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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định ảnh hưởng của liều lượng đạm bón và vi khuẩn cố định đạm vùng 

rễ đến sinh trưởng và năng suất cây vừng trồng trên đất phù sa không được bồi. Thí nghiệm hai nhân tố được bố trí 

theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên với bốn lần lặp lại. Trong đó, nhân tố thứ nhất gồm liều lượng phân đạm bón 0, 50, 

75 và 100% so với khuyến cáo và nhân tố thứ hai là bổ sung các dòng vi khuẩn Enterobacter asburiae AGVRB-07 và 

E. asburiae AGVRB-28 gồm không bổ sung vi khuẩn, bổ sung dòng đơn vi khuẩn AGVRB-07, bổ sung dòng đơn vi 

khuẩn AGVRB-28 và hỗn hợp hai dòng vi khuẩn AGVRB-07 và AGVRB-28. Kết quả thí nghiệm cho thấy giảm lượng 

phân đạm dẫn đến giảm chiều cao cây, số lá trên cây, chiều dài lá, chiều rộng lá, số hoa trên cây, số quả trên cây, 

đường kính quả, số hàng trên quả và năng suất hạt. Tuy nhiên, bổ sung dòng đơn vi khuẩn vùng rễ cố định đạm 

AGVRB-07, AGVRB-28 hoặc hỗn hợp hai dòng vi khuẩn AGVRB-07 và AGVRB-28 dẫn đến tăng chiều cao cây, số 

quả trên cây và năng suất hạt. Bổ sung dòng đơn hay dòng hỗn hợp giúp giảm 25% phân đạm so với khuyến cáo, 

nhưng vẫn đảm bảo năng suất hạt vừng. 

Từ khóa: Cố định đạm, năng suất, phân đạm, vi khuẩn vùng rễ, vừng, sinh trưởng,  

Effects of Nitrogen Level and Rhizosphere N2-Fixing Bacteria  
on Growth and Yield of Sesame (Sesamum indicum L.)  

ABSTRACT 

The objective of this study was to determine the effect of nitrogen level and N-fixing rhizobacteria on growth and 

yield of sesame in undeposited alluvial soil. The experiment was arranged in a randomized complete block design 

with four replications. The first factor was nitrogen fertilizer levels (0, 50, 75 and 100% of recommendation rate); the 

second factor was application of bacteria: no rhizobacteria, a single strain AGVRB-07, single strain AGVRB-28, and 

the mixture of strains AGVRB-07 and AGVRB-28. The results showed that a reduction of nitrogen fertilizer application 

resulted in lower plant height, number of leaves per plant, leaf length, leaf width, number of flowers per plant, number 

of capsules per plant, capsule diameter, number of rows per capsule and grain yield. However, addition of N-fixing 

rhizobacteria as single strain AGVRB-07, AGVRB-28 or the mixture of AGVRB-07 and AGVRB-28 improved plant 

height, number of capsules per plant and grain yield. The supplement of single strain or mixture of 2 strains also 

contributed to reducing approximately 25% of chemical nitrogen fertilizer as recommended, but sesame grain yield 

was maintained comparable to the full rate of nitrogen application. 

Keywords: Nitrogen fertilizer, nitrogen fixation, growth, sesame, rhizobacteria, yield. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Vừng là loäi cây lçy dæu được tr÷ng nhiều ở 

các nước Đöng Phi, hät vừng cò chưa nhiều chçt 

béo không no, chçt chøng oxy hóa tự nhiên, 

protein chứa nhiều lưu huỳnh (Znawi & Mizan, 

2019; Fawzia & cs., 2021; Andargie & cs., 2021; 

Gebregergis & cs., 2020).  

Ở Đ÷ng bìng sông Cửu Long (ĐBSCL), cụ 

thể là ở An Giang và Cæn Thơ, cåy vừng được 
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tr÷ng chþ yếu trên đçt phü sa khöng được b÷i 

do nhu cæu gia tëng sân xuçt con người đíp đê 

ngën lÿ täi An Giang, hoặc các vùng xa sông 

khöng được b÷i tụ như Cæn Thơ (Lê Công Nhçt 

Phương & cs., 2020). Do đò, đặc tính hóa hõc và 

vêt lý cþa đçt phü sa khöng được b÷i khác với 

đçt phù sa b÷i. Theo nghiên cứu cþa Lý Ngõc 

Thanh Xuân & cs. (2012); Bùi Thð Mai Phụng 

& cs. (2017); Nguyễn Quøc Khương & cs. 

(2017); Park & cs. (2020) hàm lượng dinh 

dưỡng đäm tùng sø, lân tùng sø, chçt hữu cơ, 

đäm hữu dụng (NH4
+ và NO3

-), lân dễ tiêu thçp 

và pH đçt chua. Tuy nhiên, täi Québec, 

Canada, hàm lượng Al3+, Fe hòa tan, H+, đäm 

tùng sø trong đçt phù sa không b÷i được đánh 

giá cao hơn so với đçt phù sa b÷i (Saint-

Laurent & Arsenault-Boucher, 2020). Ngoài 

ra, tæng đçt mặt bð suy thoái và hàm lượng 

đäm tùng sø giâm mänh do lượng phù sa b÷i tụ 

trong đçt ngoài đê là 22,5 tçn/ha trong khi đò 

trong đê chî 4,4 tçn/ha, trong phù sa có chứa 

nhiều chçt đäm, lån và đặc biệt kali tùng sø rçt 

cao (Bùi Thð Mai Phụng & cs., 2017). Chính vì 

vêy, để đät được nëng suçt cao, chçt lượng 

vừng tøt, tëng hiệu quâ canh tác trong điều 

kiện hiện nay cæn bù sung phån bòn, đặc biệt 

là phån đäm. Theo nghiên cứu cþa Zenawi & 

Mizan (2019) nëng suçt vừng có thể đät được 

tøi đa khi bòn 46-100kg N/ha täi Đöng Phi. Ở 

Nhêt Bân, lượng phån đäm khuyến cáo vào 

müa mưa là 64 kg/ha, müa khö 64-75kg N/ha 

để duy trì nëng suçt tøi đa cho cåy vừng 

(Gebregergis & cs., 2020). Mặc dù, bón phân 

đäm hóa hõc giýp tëng nëng suçt và lợi nhuên 

kinh tế, tác đûng cþa phân hóa hõc đã được 

chứng minh có ânh hưởng xçu đến möi trường 

(Kakhki & cs., 2020). Do đò, sử dụng vi khuèn 

vùng rễ làm chế phèm phân bón giúp cây tr÷ng 

phát triển, thân thiện với môi trường, câi thiện 

đû phì nhiêu cþa đçt tr÷ng đã được áp dụng 

(Riaz & cs., 2021). Hiện nay, các dòng vi khuèn 

vùng rễ cø đðnh đäm phù biến như 

Azotobacter sp. và Azospirillum sp. được áp 

dụng trên cây vừng (Shakeri & cs., 2016), 

chîng hän như áo hät vừng với vi khuèn 

Pseudomonas aeruginosa giýp tëng sinh 

trưởng, thành phæn nëng suçt, nëng suçt và 

hàm lượng protein (Kumar & cs., 2009). Ngoài 

ra, đøi với cây tr÷ng cän được tr÷ng trên nền 

đçt phü sa khöng được b÷i, vi khuèn cø đðnh 

đäm Enterobacter asburiae AGVRB-07 và 

AGVRB-28 đã được chứng minh có hiệu quâ cø 

đðnh đäm tøt trong điều kiện phòng thí nghiệm 

(Nguyễn Quøc Khương & cs., 2019). Vì vêy, 

nghiên cứu được thực hiện nhìm mục tiêu xác 

đðnh hiệu quâ cþa các dòng vi khuèn cø đðnh 

đäm và mức đäm bón phù hợp đến sinh trưởng 

và nëng suçt cây vừng tr÷ng trên đçt phù sa 

khöng được b÷i. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu  

Thí nghiệm được thực hiện trong 6 tháng, 

từ tháng 8/2019 đến tháng 2/2020, täi Träi 

Nghiên cứu và Thực nghiệm Nông nghiệp, Khoa 

Nông nghiệp, Trường Đäi hõc Cæn Thơ. 

Giøng vừng được sử dụng: Giøng vừng đen 

ADB1 được lưu trữ täi bû môn Khoa hõc cây tr÷ng, 

Khoa Nông nghiệp, Trường Đäi hõc Cæn Thơ. 

Ngu÷n vi khuèn: Vi khuèn cø đðnh đäm 

Enterobacter asburiae AGVRB-07 và AGVRB-

28 được phân lêp trên đçt tr÷ng cây tr÷ng cän 

täi An Phú - An Giang (Nguyễn Quøc Khương & 

cs., 2019). 

Đçt tr÷ng được sử dụng là đçt phù sa không 

được b÷i täi Träi Nghiên cứu và Thực nghiệm 

Nông nghiệp, Khoa Nông nghiệp, Trường Đäi 

hõc Cæn Thơ.  

Hät vừng được ươm trong khay đến 7 ngày, 

sau đò tr÷ng 30 cây/ô. 

Phân bón sử dụng: Phân ure (46% N), supe 

lân (16% P2O5), phân KCl (60% K2O). 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Thí nghiệm hai nhân tø được bø trí theo 

kiểu khøi hoàn toàn ngéu nhiên täi đçt liếp cþa 

Träi Nghiên cứu và Thực nghiệm Nông nghiệp, 

g÷m bøn khøi. Trong đò, nhån tø thứ nhçt g÷m 

các liều lượng phån đäm bón 0, 50, 75 và 100% 

so với khuyến cáo cþa Nguyễn Bâo Vệ & cs. 

(2011) và nhân tø thứ hai là các công thức bù 

sung các dòng vi khuèn vùng rễ cø đðnh đäm 

g÷m không bù sung vi khuèn, bù sung dñng đơn 

vi khuèn AGVRB-07, bù sung dñng đơn vi 
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khuèn AGVRB-28 và bù sung hún hợp hai dòng 

vi khuèn AGVRB-07 và AGVRB-28. Tùng sø 

g÷m 16 công thức thí nghiệm (Bâng 1), 4 læn lặp 

läi tương ứng là bøn khøi, múi lặp läi là cho mût 

nghiệm thức 1 ô đçt diện tích là 1m2. Kích thước 

ö đçt là 1m × 1m. Mặt đçt được làm säch có và 

tàn dư thực vêt trước khi tr÷ng. 

Công thức phån bòn vö cơ trên 1ha cho cåy 

vừng: 90kg N - 60kg P2O5 - 30kg K2O theo 

khuyến cáo cþa Nguyễn Bâo Vệ & cs. (2011). 

Liều lượng và thời gian bón cho công thức thí 

nghiệm được trình bày chi tiết trong bâng 2. 

Vi khuèn: Mêt đû vi khuèn gøc trong träng 

thái huyền phù là 1 × 1010 cfu/ml. Möi trường 

được düng để tëng mêt đû vi khuèn trong phòng 

thí nghiệm là möi trường NFb (Dworkin, 2006), 

với thành phæn bao g÷m: 0,5g DL - malic acid, 

0,5g KH2PO4, 0,2g MgSO4.7H2O, 0,1g NaCl, 

0,02g CaCl2.2H2O, 2ml dinh dưỡng khoáng vi 

lượng, 2ml dung dðch bromthymol blue, 4ml 

EDTA Fe (III) 1,64 %, 1ml dung dðch vitamine, 

sau đò đðnh mức với 1 lít nước cçt, chuèn đû ở  

pH = 6,8. Dinh dưỡng khoáng vi lượng: 0,4g 

CuSO4.5H2O, 0,12g ZnSO4.7H2O, 1,4g H3BO3, 1g 

Na2MoO4.2H2O, 1g MnSO4.H2O đðnh mức 1 lít 

nước cçt; dung dðch vitamine: 10mg biotin, 20mg 

pyridoxol HCl đðnh mức lên 1 lít bìng nước cçt. 

Thời gian và liều lượng bù sung vi khuèn được 

trình bày trong bâng 3. Vi khuèn được tưới đều 

vào gøc vừng vào các thời điểm 0, 7, 14, 21, 28, 

35, 42 và 49 ngày sau khi tr÷ng (NSKT). 

Bâng 1. Tổ hợp các công thức thí nghiệm 

Nhân tố vi khuẩn 
Tỉ lệ phần trăm lượng đạm bón so với khuyến cáo (%) 

0 50 75 100 

Không bổ sung vi khuẩn CT01 CT02 CT03 CT04 

AGVRB-07 CT05 CT06 CT07 CT08 

AGVRB-28 CT09 CT10 CT11 CT12 

AGVRB-07 + AGVRB-28 CT13 CT14 CT15 CT16 

Ghi chú: CT: Công thức. 

Bâng 2. Liều lượng và thời gian bón phân vô cơ cho cây vừng  

đối với các công thức thí nghiệm trên 

Công thức  
thí nghiệm 

Lượng phân urea (g/ô) Lượng phân super lân (g/ô) Lượng phân KCl (g/ô) 

Ngày sau khi trồng 

0 30 45 0 30 45 0 30 45 

1, 5, 9 và 13 0 0 0 37,5 0 0 0 2,50 2,50 

2, 6, 10 và 14 3,25 3,25 3,25 

3, 7, 11 và 15 4,87 4,87 4,87 

4, 8, 12 và 16 6,50 6,50 6,50 

Bâng 3. Liều lượng và thời gian bổ sung vi khuẩn cho các công thức thí nghiệm 

Công thức thí nghiệm Thể tích vi khuẩn xử lý/ô Thời gian 

1, 2, 3 và 4 Mỗi ô thí nghiệm tưới 80ml nước tưới cây Tưới vào 0, 7, 
14, 21, 28, 35, 
42 và 49 ngày 
sau khi trồng, 
10ml cho mỗi 
lần tưới 

5, 6, 7 và 8 Mỗi ô thí nghiệm tưới 80ml huyền phù vi khuẩn dòng AGVRB-07 

9, 10, 11 và 12 Mỗi ô thí nghiệm tưới 80ml huyền phù vi khuẩn dòng AGVRB-28 

13, 14, 15 và 16 Mỗi ô thí nghiệm tưới 40ml huyền phù vi khuẩn AGVRB-28 kết hợp 40ml huyền phù 
vi khuẩn AGVRB-07 
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Chî tiêu sinh trưởng theo dôi được thu thêp 

như sau. Chiều cao cây: múi ö đo 6 cåy, đo từ 

mặt đçt đến đînh sinh trưởng, sau đò lçy trung 

bình (cm). Sø lá/cåy: đếm tçt câ các lá trên mût 

cåy (lá/cåy), đếm 6 cây trên 1 ô 1m2 theo đường 

chéo hình vuöng sau đò lçy trung bình. Sø 

cành/cåy: đếm tçt câ các cành có mang quâ trên 

mût cåy (cành/cåy), đếm 6 cây trên mût ö sau đò 

lçy trung bình. Kích thước lá: chiều dài lá (đo từ 

cuøng lá đến chóp lá), chiều rûng lá (düng thước 

đo ở phæn giữa lá), vð trí lá ghi nhên chî tiêu 

kích thước lá là cặp lá thứ 5, đo múi ô 6 cây, múi 

cåy 2 lá đøi diện nhau sau đò lçy trung bình. 

Diệp lục tø a, b và diệp lục tùng: Dùng dung 

dðch N, N-Dimethyformamide trích diệp lục và 

đo hàm lượng diệp lục bìng phương pháp so 

màu ở màu bước sóng 664 và 667nm (Moran, 

1982) vào thời điểm 44 NSKT.  

Chî tiêu yếu tø cçu thành nëng suçt và 

nëng suçt được mô tâ cụ thể như sau. Sø 

hoa/cåy: đếm tçt câ sø hoa nở trên mût cây täi 

thời điểm 51 NSKT (hoa/cây), múi ô ghi nhên 6 

cåy sau đò lçy trung bình. Sø quâ/cåy: đếm tçt 

câ các quâ có trên mût cây (quâ/cåy), đếm 6 cây 

sau đò lçy trung bình. Kích thước quâ: sau khi 

tách quâ ra khói cây lçy ngéu nhiên 6 quâ để đo 

kích thước quâ sau đo lçy trung bình dùng 

thước kẹp đo chiều dài và đường cþa quâ vừng.  

Sø hàng hät/quâ = 
 

 

 
Đếm tùng sø hàng  

cþa 6 quâ ngéy nhiên 
× Sø hät/hàng = 

 6 

 
Đếm tùng sø hät 

cþa 6 quâ ngéy nhiên 
×  

Khøi lượng  

1.000 hät  6 × Sø hät/hàng 

Chú ý: Đếm 1.000 hạt vừng sau khi sấy 

khô, dùng cân điện tử cân khối lượng (g). Năng 

suất: Cân năng suất thực tế và xác định ẩm độ 

hạt lúc thu hoạch để chuyển về ẩm độ 8%. 

2.3. Xử lý số liệu 

 Sø liệu được xử lý và phån tích phương sai 

two-way ANOVA bìng phæn mềm SPSS phiên 

bân 16.0. Sử dụng kiểm đðnh Duncan để so sánh 

sự khác nhau giữa các giá trð trung bình cþa các 

công thức. Sự khác nhau được xem là cò ý nghïa 

khi P <0,05. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của liều lượng phân đạm 

bón kết hợp với bổ sung vi khuẩn vùng rễ 

cố định đạm đến sinh trưởng của cây vừng  

Chiều cao cây, sø lá trên cây, chiều dài lá, 

chiều rûng lá, sø hoa trên cây và sø quâ trên cây 

khác biệt thøng kê ở mức ý nghïa 5% (P <0,05) 

giữa các liều lượng phån đäm bón. Công thức 

bòn 100% phån đäm theo liều lượng khuyến cáo 

đät chiều cao cây 38,4cm vào 51 NSKT cao 

tương đương liều lượng phån đäm bón 75% 

(36,9cm) và cao hơn liều lượng phån đäm bón 50 

và 0% (34,5 và 28,0cm). Đøi với sø lá trên cây, 

bòn đäm ở liều lượng 75 và 100% cho sø lá trên 

cåy cao hơn cöng thức khöng bòn phån đäm, với 

sø lá trên cây læn lượt là 10,6, 11,6 và 9,14 

lá/cây. Công thức bòn 50% đäm có sø lá trên cây 

tương đương với công thức khöng bòn đäm. 

Chiều dài lá và chiều rûng lá vừng ở các công 

thức cò bòn đäm (25-75%) theo thứ tự  

10,3-11,6cm và 5,33-6,33cm, cao khác biệt 

thøng kê ở mức ý nghïa 5% (P <0,05) so với các 

công thức khöng bòn đäm, với 7,11cm và 

3,68cm, theo cùng thứ tự. Sø hoa trên cây cþa 

các liều lượng phån đäm bón 100, 75, 50 và 0% 

đäm theo khuyến cáo læn lượt là 4,22, 2,86, 1,84 

và 1,55 hoa/cây (Bâng 4). 

Các công thức thí nghiệm có bù sung vi 

khuèn vùng rễ cø đðnh đäm có chiều cao cây, sø 

lá trên cây và sø quâ trên cây cao khác biệt 

thøng kê ở mức ý nghïa 5% (P <0,05) so với công 

thức không bù sung vi khuèn. Cụ thể là, công 

thức bù sung hún hợp hai dòng vi khuèn cø đðnh 

đäm AGVRB-07 và AGVRB-28 có chiều cao cây 

37,4cm, kế đến là công thức bù sung dñng đơn vi 

khuèn cø đðnh đäm AGVRB-07 (33,5cm) và 

dñng đơn vi khuèn cø đðnh đäm AGVRB-28 

(35,6cm), thçp nhçt là công thức không vi 

khuèn (31,1cm). Sø lá trên cây giữa các công 

thức bù sung vi khuèn (dao đûng trong khoâng 

10,8-11,3 lá/cây, cao khác biệt thøng kê ở mức ý 
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nghïa 5% (P <0,05) so với công thức đøi chứng 

không bù sung vi khuèn 7,91 lá/cây (Bâng 4). 

Tuy nhiên, sø lá/cây giữa các công thức thí 

nghiệm bù sung hún hợp hai dòng vi khuèn và 

hai dñng đơn khác biệt khöng cò ý nghïa thøng 

kê. Ngoài ra, chiều dài lá, chiều rûng lá, sø 

hoa/cây và sø cành/cây giữa các công thức bù 

sung các dòng vi khuèn vùng rễ cø đðnh đäm 

khác biệt khöng cò ý nghïa thøng kê. 

Kết quâ trình bày ở bâng 4 cho thçy có sự 

tương tác giữa nhân tø đäm kết hợp với bù sung 

các dòng vi khuèn khác nhau đến sø hoa trên 

cây. Theo nghiên cứu cþa Zenawi & Mizan 

(2019) công thức bón 92kg N/ha cho chiều cao 

cây và sø cành/cây vừng cao hơn so với các liều 

lượng phån đäm bón thçp. 

Ở các mức bòn 0 và 50% phån đäm sø hoa 

trên cåy tương đương nhau giữa các công thức 

có hoặc không bù sung vi khuèn. Tuy nhiên, đøi 

với mức bòn 75% phån đäm, công thức không bù 

sung vi khuèn và công thức bù sung hún hợp hai 

dòng vi khuèn có sø hoa cao hơn các mức bón 0 

và 50% phån đäm. Đøi với mức bón 100% phân 

đäm, công thức bòn dñng đơn vi khuèn AGVRB-

28 và không bù sung vi khuèn có sø hoa trên cây 

cao hơn so các mức bón đäm thçp hơn (Hình 1). 

3.2. Ảnh hưởng của liều lượng phân đạm 

bón kết hợp với bổ sung vi khuẩn vùng rễ 

cố định đạm đến hàm lượng diệp lục của 

cây vừng  

Hàm lượng diệp lục a, diệp lục b và diệp lục 

tùng giữa các liều lượng phån đäm bón khác biệt 

thøng kê ở mức ý nghïa 5% (P <0,05). Trong đò, 

hàm lượng diệp lục a trong lá ở công thức bón 

phån đäm theo liều lượng khuyến cáo  

9,31 µg/ml cao hơn so với hai liều lượng phân 

đäm bòn 50 và 0%, nhưng chî tương đương với 

công thức bòn 75% đäm (8,47 µg/ml). Ngoài ra, 

hàm lượng diệp lục a giữa hai liều lượng phân 

đäm bón 0 và 50% là 6,45 và 8,25 µg/ml khác 

biệt khöng cò ý nghïa thøng kê. Đøi với hàm 

lượng diệp lục b và diệp lục tùng, công thức bón 

100% phån đäm læn lượt là 3,58, 12,9 µg/ml, 

khác biệt thøng kê ở mức ý nghïa 5% (P <0,05) 

so với ba liều lượng phån đäm bón còn läi. Đặc 

biệt là hàm lượng diệp lục b và diệp lục tùng 

giữa hai liều lượng phån đäm bón 75 và 50%, 

với 2,88 và 2,59 µg/ml; 11,4 và 10,9 µg/ml, 

nhưng khác biệt thøng kê ở mức ý nghïa 5%  

(P <0,05) so với công thức thí nghiệm không bù 

sung phån đäm, læn lượt là 2,26 và 8,72 µg/ml. 

Bâng 4. Ảnh hưởng riêng lẻ của liều lượng phân đạm bón  

và bổ sung vi khuẩn vùng rễ cố định đạm đến sự sinh trưởng của cây vừng 

Nhân tố 

Chiều cao cây 
(cm) 

Số lá/cây 
(lá) 

Số hoa/cây 
(hoa) 

Chiều dài lá 
(cm) 

Chiều rộng lá 
(cm) 

Số cành/cây 
(cành) 

51 44 51 44 44 51 

Tỷ lệ phần 
trăm lượng 
đạm bón so 
với khuyến 
cáo (%) 

0 28,0
c
 9,14

c
 1,55

c
 7,11

c
 3,68

c
 1,11 

50 34,5
b
 9,85

bc
 1,84

c
 10,3

b
 5,33

b
 1,48 

75 36,9
ab

 10,6
b
 2,86

b
 10,6

ab
 5,55

b
 1,39 

100 38,4
a
 11,6

a
 4,22

a
 11,6

a
 6,33

a
 1,74 

Bổ sung vi 
khuẩn  
(4 x 10

6
 cfu/g 

đất) 

KVK 31,1
c
 7,91

b
 2,78 10,3 5,36 1,44 

AGVRB-07 33,5
bc

 10,8
a
 2,31 9,54 5,21 1,36 

AGVRB-28 35,6
ab

 11,3
a
 2,77 9,89 5,00 1,68 

AGVRB-07 + AGVRB-28 37,4
a
 11,3

a
 2,61 9,89 5,31 1,24 

F (A)  * * * * * ns 

F (B)  * * ns ns ns ns 

F (A*B)  ns ns * ns ns ns 

CV (%)  12,0 19,8 27,1 15,2 20,7 17,8 

Ghi chú: Trong cùng một cột các số liệu mang cùng một mẫu ký tự theo sau thì không có khác biệt ý nghĩa ở mức 

5% qua phép thử Duncan. *: Khác biệt ở mức ý nghĩa 5%, ns: Khác biệt không có ý nghĩa thống kê. KVK: Không 

vi khuẩn. A là nhân tố liều lượng phân đạm; B là nhân tố bổ sung vi khuẩn. 
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Ghi chú: Các ký tự trên thanh bar khác nhau là khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 5%. 

Hình 1. Ảnh hưởng tương tác của liều lượng phân đạm bón và bổ sung vi khuẩn vùng rễ  

cố định đạm đến số hoa trên cây vừng tại thời điểm 51 ngày sau khi trồng 

 Bâng 5. Ảnh hưởng riêng lẻ của liều lượng phân đạm bón và bổ sung vi khuẩn vùng rễ  

đến hàm lượng diệp lục của cây vừng tại thời điểm 44 ngày sau khi trồng (µg/ml) 

Nhân tố Diệp lục a Diệp lục b Diệp lục a + b 

Tỷ lệ phần trăm lượng 
đạm bón so với 
khuyến cáo (%) 

0 6,45
c
 2,26

c
 8,72

c
 

50 8,25
c
 2,59

b
 10,9

b
 

75 8,47
ab

 2,88
b
 11,4

b
 

100 9,31
a
 3,58

a
 12,9

a
 

Bổ sung vi khuẩn 
(4 x 10

6
 cfu/g đất) 

KVK 8,06 2,52
c
 10,6 

AGVRB-07 8,16 3,07
a
 11,2 

AGVRB-28 8,04 2,75
bc

 10,8 

AGVRB-07 + AGVRB-28 8,23 2,98
ab

 11,2 

F (A)  * * * 

F (B)  ns * ns 

F (A*B)  ns ns * 

CV (%)  15,9 14,9 11,8 

Ghi chú: Trong cùng một cột các số liệu mang cùng một mẫu ký tự theo sau thì không có khác biệt ý nghĩa ở mức 

5% qua phép thử Duncan. *: Khác biệt ở mức ý nghĩa 5%, ns: Khác biệt không có ý nghĩa thống kê. KVK: Không 

vi khuẩn. A là nhân tố liều lượng phân đạm; B là nhân tố bổ sung vi khuẩn. 

So sánh giữa các công thức bù sung vi 

khuèn, khác biệt về hàm lượng diệp lục a và 

diệp lục tùng khöng cò ý nghïa thøng kê, nhưng 

khác biệt về hàm lượng diệp lục b cò ý nghïa 

thøng kê ở mức 5% (P <0,05). Hàm lượng diệp 

lục b cþa công thức bù sung hún hợp hai dòng vi 

khuèn AGVRB-07 và AGVRB-28 đät 2,98 µg/ml 

tương đương so với dòng vi khuèn AGVRB-28 

(2,75 µg/ml) và dòng vi khuèn AGVRB-07 (3,07 

µg/ml). Ngoài ra, công thức bù sung hún hợp hai 

dòng vi khuèn AGVRB-07 và AGVRB-28 và 

dñng đơn vi khuèn AGVRB-07 và dòng đơn vi 

khuèn AGVRB-28 cao hơn so với đøi chứng 

không bù sung vi khuèn (2,52 µg/ml) (Bâng 5). 
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Ghi chú: Các ký tự trên thanh bar khác nhau là khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 5%. 

Hình 2. Ảnh hưởng tương tác của liều lượng phân đạm bón và bổ sung vi khuẩn vùng rễ  

cố định đạm đến hàm lượng diệp lục tổng trong lá vừng tại thời điểm 44 ngày sau khi trồng

Ảnh hưởng tương tác giữa liều lượng phân 

đäm bón và bù sung vi khuèn vùng rễ đến hàm 

lượng diệp lục tùng sø là cò ý nghïa thøng kê. Bù 

sung dòng vi khuèn AGVRB-07 kết hợp bón 

100% N cò hàm lượng diệp lục tùng 13,8 µg/ml 

tương đương với mức bòn 75% phån đäm  

(11,7 µg/ml) nhưng cao hơn cöng thức bón 50 và 

0% đäm, với 10,8 và 8,96 µg/ml. Kết quâ được 

nghi nhên tương tự đøi với dñng đơn AGVRB-28 

và hún hợp 2 dòng vi khuèn (Hình 2). Theo 

Skudra & Ruza (2017) bòn phån đäm ânh 

hưởng đáng kể đến hàm lượng diệp lục trong lá, 

có møi tương quan thuên giữa hàm lượng diệp 

lục và nëng suçt hät ở giai đoän cây bít đæu ra 

hoa trên cây vừng. Ngoài ra, theo Tulukcu & 

Baba (2019), bù sung phân bón vi sinh trong 

thời kỳ cây vừng ra hoa, täo quâ làm tëng hàm 

lượng diệp lục tø bên trong lá. 

3.3. Ảnh hưởng của liều lượng phân đạm 

bón kết hợp với bổ sung vi khuẩn vùng rễ 

cố định đạm đến các yếu tố cấu thành 

năng suất và năng suất của cây vừng  

Tùng sø quâ trên cây, chiều rûng quâ và sø 

hàng trên quâ khác biệt thøng kê ở mức ý nghïa 

5% (P <0,05) giữa các liều lượng phån đäm bón 

từ 0 đến 100% theo liều lượng khuyến cáo. Đøi 

với sø quâ trên cây ở công thức bón 100, 75, 50 

và 0% đäm so với liều lượng khuyến cáo giâm 

dæn theo trêt tự 20,1, 17,2, 14,7 và 9,29 quâ/cây. 

Đường kính quâ ở công thức không bón phân 

đäm 1,04cm thçp hơn ở mức cò ý nghïa thøng kê 

5% so với công thức bòn 75 và 100% phån đäm, 

với 1,16 và 1,19cm, theo cùng thứ tự. Ngoài ra, 

các công thức bòn 100% đäm cò đường kính quâ 

khác biệt thøng kê ở mức ý nghïa 5% (P <0,05) 

so với công thức bòn 50% phån đäm (1,09cm), 

nhưng khác biệt khöng cò ý nghïa thøng kê so 

với công thức bòn 75% phån đäm theo khuyến 

cáo. Sø hàng trên quâ giữa các công thức có bón 

phån đäm khöng khác nhau (dao đûng trong 

khoâng 7,38-7,75 hàng/quâ), nhưng cao hơn 

công thức khöng bòn phån đäm 6,63 hàng/quâ. 

Kết quâ chưa ghi nhên sự khác biệt về sø hät 

trên hàng và khøi lượng 1.000 hät, với giá trð 

trung bình læn lượt là 14,2 hät/hàng và 2,27g. 

Theo Gebregergis & cs. (2020) bòn phån đäm 

tëng từ 18-98,5kg N/ha đã làm tëng chiều cao 

cây, sø quâ/cây vừng. Bòn 64 và 75,5kg N/ha đã 

làm tëng 25 và 30% nëng suçt so với công thức 

đøi chứng bón 46kg N/ha täi Humera (HuARC), 

phía Tây Tigray (Gebregergis & cs., 2020). Công 

thức bòn đäm theo khuyến cáo và giâm 25% đäm 

đã tëng 180 và 130% nëng suçt so với công thức 
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khöng bòn phån đäm (Bâng 6). Kết quâ nghiên 

cứu phù hợp với nghiên cứu cþa Motaka & cs. 

(2016), bòn 50kg N/ha cho nëng suçt 888 kg/ha 

cao hơn so với công thức bòn phån đäm thçp hơn. 

Ngoài ra, thí nghiệm ngoài đ÷ng täi HuARC đã 

chứng minh rìng bòn 64kg N/ha đã làm tëng 

15% sø quâ/cây so với lượng phân khuyến cáo 

41kg N/ha (Amare & cs., 2019). 

Bâng 6. Ảnh hưởng riêng lẻ của liều lượng phân đạm bón  

và vi khuẩn vùng rễ đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của cây vừng 

Nhân tố 

Thành phần năng suất Năng 
suất  

hạt khô  
(g/m

2
) 

Tổng số quả 
trên cây 

(quả) 

Chiều  
dài quả 

(cm) 

Đường 
kính quả 

(cm) 

Số hàng 
trên quả 
(hàng) 

Số hạt  
trên hàng 

(hạt) 

Khối lượng 
1.000 hạt (g) 

Tỷ lệ 
phần trăm 
lượng 
đạm bón 
so với 
khuyến 
cáo (%) 

0 9,29
d
 2,45

b
 1,04

c
 6,63

b
 14,0 2,34 34,6

d
 

50 14,7
c
 2,55

ab
 1,09

bc
 7,38

a
 13,7 2,26 55,5

c
 

75 17,2
b
 2,59

a
 1,16

ab
 7,69

a
 14,2 2,30 64,7

b
 

100 20,1
a
 2,62

a
 1,19

a
 7,75

a
 14,7 2,16 73,8

a
 

Bổ sung 
vi khuẩn  
(4 × 10

6
 

cfu/g đất) 

KVK 13,4
d
 2,39

b
 1,10 6,88

c
 14,0 2,36 39,6

d
 

AGVRB-07 15,2
c
 2,54

a
 1,16 7,75

a
 13,8 2,11 54,8

c
 

AGVRB-28 16,7
a
 2,64

a
 1,11 7,34

b
 14,6 2,41 70,2

a
 

AGVRB-07 + AGVRB-28 16,1
b
 2,64

a
 1,11 7,47

ab
 14,1 2,18 64,0

b
 

F (A)  * * * * ns ns * 

F (B)  * * ns * ns ns * 

F (A*B)  * ns ns * ns * * 

CV (%)  5,42 5,68 10,6 7,10 8,98 15,0 8,83 

Ghi chú: Trong cùng một cột các số liệu mang cùng một mẫu ký tự theo sau thì không có khác biệt ý nghĩa ở mức 

5% qua phép thử Duncan. *: Khác biệt ở mức ý nghĩa 5%, ns: Khác biệt không có ý nghĩa thống kê. KVK: Không 

vi khuẩn. A là nhân tố liều lượng phân đạm; B là nhân tố bổ sung vi khuẩn. 
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Ghi chú: Các ký tự trên thanh bar khác nhau là khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 5%. 

Hình 4. Ảnh hưởng tương tác của liều lượng phân đạm bón  

và bổ sung vi khuẩn vùng rễ cố định đạm đến số hàng trên quâ vừng 
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Các công thức thí nghiệm bù sung hún hợp 

hai dòng vi khuèn AGVRB-07 và AGVRB-28, 

dñng đơn vi khuèn cø đðnh đäm AGVRB-07 hoặc 

AGVRB-28 tëng cò ý nghïa thøng kê ở mức 5% 

(P <0,05) đøi với tùng sø quâ trên cây, chiều dài 

quâ và sø hàng trên quâ so với đøi chứng không 

bù sung vi khuèn. Tùng sø quâ cþa các công thức 

bù sung vi khuèn đät từ 15,2 đến 16,7 quâ/cây, 

trong khi đò các công thức không bù sung vi 

khuèn chî đät 13,4 quâ/cây. Chiều dài quâ giữa 

các công thức bù sung dñng đơn hay hún hợp vi 

khuèn đät tương đương nhau (2,54-2,64cm), cao 

hơn cò ý nghïa thøng kê 5% (P <0,05) so với 

chiều dài quâ cþa công thức đøi chứng là không 

bù sung vi khuèn (2,39cm). Tương tự, sø hàng 

trên quâ cþa các công thức bù sung hún hợp và 

dñng đơn vi khuèn (7,34-7,75 hàng/quâ) cao hơn 

so với công thức không bù sung vi khuèn (6,88 

hàng/quâ). Kết quâ chưa ghi nhên sự khác biệt 

về đường kính quâ, sø hät trên hàng và trõng 

lượng 1.000 hät, với giá trð theo thứ tự là 

1,12cm, 14,1cm và 2,27g (Bâng 6). Sự tương tác 

có khác biệt thøng kê ở mức ý nghïa 5%  

(P <0,05) giữa nhân tø các liều lượng phån đäm 

bón và các dòng vi khuèn đøi với tùng sø 

quâ/cây, sø hàng/quâ, trõng lượng 1.000 hät và 

nëng suçt hät. 

Nëng suçt hät khô ở các công thức bón 100, 

75, 50 và 0% phån đäm theo lượng khuyến cáo 

khác biệt thøng kê ở mức ý nghïa 5% (P <0,05). 

Trong đò, nëng suçt hät giâm dæn theo thứ tự 

73,8, 64,7, 55,5 và 34,6 g/m2. Ngoài ra, nëng 

suçt hät cþa công thức bòn phån đäm vö cơ cò 

bù sung vi khuèn cø đðnh đäm AGVRB-28 đät 

cao nhçt (70,2 g/m2), kế đến là công thức bù 

sung hún hợp hai dòng vi khuèn cø đðnh đäm 

AGVRB-07 và AGVRB-28, với 64,0 g/m2, nëng 

suçt cao thứ ba là công thức bù sung dòng vi 

khuèn AGVRB-07 (54,8 g/m2), câ ba công thức 

bù sung vi khuèn này đều cò nëng suçt hät cao 

hơn cöng thức không bù sung vi khuèn  

(39,6 g/m2) (Bâng 6). 

Ảnh hưởng tương tác giữa lượng đäm bón 

và bù sung vi khuèn đến sø quâ/cây cho thçy, 

công thức bù sung dñng đơn vi khuèn AGVRB-

07, hún hợp 2 dòng vi khuèn và không bù sung 

vi khuèn có sø quâ trên cåy tương đương nhau 

dao đûng 8,10-9,30 quâ/cây thçp hơn so với công 

thức bù sung dñng đơn AGVRB-28 là 11,1 

quâ/cây ở mức bòn 0% phån đäm. Ở các mức bón 

50, 75 và 100% phån đäm sø quâ trên cây cþa 

các công thức bù sung dñng đơn vi khuèn hoặc 

hún hợp 2 dòng vi khuèn đều cao hơn so với công 

thức không bù sung vi khuèn so sánh ở cùng 

mức bón phân (Hình 3). 

Ở công thức bòn 0% phån đäm, sø hàng trên 

quâ cþa các công thức bù sung vi khuèn vùng rễ 

cø đðnh đäm dao đûng từ 6,25 đến 7,50 hàng 

trên quâ cao hơn so với công thức không bù sung 

vi khuèn là 5,50 hàng trên quâ. Điều này cho 

thçy rõ ânh hưởng tích cực cþa việc bù sung các 

dòng vi khuèn cø đðnh đäm đến sinh trưởng cþa 

cây vừng. Bên cänh đò, ở mức bón 75% phân 

đäm, sø hàng trên quâ cþa các công thức bù 

sung vi khuèn và không vi khuèn là tương 

đương nhau (Hình 4). 

Trong bøn công thức chî bòn phån đäm vô 

cơ, nëng suçt hät cþa công thức bón 100% phân 

đäm so với khuyến cáo đät cao nhçt, kế tiếp là 

công thức bòn 75 và 50% phån đäm và thçp 

nhçt là công thức khöng bòn đäm, với nëng suçt 

theo læn lượt là 57,3, 47,4, 42,1 và 11,6 g/m2. Kết 

quâ tương tự đøi với các công thức bòn đäm vô 

cơ kết hợp với vi khuèn. Cụ thể là dòng vi 

khuèn AGVRB-07 là 73,6, 62,3, 56,0 và 27,3 

g/m2, dòng vi khuèn AGVRB-28 là 90,5, 77,9, 

63,5 và 48,8 g/m2. Kết quâ tương tự đøi với 

trường hợp bù sung hún hợp hai dòng vi khuèn 

cø đðnh đäm AGVRB-07 và AGVRB-28, với 

nëng suçt 73,8, 77,9, 63,5 và 48,8 g/m2. Có sự 

tương tác giữa liều lượng phån đäm bón và bù 

sung các dòng vi khuèn đøi với nëng suçt hät 

vừng. Kết quâ cho thçy công thức bón 50% phân 

vö cơ kết hợp bù sung dòng vi khuèn AGVRB-

07, AGVRB-28 hoặc hún hợp hai dòng vi khuèn 

AGVRB-07 và AGVRB-28 cò nëng suçt læn lượt 

là 56,0, 63,5 và 60,4 g/m2, cao tương đương với 

công thức bòn 100% phån đäm vö cơ và khöng 

bù sung vi khuèn (57,3 g/m2). Tuy nhiên, đøi với 

trường hợp giâm bòn 75% phån đäm theo 

khuyến cáo, chî có công thức kết hợp dñng đơn 

vi khuèn AGVRB-28 và hún hợp AGVRB-07 và 

AGVRB-28 cò nëng suçt (77,9 và 71,1 g/m2) cao 

hơn so với bòn 100% đäm theo khuyến cáo trong 
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khi đò cöng thức kết hợp với chþng dñng đơn vi 

khuèn AGVRB-07 (57,3 g/m2) có kết quâ tương 

đương so với công thức bòn 100% phån đäm vô 

cơ. Trong câ ba trường hợp bòn 100% phån đäm 

theo khuyến cáo kết hợp với dòng vi khuèn vùng 

rễ cø đðnh đäm AGVRB-07, AGVRB-28 hay hún 

hợp AGVRB-07 và AGVRB-28 đều cao khác biệt 

thøng kê ở mức ý nghïa 5% so với bón 100% 

phån đäm theo khuyến cáo. Trong đò, cöng thức 

bòn 100% phån đäm vö cơ với dòng vi khuèn 

AGVRB-28 đät cao nhçt (90,5 g/m2) (Hình 5). 

Theo nghiên cứu cþa Ganjineh & cs. (2019) 

nëng suçt hät ở công thức bòn 100% đäm đät 

1.298 kg/ha, công thức bón 33% phân kết hợp bón 

phân hữu cơ vi sinh 1.565 kg/ha, công thức bón 

66% đäm 1.799 kg/ha. Điều này cho thçy giâm 

lượng đäm vö cơ 25-50% vén đâm bâo nëng suçt 

vừng trên đçt phü sa khöng được b÷i. Tuy nhiên, 

ở Đ÷ng bìng sông Cửu Long, nëng suçt vừng 

tr÷ng trong điều kiện đ÷ng ruûng täi H÷ng Ngự 

và Lçp Vò khoâng 623,9-727,3 kg/ha (Træn Ngõc 

Hữu & cs., 2021). Nëng suçt thường đät thçp vì 

phæn lớn nông dân tr÷ng vừng ở vụ Hè Thu 

(Nguyễn Thð Bích Trân & cs., 2020). Nëng suçt ở 

công thức bón 100% N không bù sung vi khuèn là 

56,6 g/m2 (Hình 5). Nghïa là nëng suçt tương 

đương 566 kg/ha. Kết quâ này cây vừng được 

tr÷ng trên đçt phù sa không b÷i nên thçp hơn 

nghiên cứu cþa Træn Ngõc Hữu & cs. (2021) 

tr÷ng trên đçt phü sa. Điều này cho thçy đçt 

khöng được phù sa b÷i cò khuynh hướng đät 

nëng suçt thçp hơn. Tuy nhiên, so sánh với nëng 

suçt vừng canh tác trong cüng điều kiện cho thçy 

trường hợp có bù sung các dòng vi khuèn đät 

nëng suçt cao hơn (Hình 5) thöng qua tëng tùng 

sø quâ/cây, chiều dài quâ và sø hàng trên quâ 

(Bâng 6). Vì vêy, các dòng vi khuèn sử dụng 

trong nghiên cứu này có tiềm nëng để tëng nëng 

suçt trong điều kiện thực tế. Ngoài ra, áp dụng 

câ múi dñng đơn hay hún hợp đều tëng nëng suçt 

38,4-72,3%. Trong đò, bù sung dñng đơn AGVRB-

28 có phæn trëm tëng nëng suçt cao nhçt 

(72,3%). Chính vì vêy, trong sân xuçt vừng dòng 

AGVRB-28 cæn được bù sung. Theo Khuong & cs. 

(2018) bù sung dñng đơn thçp hơn dñng hún hợp 

trên đçt phèn tr÷ng lúa täi Phụng Hiệp, nhưng 

dñng đơn và dòng hún hợp đät tương đương nhau 

trên đçt phèn Hñn Đçt. Do đò, trong trường hợp 

canh tác vừng trên đçt phù sa không b÷i nên bón 

vi khuèn dưới däng dñng đơn. 

i

g
f

e

h

e e

bc

f

e

b

a

f

de

c bc

0

25

50

75

100

N
ă
n

g
 s

u
ấ
t 

(g
 m

-2
)

Công thức  

Ghi chú: Các ký tự trên thanh bar khác nhau là khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 5%. 

Hình 5. Ảnh hưởng tương tác của liều lượng phân đạm bón  

và vi khuẩn vùng rễ cố định đạm đến năng suất hạt vừng 
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Sử dụng dñng đơn vi khuèn AGVRB-07 

hoặc AGVRB-28 giúp giâm 25-50% phån đäm, 

nhưng vén đâm bâo nëng suçt. Kết hợp hún hợp 

2 dòng vi khuèn cÿng giâm đến 50% lượng phân 

đäm bón. 

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

4.1. Kết luận 

Giâm lượng phån đäm từ 2,99g N/ô xuøng 

0g N/ô đã làm giâm chiều cao cây (giâm 

10,4cm), sø lá trên cây (giâm 2,46 lá/cây), chiều 

dài lá (giâm 4,49cm), chiều rûng lá (giâm 

2,65cm), sø hoa trên cây (giâm 2,67 hoa/cây), 

đường kính quâ (giâm 0,15cm), sø hàng trên  

quâ (giâm 1,12 hàng/quâ) và nëng suçt hät 

(giâm 39,2 g/m2). 

Bù sung dñng đơn vi khuèn vùng rễ cø đðnh 

đäm AGVRB-07 hoặc AGVRB-28 hoặc hún hợp 

hai dòng AGVRB-07 và AGVRB-28 đều làm 

tëng chiều cao, sø quâ trên cåy và nëng suçt hät 

vừng. Chiều cao trung bình cþa các công thức bù 

sung các dòng vi khuèn là 35,5cm, tùng sø quâ 

trên cây 16,0 quâ/cåy và nëng suçt 63,0 g/m2 cao 

hơn so với không bù sung vi khuèn với giá trð 

tương ứng 31,1cm, 13,4 quâ/cây, 39,6 g/m2. 

Các công thức bù sung vi khuèn vùng rễ 

dñng đơn AGVRB-07 hoặc AGVRB-28 hoặc hún 

hợp AGVRB-07 và AGVRB-28 kết hợp bón 50% 

phån đäm cho nëng suçt hät dao đûng 56,0, 63,5 

và 60,4 g/m2 tương đương với công thức bón 

phån đäm theo liều lượng khuyến cáo 57,3 g/m2.  

Sử dụng dñng đơn vi khuèn AGVRB-28 

hoặc hún hợp hai dòng vi khuèn AGVRB-07 và 

AGVRB-28 kết hợp với bòn 75% phån đäm so 

với khuyến cáo đät nëng suçt cao hơn bòn 100% 

phån đäm theo khuyến cáo không bù sung  

vi khuèn. 

4.2. Kiến nghị 

Nghiên cứu vai trò cø đðnh đäm cþa các 

dòng vi khuèn AGVRB-28 hoặc hún hợp hai 

dòng vi khuèn AGVRB-07 và AGVRB-28 kết 

hợp bòn 75 và 100% phån đäm trong điều kiện 

ngoài đ÷ng. 
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