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TÓM TẮT
Thí nghiệm được tiến hành vụ đông trong điều kiện nhà lưới có mái che và
ngoài đồng ruộng tại Trường Cao đẳng Nông Lâm Thanh Hóa nhằm đánh giá
ảnh hưởng của ngập úng đến một số chỉ tiêu nông học, sinh lý liên quan đến
khả năng chống úng của 20 giống đậu tương. Hạt mỗi giống được gieo trong
chậu thí nghiệm có đường kính 25 cm, chiều cao 30 cm, mỗi chậu chứa 6 kg
đất. Đất thí nghiệm là loại đất phù sa không được bồi đắp hàng năm, được làm
sạch phơi khô. Sau khi cây mọc ở thời kỳ cây con (5 cây/chậu) thì tiến hành
xử lý ngập úng và duy trì mực nước 5 cm trong thời gian 7 ngày để xác định
khả năng sống và phục hồi của các giống đậu tương. Kết quả thí nghiệm trong
chậu cho thấy: ngập úng làm giảm rõ số lượng và khối lượng nốt sần, diện tích
lá, khả năng tích lũy chất khô và năng suất cá thể. Khả năng chịu úng và phục
hồi của ba giống D912, D140 và ĐVN5 là tốt nhất, cho năng suất cá thể cao
hơn (5,38 g/cây, 5,16 g/cây và 5,09 g/cây). Giống AK03 bị ảnh hưởng nhiều
nhất, cho năng suất thấp (3,95 g/cây). Thí nghiệm ngoài đồng ruộng trên 10
giống đậu tương xác định được ba giống đậu tương sinh trưởng, phát triển tốt,
có khả năng chống chịu úng vùng đất thấp, tỷ lệ nhiễm sâu bệnh thấp, chống
đổ tốt và cho năng suất cao nhất là giống ĐVN5, D140 và D912 và cho năng
suất thực thu đạt lần lượt là (21,74 tạ/ha, 21,69 tạ/ha và 21,65 tạ/ha). Giống
DT2000 ở thí nghiệm ngoài đồng ruộng cho năng suất thấp (15,32 tạ/ha).
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