đoạn thu hoạch (Bảng 5a). Tuy 
nhiên, bón đạm theo PPB-4 giúp gia tăng số chồi 
có ý nghĩa thống kê 5% so với PPB-3, PPB-2 và 
PPB-1 vào thời điểm thu hoạch, với số chồi dao 
động từ 6,8 -7,6 cây/m2. 

Trên đất phù sa Long Mỹ - Hậu Giang, gia tăng 
lượng phân đạm bón góp phần gia tăng số chồi mía 

cho đến thời điểm 150NSKT. Tuy nhiên, đến thời 
điểm thu hoạch giữa ba mức bón đạm và bốn 
phương pháp bón phân đạm không có khác biệt ý 
nghĩa thống kê về số chồi mía (Bảng 5b). 

Không có sự khác biệt về số chồi mía ở các 
mức đạm khác nhau của nhiều giống mía khác 
nhau (B52298, NCo 334, N14 và Co 421) ở Wonji-
Shoa, nhưng có sự khác biệt ở Finchaa (Feyissa et 
al., 2009). Tương tự, khi bón đạm với liều lượng 
lớn hơn 120 kg/ha không có sự khác về mật độ 
(Gana, 2008). Vì vậy, tùy thuộc vào đặc tính đất 
của địa điểm nghiên cứu mà mức đạm có thể dẫn 
đến sự khác biệt về số chồi hay không. Kết quả 
nghiên cứu cho thấy các mức bón đạm không ảnh 
hưởng đến số chồi trên đất phù sa ở Cù Lao Dung 
– Sóc Trăng và ở Long Mỹ - Hậu Giang. 
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Bảng 5a: Ảnh hưởng của các mức đạm và phương pháp bón cân đối phân đạm theo bảng so màu lá 
lên diễn biến số chồi mía (cây/m2) tại Cù Lao Dung – Sóc Trăng 

Nhân tố 
Ngày sau khi trồng 

60 90 120 150 180 330 

Mức đạm 
(A) 

250N 3,3 4,3b 4,6b 7,7a 7,3b 7,1 
300N 3,6 5,1a 5,4a 7,5a 7,2b 7,2 
350N 3,5 4,9ab 5,9a 6,3b 7,6a 7,0 

Phương 
pháp bón 
đạm (B) 

PPB-1 3,7b 4,7ab 5,0b 7,4 7,3 6,8c 
PPB-2 2,8c 4,6ab 5,3b 7,1 7,5 7,1b 
PPB-3 2,9bc 4,4b 5,1b 7,3 7,3 7,0bc 
PPB-4 4,6a 5,3a 5,9a 7,0 7,3 7,6a 

FA ns * ** ** * ns 
FB * * * ns ns * 
FAXB ns ns ** * ns * 
CV (%) 27,80 19,80 11,50 11,90 15,15 13,36 

Bảng 5b: Ảnh hưởng của các mức đạm và phương pháp bón cân đối phân đạm theo bảng so màu lá 
lên diễn biến số chồi mía (cây/m2) tại Long Mỹ - Hậu Giang 

Nhân tố 
Ngày sau khi trồng 

60 90 120 150 180 330 

Mức đạm 
(A) 

250N 8,2b 9,5b 8,2b 7,5c 6,7 7,3 
300N 8,9ab 10,2b 8,2b 7,9b 7,0 7,4 
350N 9,8a 10,9a 9,1a 8,6a 7,1 7,7 

Phương 
pháp bón 
đạm (B) 

PPB-1 8,4b 9,7b 8,5 8,0 6,7 7,3 
PPB-2 8,7b 9,7b 8,5 7,9 6,7 7,4 
PPB-3 8,8b 10,6ab 8,7 8,0 6,9 7,5 
PPB-4 10,1a 10,8a 8,3 8,1 7,4 7,7 

FA ** ** ** ** ns ns 
FB * * ns ns ns ns 
FAXB ns ns ns ns ns ns 
CV (%) 14,10 10,20 9,40 6,80 10,60 8,02 

Ghi chú: Trong cùng một cột, những số có chữ theo sau khác nhau thì có khác biệt ý nghĩa thống kê ở mức 1% (**) và 
5% (*); ns: không có khác biệt ý nghĩa thống kê. FA - các mức bón đạm; FB - các phương pháp bón phân đạm; FAXB – 
tương tác giữa các mức bón đạm và các phương pháp bón phân đạm; CV% - độ biến động

3.1.4 Diễn biến số lá xanh 

Trên đất phù sa Cù Lao Dung, có mối quan  
hệ giữa lượng đạm bón vào và số lá xanh. Cụ thể, 
vào thời điểm thu hoạch số lá xanh ở mức bón  
300 kgN/ha và 350 kgN/ha có số lá xanh cao khác 
biệt ý nghĩa thống kê 5% so với bón đạm ở mức 

250 kgN/ha (Bảng 6a). Bón đạm giúp gia tăng diệp 
lục tố và sự phát triển của cây mía nên dẫn đến gia 
tăng số lá xanh. Số lá xanh dao động từ 4 -8 lá 
trong suốt giai đoạn khảo sát. Phương pháp bón 
đạm cũng đóng vai trò quan trọng trong quyết định 
số lá xanh (Bảng 6a). 

Bảng 6a: Ảnh hưởng của các mức đạm và phương pháp bón cân đối phân đạm theo bảng so màu lá 
lên diễn biến số lá xanh tại Cù Lao Dung – Sóc Trăng 

Nhân tố 
Ngày sau khi trồng 

60 90 120 150 180 330 

Mức đạm 
(A) 

250N 4,47 5,37b 6,81a 5,50b 6,45b 5,27b 
300N 4,39 5,58ab 6,10b 5,84b 7,16a 5,78a 
350N 4,06 5,72a 6,13b 6,84a 7,52a 5,72a 

Phương 
pháp bón 
đạm (B) 

PPB-1 4,62a 5,50b 6,55 5,67b 6,92 5,34b 
PPB-2 4,07b 5,24b 6,15 6,46a 6,85 5,53ab 
PPB-3 3,98b 5,51b 6,46 5,98ab 6,94 5,58ab 
PPB-4 4,54a 5,98a 6,21 6,15ab 7,46 5,91a 

FA ns * ** ** * * 
FB * * ns * ns * 
FAXB * ns * ns ns ns 
CV (%) 13,70 7,31 8,71 13,40 11,60 8,02 



Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ   Phần B: Nông nghiệp, Thủy sản và Công nghệ Sinh học: 33 (2014): 12-20 

 17 

Bảng 6b: Ảnh hưởng của các mức đạm và phương pháp bón cân đối phân đạm theo bảng so màu lá 
lên diễn biến số lá xanh tại Long Mỹ - Hậu Giang 

Nhân tố 
Ngày sau khi trồng 

60 90 120 150 180 330 
Mức đạm 
(A) 

250N 5,60c 6,30c 7,60 8,20b 7,40c 7,80 
300N 5,90b 7,20b 7,60 8,60ab 8,60b 7,90 
350N 6,40a 7,90a 8,00 8,70a 9,30a 8,20 

Phương 
pháp bón 
đạm (B) 

PPB-1 5,80 6,70b 7,30 8,10a 7,70c 7,90 
PPB-2 5,90 6,90b 8,00 8,40a 7,80c 8,10 
PPB-3 6,00 7,20ab 7,90 8,70b 8,80b 7,90 
PPB-4 6,20 7,60a 7,70 8,80ab 9,50a 8,10 

FA ** ** ns * ** ns 
FB ns * ns * ** ns 
FAXB ns ns ns ns ns ns 
CV (%) 8,70 7,30 8,80 9,20 6,60 5,50 

Ghi chú: Trong cùng một cột, những số có chữ theo sau khác nhau thì có khác biệt ý nghĩa thống kê ở mức 1% (**) và 
5% (*); ns: không có khác biệt ý nghĩa thống kê. FA - các mức bón đạm; FB - các phương pháp bón phân đạm; FAXB – 
tương tác giữa các mức bón đạm và các phương pháp bón phân đạm; CV% - độ biến động 

Tuy nhiên, trên đất phù sa Long Mỹ - Hậu 
Giang, số lá xanh không khác biệt ý nghĩa thống kê 
giữa các mức bón đạm cũng như các phương pháp 
bón đạm vào lúc thu hoạch. Số lá xanh dao động từ 
5 - 10 lá trong giai đoạn 60 – 330NSKT (Bảng 6b). 

3.1.5 Diễn biến số lóng mía và chiều dài lóng mía 

Vào thời điểm thu hoạch, số lóng và chiều dài 
lóng mía giữa ba mức bón đạm và bốn phương 
pháp bón phân đạm khác biệt ý nghĩa thống kê 5% 
trên đất phù sa Cù Lao Dung – Sóc Trăng và Long 
Mỹ - Hậu Giang. 

Trong đó, trên đất phù sa Cù Lao Dung – Sóc 
Trăng, mức bón đạm 300 kgN/ha và 350 kgN/ha có 
số lóng và chiều dài lóng tương đương nhau và 
khác biệt ý nghĩa thống kê 5% so với mức bón đạm 
250 kgN/ha. Hơn nữa, PPB-4 đạt chiều dài lóng 

(353 cm) dài hơn so với ba phương pháp bón còn 
lại (Bảng 7). 

Trên đất phù sa Long Mỹ - Hậu Giang, mức 
bón 350 kgN/ha đạt cao hơn so với bón 300 
kgN/ha và 250 kgN/ha, với số lóng dao động từ 
23,3 - 27,1 lóng và chiều dài lóng 310,4 - 315,2 
cm. Tương tự, PPB-4, PPB-3 đạt cao hơn so với 
hai phương pháp bón phân đạm còn lại, với số  
lóng ở PPB-4 là 25,6 lóng cùng với chiều dài lóng 
325,8 cm (Bảng 7). 

Vào thời điểm thu hoạch, số lóng và chiều dài 
lóng bị ảnh hưởng bởi các mức đạm (Mengistu, 
2013). Theo Martin, (1994), sự hấp thu đạm thấp 
hoặc vượt ngưỡng làm chậm thời kỳ sinh trưởng và 
giảm khả năng quang hợp của lá và kết quả là lóng 
ngắn hơn. 

Bảng 7: Ảnh hưởng của các mức đạm và phương pháp bón cân đối phân đạm theo bảng so màu lá lên số 
lóng mía và chiều dài lóng mía (cm) tại Cù Lao Dung – Sóc Trăng và tại Long Mỹ - Hậu Giang 

Nhân tố 
Cù Lao Dung - Sóc Trăng Long Mỹ - Hậu Giang 

Số lóng Chiều dài lóng (cm) Số lóng Chiều dài lóng (cm) 
Mức đạm 
(A) 

250N 21,1b 329,0b 23,3c 310,4b 
300N 23,0a 351,0a 24,9b 316,0a 
350N 22,5a 343,0a 27,1a 315,2a 

Phương 
pháp bón 
đạm (B) 

PPB-1 22,1ab 334,0b 23,8b 301,6d 
PPB-2 21,5b 335,0b 25,0ab 308,2c 
PPB-3 22,4a 342,0b 26,0a 319,8b 
PPB-4 22,8a 353,0a 25,6a 325,8a 

FA ** ** * * 
FB * ** * * 
FAXB ns ns ns ns 
CV (%) 5,06 5,08 6,80 12,50 

Ghi chú: Trong cùng một cột, những số có chữ theo sau khác nhau thì có khác biệt ý nghĩa thống kê ở mức 1% (**) và 
5% (*); ns: không có khác biệt ý nghĩa thống kê. FA - các mức bón đạm; FB - các phương pháp bón phân đạm; FAXB – 
tương tác giữa các mức bón đạm và các phương pháp bón phân đạm; CV% - độ biến động 
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3.2 Ảnh hưởng của các mức đạm và 
phương pháp bón cân đối phân đạm theo bảng 
so màu lá lên năng suất mía đường 

Năng suất mía giữa ba mức bón đạm và bốn 
phương pháp bón phân đạm khác biệt ý nghĩa 
thống kê 5% ở Cù Lao Dung – Sóc Trăng và Long 
Mỹ - Hậu Giang.  

Cụ thể, khi gia tăng mức đạm từ 250 kgN/ha 
lên 300 kgN/ha giúp tăng năng suất 24,6 tấn/ha ở 
Cù Lao Dung – Sóc Trăng và 21,7 tấn/ha ở Long 
Mỹ - Hậu Giang (Bảng 8), nhưng khi mức đạm 

tăng lên 350 kgN/ha không góp phần gia tăng năng 
suất. Điều này cho thấy mức đạm 300 kgN/ha cho 
năng suất tối ưu trên hai địa điểm trên. 

Tương tự, phương pháp bón đạm theo bảng so 
màu lá hàng tuần đạt năng suất cao hơn các 
phương pháp còn lại, PPB-4 đạt năng suất 172,3 
tấn/ha ở Cù Lao Dung – Sóc Trăng và dao động 
156,3 - 164,6 tấn/ha ở các nghiệm thức còn lại 
(PPB-3, PPB-2, PPB-1) trong khi đạt thấp hơn, với 
153,7 tấn/ha ở PPB-4 và dao động 135,4 - 144,9 
tấn/ha tại Long Mỹ - Hậu Giang (Bảng 8). 

Bảng 8: Ảnh hưởng của các mức đạm và phương pháp bón cân đối phân đạm theo bảng so màu lá lên 
năng suất mía (tấn/ha) tại Cù Lao Dung – Sóc Trăng và tại Long Mỹ - Hậu Giang 

Nhân tố 
Cù Lao Dung - Sóc Trăng Long Mỹ -Hậu Giang 

Năng suất (tấn ha-1) 

Mức đạm 
(A) 

250N 147,4b 129,4b 
300N 172,0a 151,1a 
350N 173,5a 148,2a 

Phương 
pháp bón 
đạm (B) 

PPB-1 164,6b 135,4c 
PPB-2 156,3c 137,5bc 
PPB-3 164,0b 144,9b 
PPB-4 172,3a 153,7a 

FA ** ** 
FB ** ** 
FAXB ns ns 
CV (%) 14,4 16,8 

Ghi chú: Trong cùng một cột, những số có chữ theo sau khác nhau thì có khác biệt ý nghĩa thống kê ở mức 1% (**) và 
5% (*); ns: không có khác biệt ý nghĩa thống kê. FA - các mức bón đạm; FB - các phương pháp bón phân đạm; FAXB – 
tương tác giữa các mức bón đạm và các phương pháp bón phân đạm; CV% - độ biến động 

Trong một nghiên cứu thực hiện ở Ai Cập, 
Ahmed et al. (2009) cho thấy, năng suất mía đáp 
ứng đáng kể với các mức N được sử dụng bởi vì 
các tác động tích cực của đạm có thể dẫn đến gia 
tăng sản lượng mía. Những phát hiện này phù hợp 
với Rizk et al. (2002) và El.Sogheir và Ferweez 
(2009). Tuy nhiên, Wiedenfeld (2000); Hurney và 
Berding (2000) và Thornburn et al. (2001) kết luận 
rằng bón các mức đạm không ảnh hưởng đến 

năng suất mía và Richard (2007); Achieng et al. 
(2013) cho thấy chia đạm ra nhiều lần bón không 
có ảnh hưởng đến năng suất mía. Bên cạnh đó, 
Rattey và Hogarth (2001) và Muchow et al. (1995) 
cho rằng năng suất mía giảm với sự gia tăng mức 
bón đạm. 

Kết quả năng suất đạt tối ưu khi bón 300 
kgN/ha được bón theo phương pháp so màu vào 
các thời điểm được thể hiện ở Bảng 9. 

Bảng 9: Các thời điểm bón đạm 300N theo phương pháp bón PPB-4 tại Cù Lao Dung – Sóc Trăng và 
tại Long Mỹ - Hậu Giang 

Địa điểm Ngày sau khi trồng 
21 28 42 49 63 89 103 117 124 131 138 152 159 

Cù Lao Dung  <2   <2  <2    <2 <2  
Long Mỹ <2   <2   <2  <2    <2 

3.3 Ảnh hưởng của các mức đạm và 
phương pháp bón cân đối phân đạm theo bảng 
so màu lá lên diễn biến chất lượng mía đường 

Độ Brix của mía gia tăng theo thời gian (Bảng 
10) từ 180 – 330 NSKT. Độ Brix không khác ý 
nghĩa thống kê giữa ba mức đạm và bốn phương 

pháp bón trong suốt giai đoạn khảo sát. Độ brix 
mía trung bình đạt được vào lúc thu hoạch khoảng 
19,71% tại Cù Lao Dung – Sóc Trăng. 

Rattey và Hogarth (2001) và Muchow et al., 
(1995) báo cáo rằng chất lượng mía giảm với sự 
tăng của mức độ N. 
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Bảng 10: Ảnh hưởng của các mức đạm và phương pháp bón cân đối phân đạm theo bảng so màu lá 
lên diễn biến độ Brix (%) tại Cù Lao Dung – Sóc Trăng và Long Mỹ - Hậu Giang 

Nhân tố  
Cù Lao Dung – Sóc Trăng Long Mỹ - Hậu Giang 

Ngày sau khi trồng 
180 210 240 330 180 210 240 330 

Mức đạm 
(A) 

250N 9,4 11,29 14,1 20,3a 13,9 17,1a 19,8 21,5a 
300N 9,4 12,08 13,7 19,8b 13,7 16,3b 19,6 20,6b 
350N 9,4 11,84 13,2 19,1b 13,4 15,7b 19,3 19,6c 

Phương 
pháp bón 
đạm (B) 

PPB-1 9,5 12,2 13,8 19,6 13,5 16,6 18,9 20,2 
PPB-2 9,2 11,3 14,1 18,9 13,6 16,1 19,4 20,6 
PPB-3 9,5 11,7 13,9 20,6 13,7 16,1 19,9 20,6 
PPB-4 9,2 11,8 12,8 19,7 14,1 16,8 20,1 20,8 

FA ns ns ns * ns ** ns ** 
FB ns ns ns ns ns ns ns ns 
FAXB ns ns ns ns ns ns ns ns 
CV (%) 9,73 11,36 8,99 8,28 9,23 6,79 14,07 14,26 

Ghi chú: Trong cùng một cột, những số có chữ theo sau khác nhau thì có khác biệt ý nghĩa thống kê ở mức 1% (**) và 
5% (*); ns: không có khác biệt ý nghĩa thống kê. FA - các mức bón đạm; FB - các phương pháp bón phân đạm; FAXB – 
tương tác giữa các mức bón đạm và các phương pháp bón phân đạm; CV% - độ biến động 

Vào thời điểm thu hoạch độ Brix giữa ba mức 
đạm có khác biệt ý nghĩa thống kê 5%, đạt cao nhất 
ở mức đạm 250 kgN/ha (21,5%), thấp hơn ở 
nghiệm thức bón 300 kgN/ha (20,6%) và thấp  
nhất ở nghiệm thức bón 350 kgN/ha (19,6%) ở 
Long Mỹ - Hậu Giang (Bảng 10). Điều này cho 
thấy lượng đạm bón tăng dẫn đến giảm độ Brix  
mía đường. 

4 KẾT LUẬN 

Bón 300 kg đạm trên hecta và thời điểm bón 
đạm cho cây mía bằng biện pháp so màu lá đã cho 
tối ưu sinh trưởng và năng suất ở Cù Lao Dung và 
ở Long Mỹ.  

Bằng phương pháp bón so màu lá đã gia  
tăng chiều cao, số lóng và chiều dài lóng mía 
nhưng không làm cải thiện độ Brix của mía ở cả 
hai địa điểm.  
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