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TÓM TẮT
Nghiên cứu ảnh hưởng của một số tổ hợp phân bón đến sinh trưởng, phát triển
của 2 giống sắn KM94 và KM21-12 được tiến hành năm 2017 tại Trường Đại
học Nông Lâm Thái Nguyên. Kết quả cho thấy, các tổ hợp phân bón trong thí
nghiệm đã ảnh hưởng đến các chỉ tiêu sinh trưởng như: chiều cao thân chính,
chiều cao cây cuối cùng, đường kính gốc, năng suất và chất lượng của giống
sắn KM94 và KM21-12. Trong đó, mức phân bón (kg/ha) 80 N+40 P2O5+80
K2O đã làm tăng các yếu tố cấu thành năng suất so với đối chứng (không
bón). Năng suất củ tươi cao nhất (42,7 tấn/ha) ở tổ hợp 10 (G2P4: giống
KM21-12 với mức bón 80 N+40 P2O5+80 K2O kg/ha). Tổ hợp 5 (G1P5:
giống KM94 với mức bón 160 N+40 P2O5+80 K2O kg/ha) có năng suất củ
khô 12,46 tấn/ha, tương đương với các tổ hợp G1P2, G1P3, G1P4, G1P6 và
cao hơn các tổ hợp còn lại. Năng suất tinh bột ở tổ hợp 10 (G2P4: giống
KM21-12 với mức bón 80 N+40 P2O5+80 K2O kg/ha) đạt năng suất tinh bột
(11,42 tấn/ha) tương đương tổ hợp 5 (G1P5: 9,58 tấn/ha) và cao hơn các tổ
hợp còn lại. Trong thí nghiệm tổ hợp phân bón-giống G1P4 và G2P4 cho hiệu
quả kinh tế cao nhất (lãi thuần đạt 26,494 – 35,158 triệu đồng/ha).
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