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Nghiên cứu được tiến hành tại xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam ở vụ Đông xuân
năm 2019-2020. Có 04 mật độ tr ng được đưa ra bao g m 26,7 vạn cây; 33,3 vạn cây; 40,0 vạn
cây và 50,0 vạn cây ha trong đi u iện c phun chế ph m c chứa 10 Paclobutrazo v i i u
ượng 750 g ha vào giai đoạn sau hi ạc đâm tia 35 – 40 ngày sau gieo . ết quả nghiên cứu
cho thấy hi phun chế ph m Pac obutrazo , số thân ch nh, số cành cấp 1 cây ở c c mật độ h c
nhau sai h c hông c
ngh a nhưng chi u cao thân ch nh và chi u dài cành cấp 1 sai h c h
r ở c c mật độ, trong đ mật độ 50,0 vạn cây ha thấp nhất. c yếu tố cấu thành năng suất sai
h c hông r gi a c c mật độ nhưng nh mật độ cao nên năng suất thuyết, năng suất th c thu
tăng h r hi tăng mật độ. rong đ mật độ 40,0 vạn cây ha và 50,0 vạn cây ha c năng suất
thuyết đạt 89,7 tạ ha và 114,5 tạ ha; năng suất th c thu đạt 40,7 tạ ha và 49,8 tạ ha theo thứ t và
c hiệu quả inh tế cao nhất.
Từ khóa: cây lạc, paclobutrazol, m t
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ABSTRACT
The study was carried out in the sandy loam soil at Dai Hoa commune, Dai Loc district, Quang
Nam province, in the winter-spring season 2019 to 2020. Four densities plant including 26.700
plants; 33.300 plants; 40.000 plants and 50.000 plants/ha had applied paclobutrazol 10% with
dose 750 g/ha at the tip of the pegs putting into the soil (35 - 40 days after sowing). The data
showed that the number of leaf/plant, number of first-class branch/plant in 4 treatments was
nonsignificant different, but the main-stem height and the length of the first-class lengthiest
branch was shortest in 50.000 plants/ha. The yield components were nonsignificant different, but
due to high plant density, so that theory of yield, actual yield increased more than in order and
had significant. The theory of yield from 8970 kg/ha to 11450 kg/ha and actual yield 4070 kg/ha
to 4980 kg/ha and highest effect of economic in 40.000 plants and 50.000 plants/ha.
Keywords: groundnut, paclobutrazol, density

ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
2022

81

Số 01, 81-88, 2022
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Cây lạc (Arachis hypogaea) thích hợp v i nh ng loại đất có thành phần cơ gi i nhẹ và thoát
nư c tốt, đất c t pha, đất thịt nhẹ... và được tr ng ở đ ng bằng Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và
Nam bộ. Việt Nam đứng hàng thứ 5 v sản ượng hạt trong số các quốc gia tr ng lạc ở Châu Á
(Ngô Thế Dân, 2000). Trong hơn mư i năm qua việc nghiên cứu chọn tạo giống lạc m i đã g p
phần àm tăng năng suất lạc ở Việt Nam một cách rõ rệt. Việc nghiên cứu chọn tạo giống kết hợp
v i kỹ thuật thâm canh tăng năng suất à hư ng đi c hiệu quả kinh tế cao nhất.
rong đi u kiện thâm canh cao, nhất à trong mùa mưa, cây ạc phát triển thân lá rất nhanh và
mạnh, đặc biệt vào gi a th i kỳ sinh trưởng của cây, đi u này không có lợi cho năng suất. Vì thế,
việc tăng mật độ tr ng lạc đ u làm hạn chế năng suất (Nguyễn Thị Hải, 2015). Do đ , việc nghiên
cứu chế ph m phun qua giúp đi u tiết s sinh trưởng và phát triển của cây lạc trong đi u kiện
tr ng mật độ cao cần phải đặt ra.
Kết quả nghiên cứu bư c đầu tại xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cho thấy khi
sử dụng chế ph m SK96-Paclobutrazol phun lên lá ở li u ượng 750g ha cho năng suất lạc cao hơn
đối chứng không phun 1,5 lần và có hiệu quả kinh tế cao (Trần hanh D ng, 2018 . Chính vì vậy,
sử dụng chế ph m SK96-Paclobutrazol phun lên lá cho lạc có thể sẽ là giải pháp h u hiệu àm tăng
năng suất lạc hơn n a trong đi u kiện thâm canh và tăng mật độ. ết quả nghiên cứu của iện
H NN Nam rung ộ cho thấy mật độ ạc giống LDH 10 cho năng suất cao nhất ở hoảng 40.0
vận cây ha ở nh Định và Đắc Lắc (H Huy ư ng và cộng s , 2016). uy nhiên, tăng mật độ
tr ng lạc lên cao hơn n a chưa được nghiên cứu tại Quảng Nam.
Từ nh ng vấn đ nêu trên tôi tiến hành nghiên cứu đ tài “Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ
và chế ph m SK96-Paclobutrazol trong sản xuất lạc vụ Đông Xuân 2019- 2020 tại Quảng Nam” v i
mục đ ch nâng cao hơn n a năng suất tr ng lạc và có hiệu quả kinh tế cho nông dân.
II. V T LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Vật liệu nghiên cứu
2.1.1 Giống lạc sẻ Tây Nguyên
Giống lạc sẻ Tây Nguyên có th i gian sinh trưởng từ 100 - 110 ngày, chi u cao cây bình quân từ
55 - 60 cm, có khả năng chịu hạn nhưng hông h ng được các loại bệnh như chết cây con, bệnh héo r
do nấm Rhizoctonia sp, Fusarium sp, Aspergillus sp gây ra. Năng suất bình quân từ 30 - 35 tạ/ha (H
Huy ư ng và cộng s , 2016).
2.1.2 Chế phẩm SK96 - Paclobutrazol
Chế ph m SK96 - Paclobutrazol là chế ph m phun qua c hàm ượng 10% Pacclobutrazo và
2% MgO, do Công Ty TNHH Phát triển Nông nghiệp Phương Nam Doanh nghiệp Nông nghiệp
Công nghệ cao) sản xuất và đ ng g i. Đối v i lạc được huyến c o phun vào lúc lạc đã đâm tia 3540 ngày sau gieo).
2.1.3 Quy trình kỹ thu t trồng lạc
(Theo quy chu n của Cục Tr ng trọt - Bộ NN&PTNT cho mi n Trung)
 h i vụ: Gieo tr ng từ 08/1/2019 và thu hoạch ngày 17/4/2019.
 Làm đất: Đất cần àm tơi xốp, sạch cỏ dại, trang phẳng, rạch hàng theo công thức th nghiệm.
 Mật độ và hoảng c ch gieo: heo công thức th nghiệm
 Phân bón: 30 N + 90 P2O5 + 60 K2O + 400 kg vôi bột ha theo tỷ ệ 1-3-2. ương đương 160 g
SA + 600 kg lân nung chảy + 120 g
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2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu
2.2 1 Phương pháp bố trí thí nghiệm
Thí nghiệm g m 4 công thức:
CT1: Mật độ 25 cm x 15 cm x 1 cây = 26,7 vạn cây/ha Đối chứng)
CT2: Mật độ 20 cm x 15 cm x 1 cây = 33,3 vạn cây/ha
CT3: Mật độ 25 cm x 10 cm x 1 cây = 40,0 vạn cây/ha
CT4: Mật độ 20 cm x 10 cm x 1 cây = 50,0 vạn cây/ha
Phun chế ph m SK96 - Paclobutrazol v i li u ượng 750g/ha vào lúc 35 - 40 ngày sau gieo
(lúc lạc chấm dứt đâm tia .
Thí nghiệm được bố trí theo khối đầy đủ ngẫu nhiên (RCBD), 3 lần nhắc lại.
 Diện tích ô: 20 m2
 Diện tích thí nghiệm: 12 ô x 20 m2 = 240 m2.


Diện tích cách li và bảo vệ: 60 m2

 Tổng diện tích thí nghiệm: 300 m2
2.2 2 Phương pháp theo dõi các chỉ tiêu (Theo QCVN 01 -57:2011 và QCVN 01-168:
2014/BNNPTNT)
Mỗi ô theo dõi 2 hàng ở gi a ô, mỗi hàng theo d i 10 cây. Đ nh dấu từng cây theo dõi từ lúc
có cành cấp 1 đầu tiên để theo d i cho đến cuối vụ.
 Tình hình sinh trưởng của cây lạc qua các giai oạn
 Đánh giá tình hình sâu, bệnh hại chính:
Đối với sâu hại: Đi u tra theo 5 điểm chéo góc trên mỗi ô thí nghiệm, mỗi điểm là 1 khung
vuông 50 cm x 50 cm, tính số con trên m2.
Đối với bệnh hại: Đi u tra theo 5 điểm chéo góc trên mỗi ô thí nghiệm, mỗi điểm 10 cây và
tính tỷ lệ bệnh.
 Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất thực thu
Tỷ lệ quả chắc (%) =
Khối ượng 100 quả (P100quả): cân 3 mẫu (bỏ quả lép, non, chỉ lấy quả chắc), mỗi mẫu lấy 100
quả khô, lấy 1 ch số sau dấu ph y. Sau đ t nh trung b nh.
Tỉ lệ khối ượng hạt/quả = P100hạt/ P100quả
Năng suất
NSL

thuyết NSL

tạ ha = số quả chắc cây x số cây m2 x P100quảx 10.000/107

Năng suất th c thu (NSTT): Thu riêng từng ô, bỏ quả lép, non chỉ lấy quả chắc, phơi hô độ
m hạt khoảng 12%), cân khối ượng (g m cả quả của 20 cây mẫu để t nh năng suất trên ô, sau đ
quy ra năng suất tạ/ha.
 Hiệu quả kinh tế
Hiệu quả kinh tế ở từng công thức:
Tổng thu – (chi phí phun SK96 - Paclobutrazol + hạt giống)
Tổng thu = NSTT x Giá ti n /kg
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2.2 3 Phương pháp xử lý số liệu
Các số liệu v sinh trưởng, sâu bệnh và năng suất được phân tích thống kê ANOVA một nhân
tố trên phần m m Excel.
III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LU N
3.1 Tình hình sinh trƣởng của cây lạc qua các giai đoạn
Kết quả nghiên cứu cho thấy:
V chi u cao thân chính: Sau khi phun 15 ngày, chi u cao thân chính của các công thức biến
động từ 21.47 – 24.13cm. Chi u cao thân chính giảm theo thứ t các công thức 26.6 vc/ha, 33.3
vc/ha, 40 vc/ha, 50.0 vc/ha. Gi a các công thức sai h c hông c
ngh a v mặt thống kê. Sau khi
phun 30 ngày chi u cao thân ch nh dao động từ 24.13 – 29.4cm. rong đ công thức 4 có chi u cao
thân chính thấp nhất (Bảng 1). Đi u này cho thấy, SK96 - Paclobutrazol có tác dụng ức chế s phát
triển chi u cao cây, đặc biệt là ở đi u kiện mật độ cao.
Bảng 1. Ảnh hưởng chế ph m SK96 - Paclobutrazol đến chi u cao và số lá trên cây lạc
Chi u cao cây qua c c giai đoạn
Số trên cây qua c c giai đoạn
Công thức
Sau khi phun Sau khi phun 30 Sau khi phun Sau khi phun 30
15 ngày
ngày
15 ngày
ngày
26,7 vc/ha
24.13
29.73
8.4
12.27
33,3 vc/ha
24.00
26.47
8.5
11.57
40,0 vc/ha
23.13
26.27
8.97
12.10
50,0 vc/ha
21.93
24.13
8.50
11.73
CV%
6.03
4.67
3.68
3.56
LSD0.05
2.01
V số lá trên cây: Số lá trên cây sau khi phun có s chênh lệch không nhi u gi a các công
thức ở giai đoạn sau phun 15 ngày và 30 ngày. Như vậy, việc phun S 96 - Paclobutrazol có t c
dụng àm ngắn c c đốt thân nhưng hông àm giảm số cây.
Qua kết quả đ nh gi v chi u cao thân chính và số trên cây qua c c giai đoạn sau khi phun
SK96- Paclobutrazol v i các mật độ tr ng h c nhau đã hẳng định phun SK96 - Pac obutrazo v i
i u ượng 750 g ha àm chi u cao cây thấp hẳn lại nhưng số lá/cây vẫn tương đương nhau. Như
vậy, rõ ràng việc sử dụng SK96 - Paclobutrazol có tác dụng làm ruộng lạc thông tho ng, và đây à
ti n đ để có thể tăng mật độ tr ng lạc mà vẫn đảm bảo s phát triển cân đối trong ruộng lạc. ết
quả này c ng phù hợp v i c c ết quả nghiên cứu của iện Nghiên cứu ây c dầu và c c t c giả
ngoài nư c Đặng h i Hoàng, 2011; Cheng, 2006).
3.2 Ảnh hƣởng của mật độ cao có sử dụng chế phẩm SK96 - Paclobutrazol đến số cành cấp 1
và chiều dài cành cấp 1 của cây lạc
Kết quả nghiên cứu cho thấy: số cành cấp 1 sau khi phun SK96 - Paclobutrazol ở c c công
thức chênh lệch không c
ngh a thống ê Bảng 2). Kết quả quan s t c ng cho thấy, mặc dù chi u
cao thân chính thấp nhưng số cành cấp 1 và số lá/cây chênh lệch gi a các công thức hông đ ng ể, và
chi u dài cành cấp 1 dài nhất c ng ngắn dần hi tăng mật độ. Như vậy, phun chế ph m SK96 Paclobutrazol đã có tác dụng làm ruộng lạc thông thoáng mà không ảnh hưởng đến các yếu tố sinh vật
học của giống. ết quả này c ng phù hợp v i ết quả nghiên cứu của t c giả
Minh hứ (2015).
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Bảng 2. Ảnh hưởng chế ph m SK96 - Paclobutrazol đến số cành cấp 1 và chi u dài cành cấp
1 của cây lạc.
Chi u dài cành cấp 1 dài nhất qua
Số cành cấp 1 qua c c giai đoạn
Công thức
c c giai đoạn
Sau khi phun Sau khi phun 30 Sau khi phun 15 Sau khi phun
15 ngày
ngày
ngày
30 ngày
26,7 vc/ha
4.28
4.60
25.70
28.27
33,3 vc/ha
4.27
4.76
24.07
27.17
40,0 vc/ha
4.63
4.79
23.20
25.83
50,0 vc/ha
4.47
5.05
23.00
25.70
CV%
6.07
11.25
3.37
3.15
LSD0.05
1.29
1.35
3.3 Ảnh hƣởng của chế phẩm SK96-Paclobutrazol đến sâu, bệnh hại chính
3.3.1 Ảnh hưởng của chế phẩm SK96 ến sâu hại chính
Qua qu tr nh đi u tra, phát hiện trên cây lạc xuất hiện một số loài sâu hại ch nh như: sâu
cuốn lá (Arachips asiaticus), sâu khoang (Spodoptera litura Fabricius) (Bảng 3). Sâu cuốn lá và
sâu khoang xuất hiện vào c c giai đoạn sau khi phun 15, 30 ngày và trư c hi thu hoạch v i mật độ
thấp ở c c công thức và hông àm ảnh hưởng đến năng suất ạc. Do mật độ sâu thấp nên t c động
của chế ph m S 96-Pac obutrazo hông r đến hả năng chống chịu sâu hại cho ạc.
Bảng 3. Mật độ sâu hại ở các công thức thí nghiệm trên cây lạc được xử lý chế ph m SK96 Paclobutrazol.
Đơn vị (con/m2)
Sâu khoang xuất hiện qua c c giai đoạn
Sâu cuốn lá xuất hiện qua c c giai đoạn
Công thức Sau khi phun Sau khi phun
rư c khi Sau khi phun Sau khi phun
rư c khi
15 ngày
30 ngày
thu hoạch
15 ngày
30 ngày
thu hoạch
26,7 vc/ha
0.33
0.57
0.07
0.27
0.3
0.17
33,3 vc/ha
0.43
0.47
0.13
0.23
0.37
0.13
40,0 vc/ha
0.47
0.53
0.17
0.27
0.13
0.07
50,0 vc/ha
0.53
0.37
0.07
0.10
0.20
0.03
CV%
14.62
10.34
26.65
25.51
18.86
33.33
LSD0.05
0.1
0.08
0.05
0.09
0.08
0.05
3.3.2 Ảnh hưởng của chế phẩm SK96 - Paclobutrazol ến bệnh hại chính
Bệnh héo r gốc mốc đen Aspergillus niger) và Bệnh đốm đen Cercospora personata)
thư ng xuất hiện vào úc ạc đã h nh thành quả, đặc biệt bệnh héo r mốc đen thư ng àm cây chết
hàng oạt ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất. uy nhiên, ết quả đi u tra cho thấy ở vụ Đông
uân 2019 tỷ ệ bệnh héo r và bệnh đốm đen hại ạc xuất hiện v i tỷ ệ rất thấp ở c c công thức và
hông ảnh hưởng đến năng suất (Bảng 4). Do vậy, t c động của chế ph m S 96 – Pac obutrazo
hông r đến việc tăng t nh chống chịu bệnh trên cây ạc.
uy nhiên c c ết quả nghiên cứu ở rung Quốc và của Đại học Quy Nhơn đ u nhận thấy hi
phun Pac obutrazo 20 ở i u ượng 500 g ha đ u àm tăng hả năng chống chịu sâu bệnh ở cây
ạc ( Minh hứ, 2015; Cheng, 2006).
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Bảng 4. Tỷ lệ bệnh hại trên cây lạc ở các công thức thí nghiệm được xử lý chế ph m SK96 –
Paclobutrazol
Tỷ lệ bệnh héo r gây hại qua các giai
Tỷ lệ bệnh đốm đen gây hại qua các giai
Công thức
đoạn (%)
đoạn (%)
Sau khi
Sau khi
rư c khi Sau khi phun Sau khi phun
rư c khi
phun 15
phun 30
thu hoạch
15 ngày
30 ngày
thu hoạch
ngày
ngày
26,7 vc/ha
0.20
0.20
0
0.07
0.43
0.17
33,3 vc/ha
0.30
0.10
0
0.20
0.57
0.13
40,0 vc/ha
0.23
0.13
0
0.03
0.37
0.07
50,0 vc/ha
0.30
0.20
0
0.17
0.40
0.20
CV%
11.17
18.23
47.38
8.44
26.31
LSD0.05
0.05
0.05
0.09
0.06
0.06
3.4 Ảnh hƣởng của mật độ cao có sử dụng chế phẩm SK96 - Paclobutrazol đến các yếu tố cấu
thành năng suất và năng suất.
Kết quả nghiên cứu cho thấy số quả chắc trên cây, P100 quả, P100 hạt ở các công thức sai
h c hông c
ngh a. uy nhiên, nh c mật độ cây cao nên năng suất thuyết và năng suất th c
thu chênh ệch rất r ở c c công thức. rong đ , công thức 50,0 vc/ha năng suất th c thu đạt cao
nhất, cao hơn gấp 1,8 lần so v i công thức đối chứng (Bảng 5).
Đi u này cho thấy, khi phun chế ph m SK96 - Paclobutrazol trong đi u kiện mật độ cao đã c
tác dụng àm tăng năng suất. Paclobutrazol thuộc nhóm Triazole là chất ức chế sinh trưởng, có tác
dụng làm cây rắn chắc, c c đốt thân, đốt cành ngắn lại, tăng hả năng đậu quả (Nguyễn Trần Oánh,
2007). Do đặc tính trên nên khi phun lên lạc ở mật độ cao thì cây vẫn phát triển cân đối, tuy chi u
cao thấp hơn nhưng số cành cho quả và số quả/cây vẫn tương đương v i các mật độ thấp hơn, v
vậy có tác dụng àm tăng năng suất.
Bảng 5. Ảnh hưởng của chế ph m SK96 - Paclobutrazol trong đi u kiện mật độ khác nhau
đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất lạc
Công thức
Số quả
Số quả
P100
P100 hạt
NSLT
NSTT
trên cây
chắc/cây
quả (g)
(g)
(tạ/ha)
(tạ/ha)
26,6 vc/ha
20.43
33,3 vc/ha
22.46
40.0 vc/ha
23.33
50.0 vc/ha
24.60
Cv%
1.51
LSD0,05
0.55
3.5 Hiệu quả kinh tế

18.64
18.72
18.94
19.11
2.97
-

116.00
116.67
118.33
119.67
6.30
-

60
60.67
61.33
62.00
9.01
-

57.44
72.62
89.69
114.45
8.12
10.86

26.67
31.46
40.7
49.8
2.7
1.61

Kết quả nghiên cứu cho thấy, hi tăng mật độ thì ở công thức 33,3 vc/ha, 40,0 vc/ha, 50,0
vc/ha đ u có thu nhập cao hơn công thức đối chứng và đạt hiệu quả kinh tế cao nhất là công thức
50,0 vc/ha và chênh lệch v i công thức thức đối chứng là 33.075.000 đ ng.
Qua đ hiệu quả kinh tế của các công thức thí nghiệm như sau: 50,0 vc/ha > 40,0 vc/ha > 33,3
vc/ha > 26,6 vc/ha. Ngh a à gieo v i mật độ hoảng c ch 50 cm x 10 cm x 1 cây trong đi u iện c
phun chế ph m SK96 - Paclobutrazol cho năng suất và hiệu quả inh tế cao nhất. Sở d như vậy vì
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chi cho ượng hạt giống gieo, Paclobutrazo + công phun tăng hơn đối chứng chỉ khoảng 1.700.000
triệu đ ng ha nhưng tổng thu tăng hơn 1,8 ần tương đương 34.000.000 đ ng ha và ãi tăng so v i
đối chứng à 33.075.000 đ ng (Bảng 6).
Bảng 6. Hiệu quả kinh tế
(ĐVT: VN ồng)
Chi cho SK96 Công thức
NSTT
Tổng thu
Paclobutrazol + công Chênh lệch gi a Chênh lệch
(tạ/ha)
phun + hạt giống
thu và chi
26,6 vc/ha
26.67
40.005.000
1.280.000
38.725.000
0
33,3 vc/ha
31.46
47.190.000
1.990.000
45.200.000
6.475.000
40.0 vc/ha
40.7
61.050.000
2.360.000
58.690.000
19.965.000
50.0 vc/ha
49.8
74.700.000
2.900.000
71.800.000
33.075.000
Ghi chú: Giá bán lạc: 15 000 ồng/kg, giá SK96 - Paclobutrazol 80 000 ồng/kg, công phun
thuốc: 30 000 /bình 20 lít (SK96 - Paclobutrazol 750g pha 10 bình/20 lít phun cho 1 ha).
IV. KẾT LU N VÀ ĐỀ NGHỊ
4.1 Kết luận
Mật độ tr ng cao trong đi u c phun chế ph m SK96 - Paclobutrazol không ảnh hưởng đến s
sinh trưởng phát triển của cây lạc. c động của chế ph m S 96-Paclobutrazol chưa r đến hả
năng chống chịu sâu, bệnh trên cây ạc. r ng mật độ cao trong đi u iện c phun chế ph m SK96 Paclobutrazol àm tăng năng suất th c thu và có hiệu quả inh tế. rong đ , mật độ (20cm x 10cm x
1 cây) cho năng suất th c thu và hiệu quả inh tế đạt cao nhất.
4.2 Đề nghị
Có thể khuyến cáo phun 750g/ha chế ph m SK96 - Paclobutrazol cho cây lạc ở mật độ từ 40 –
50 vạn cây/ha. Thí nghiệm cần được tiến hành ở các th i vụ khác nhau, trên các loại đất khác nhau
và trên các giống lạc h c nhau để khẳng định vai trò của SK96 - Paclobutrazol đến năng suất cây
lạc trong c c đi u kiện mật độ cao.
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