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ABSTRACT 

Two strain of Azospirillum sp. 6T1 and Azospirillum sp. 25HR were 
applied to the rice OM4218 grown in alluvial soil in Chau Phu District, 
An Giang Province in order to determine their effectiveness on the growth 
and yield of rice. The results showed that these two bacterial strains 
supported the inoculated rice increased their height (17.7-20.9%), length 
of blossoms (4.9-13.6%) the number of full grains on blossoms (10.2-
23.5%), dry weight of plant (28.6-57.1%), 1,000 grain weight (8.1-8.5%), 
compared to those of Azospirillum sp. free treatments and no nitrogen 
fertilizer supplies. Yield of rice inoculated with Azospirillum sp. treatments 
was higher than those of nitrogen and Azospirillum sp. free ones (55.5-
55.7%). The experimental results showed that the combination of two 
nitrogen-fixing bacterial strains Azospirillum sp. in cultivating rice helped 
replace 50-75 KgN/ha. 

TÓM TẮT 

Hai dòng vi khuẩn Azospirillum sp. 6T1 và Azospirillum sp. 25HR được sử 
dụng chủng cho giống lúa OM4218 trồng trên đất phù sa ở điều kiện đồng 
ruộng tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang để xác định hiệu quả cố định 
đạm của 02 dòng vi khuẩn này lên cây lúa. Kết quả thí nghiệm cho thấy, 
khi chủng kết hợp 02 dòng vi khuẩn đã giúp lúa gia tăng chiều cao cây 
(17,7-20,9%), chiều dài bông (4,9-13,6%), số hạt trên bông (10,2-23,5%), 
trọng lượng khô thân lá (28,6-57,1%), trọng lượng 1.000 hạt (8,1-8,5%) 
cao hơn nghiệm thức đối chứng không chủng vi khuẩn Azospirillum sp. và 
không bón đạm. Ở các nghiệm thức chủng vi khuẩn Azospirillum sp. năng 
suất lúa cao hơn so với nghiệm thức đối chứng không chủng vi khuẩn và 
không bón đạm (55,5-55,7%). Từ kết quả thí nghiệm cho thấy, chủng vi 
khuẩn cố định đạm Azospirillum sp. cho cây lúa giúp thay thế 50- 
75 kgN/ha. 

 

1 GIỚI THIỆU 

Huyện Châu Phú là một trong mười một 
huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh An Giang. Đây 
là Huyện thuần nông và có diện tích đất trồng lúa 
khoảng 83.118 ha, chiếm khoảng 31,69% tổng 
diện tích đất trồng lúa của tỉnh (262.286,21 ha), là 
Huyện xếp hàng thứ ba trong toàn tỉnh về diện tích 
đất sản xuất nông nghiệp trong tổng diện tích đất 

tự nhiên của toàn tỉnh (353.675,89 ha). Huyện 
châu Phú là vùng đất phù sa và các giống lúa phổ 
biến được nông dân tại Huyện trồng như OM4218, 
OM6976, OM4900, OM5451, OM2514, OM2517, 
Jasmine 85, IR50404, lúa Nhật,… trong đó có hai 
giống lúa cho năng suất và chất lượng cao được 
ngành nông nghiệp của tỉnh An Giang và địa 
phương khuyến cáo cho nông dân trồng với diện 



Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ   Phần B: Nông nghiệp, Thủy sản và Công nghệ Sinh học: 29 (2013): 9-15 

 10 

tích lớn là OM4218 (chiếm khoảng 57% diện tích) 
và OM6976 (chiếm khoảng 30% diện tích) (Cục 
Thống kê An Giang, 2013). 

Để tăng trưởng, phát triển tốt và cho năng suất 
cao, cây lúa cần nhiều chất dinh dưỡng khác nhau 
trong đó chất dinh dưỡng quan trọng nhất là đạm 
(N). Theo ước tính, để sản xuất một tấn lúa (bao 
gồm hạt và rơm) cây lúa đã lấy đi từ đất từ 16- 
17 kg/tấn (De Datta, 1981). Tuy nhiên, để đáp ứng 
nhu cầu về đạm cho cây lúa, nông dân thường có 
xu hướng sử dụng phân đạm hóa học, đặc biệt là 
phân urea (Nguyễn Hữu Hiệp et al., 2005). Thông 
thường, chỉ có khoảng 30-40% phân đạm hóa học 
bón cho cây được cây lúa hấp thu, lượng đạm bón 
dư thừa không được cây hấp thu sẽ bị khử, bị bốc 
hơi và làm ô nhiễm môi trường không khí, phần 
đạm bị rửa trôi sẽ làm ô nhiễm nguồn nước 
(Shrestha và Ladha, 1998; Reeves et al., 2002) 
Nhiều công trình nghiên cứu trên thế giới đã phát 
hiện được các nhóm vi khuẩn Azospirillum sp. có 
khả năng cố định đạm sinh học cho cây lúa và 
giúp cây gia tăng năng suất lúa từ 15% đến 54% 
(Favilli et al., 1987; Omar et al., 1989). Theo 
thống kê có khoảng 60% đến 70% các cây trồng 
có chủng vi khuẩn Azospirillum sp. sẽ giúp cây 
tăng năng suất từ 5% đến 30% (Okon và 
Labandera-Gonzalez, 1994). 

Để xác định khả năng cố định đạm của vi 
khuẩn Azospirillum sp. trên lúa cao sản trồng 
ngoài đồng ruộng, đề tài được nghiên cứu với mục 
tiêu xác định: Hiệu quả của vi khuẩn cố định đạm 
trên giống lúa OM4218 được trồng tại huyện Châu 
Phú, tỉnh An Giang. 

2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

2.1 Vật liệu  

Đất trồng lúa là loại sét pha thịt, độ pH 4,5, 
chất hữu cơ 3,8%, N tổng số 0,17%, P tổng số 
0,6%, Kali trao đổi (0,33 Cmol/kg). Đất được 
phân lô, mỗi lô 50 m2 (ngang 2 m, dài 25 m), giữa 
mỗi lô có bờ ngăn cách cao 40-50 cm để không 
cho nước thông thương qua lại và mỗi lô có đường 
thông nước dọc theo kênh nông nghiệp. Đất trồng 
lúa được cày ải, phơi khô khử khuẩn, bơm nước 
đủ ẩm, trang phẳng mặt lô ruộng và được bón 
phân theo công thức 0N-60P2O5-30K2O với các 
loại phân urea (46%N), super lân (16%P2O5) và 
KCl (60% K2O). 

Hai dòng vi khuẩn Azospirillum sp. 6T1 và 
Azospirillum sp. 25HR (do Viện Nghiên cứu và 
Phát triển Công nghệ Sinh học, Trường Đại học 
Cần Thơ cung cấp) được nuôi trong môi trường 

NFb lỏng (Kirchhof et al., 1997) cho đến khi đạt 
mật số 109 CFU/L và chủng cho hạt lúa nảy mầm. 
Hạt giống lúa OM4218 do Công ty cổ phần Bảo 
vệ thực vật An Giang cung cấp (Hình 1). Sử dụng 
02 kg chế phẩm vi khuẩn với chất mang là than 
bùn khử trùng để áo xung quanh hạt giống trồng 
cho diện tích 1.000 m2 ở tất cả nghiệm thức có 
chủng vi khuẩn (bổ sung thêm alginate 2% để vi 
khuẩn kết dính tốt hơn với hạt giống nảy mầm 
trước khi gieo). Tiến hành gieo sạ hạt giống ở các 
nghiệm thức không chủng vi khuẩn trước rồi sau đó 
mới gieo tiếp hạt giống có chủng vi khuẩn.  

 
 Hình 1: Hạt giống lúa OM4218 được sử dụng 

làm vật liệu trong thí nghiệm ngoài đồng 

2.2 Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp thí nghiệm được mô tả theo 
Nguyễn Hữu Hiệp et al. (2005). Thí nghiệm được 
bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên với 5 
nghiệm thức (NT) và 4 lần lặp lại, diện tích mỗi lô 
nghiệm thức là 50 m2 gồm: NT1: Đối chứng 
(không chủng vi khuẩn và không bón đạm); NT2: 
Bón phân đạm theo cách của nông dân sử dụng 
(100 kg/ha); NT3: Chủng kết hợp Azospirillum sp. 
6T1, Azospirillum sp. 25HR và không bón đạm; 
NT4: Chủng kết hợp Azospirillum sp. 6T1, 
Azospirillum sp. 25HR và bón 50 kgN/ha và NT5: 
Chủng kết hợp Azospirillum sp. 6T1, Azospirillum 
sp. 25HR và bón 25 kgN/ha.  

Hạt giống lúa OM4218 được khử trùng  
bằng nước đung sôi để nguội khoảng 50-60oC, sau 
đó rửa lại 3 lần bằng nước sạch trước khi đem  
ủ mầm. Chủng kết hợp Azospirillum sp. 6T1 và 
Azospirillum sp. 25HR cho hạt lúa nảy mầm và để 
nơi thoáng mát một giờ trước khi gieo sạ. Các chỉ 
tiêu nông học được theo dõi lúc lúa 45 ngày sau 
khi sạ gồm: chiều cao cây, màu lá lúa (sử dụng 
bảng so màu lá có 6 khung mức độ: khung 1, 2, 3, 
4 (khung chuẩn), 5 và 6 của Viện Nghiên cứu lúa 
Quốc tế -IRRI phối hợp Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn phát hành), so màu lúc 8-9 giờ 
sáng. Khi thu hoạch lúa, xác định chiều cao cây, 
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chiều dài bông, số hạt trên bông, trọng lượng 
1.000 hạt, trọng lượng khô thân lá và năng  
suất lúa. 

 
Hình 2: Các thí nghiệm ngoài đồng ruộng được 

phân lô trước khi gieo sạ giống lúa OM4218 

Chú thích: Mỗi lô thí nghiệm có diện tích 50 m2, giữa 
mỗi lô có bờ đê cao 40-50 cm ngăn cách không cho 
nước thông thương qua lại và mỗi lô có lỗ thông nước 
với kênh nông nghiệp chạy dọc theo ruộng lúa 

2.3 Ghi nhận kết quả và xử lý 

Số liệu thí nghiệm được phân tích bằng phần 
mềm thống kê Statgraphics Centurion XVI.I và 
Microsoft Office Excel 2013. 

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1 Các chỉ tiêu nông học của lúa lúc 45 
ngày sau khi sạ  

3.1.1 Màu lá 

Ở nghiệm thức được chủng kết dòng 
Azospirillum sp. 6T1, Azospirillum sp. 25HR  
và không bón đạm hay bón 25 kgN/ha hoặc  
50 kgN/ha đều cho màu lá lúa xanh tốt, khác biệt 
rõ rệt và có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với cây 
lúa đối chứng (không chủng vi khuẩn và không 
bón đạm) có lá lúa màu xanh vàng biểu hiện sự 
thiếu đạm. Màu lá lúa có chủng kết hợp 02 dòng 
vi khuẩn và bón 50 kgN/ha hoặc 25 kgN/ha khác 
biệt không có ý nghĩa thống kê so với màu lá ở 
nghiệm thức bón 100 kgN/ha. Như vậy, khi chủng 
kết hợp 02 dòng vi khuẩn và bón 50 kgN/ha hoặc  
25 kgN/ha thì nhận thấy 02 dòng vi khuẩn có thể 
cố định lượng đạm tương đương từ 25-50 kgN/ha  
khi chủng cho giống lúa OM4218 (Bảng 1,  
Hình 3). Kết quả tương tự được Lin et al. (2009); 
Lavrinenko et al. (2010) và Lin et al. (2012) 
nghiên cứu trước đây. 

Bảng 1 : Màu lá và chiều cao cây lúa lúc 45 ngày sau khi sạ ngoài đồng ruộng   

TT Nghiệm thức Màu lá Chiều cao cây (cm) 
1 Đối chứng (không chủng vi khuẩn và không bón đạm) 2,0a 52,825a 
2 Bón đạm theo cách của nông dân sử dụng (100 kgN/ha) 4,0c 62,1b 
3 Chủng kết hợp Azospirillum sp. 6T1, Azospirillum sp. 25HR và 

không bón đạm 
3,8b 55,075a 

4 Chủng kết hợp Azospirillum sp. 6T1, Azospirillum sp. 25HR và 
bón 50 kgN/ha 

4,0c 53,55a 

5 Chủng kết hợp Azospirillum sp. 6T1, Azospirillum sp. 25HR và 
bón 25 kgN/ha 

4,0c 53,9a 

CV (%) 12,02 7,92 

Chú thích: Các trị số ở cột màu lá thể hiện mức độ thiếu và thừa đạm khi bón cho lúa. Các giá trị trung bình trong cùng 
một cột theo sau có cùng mẫu tự biểu thị sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê ở mức 5% 

3.1.2 Chiều cao cây 

Lúa được chủng kết hợp dòng Azospirillum sp. 
6T1, Azospirillum sp. 25HR và không bón  
đạm hay bón 50 kgN/ha hoặc 25 kgN/ha có chiều 
cao cây khác biệt không có ý nghĩa thống kê  
(p<0,05) so với cây lúa đối chứng không chủng vi 
khuẩn không bón đạm, sự không khác biệt này là 
do trong thời gian 45 ngày sau khi sạ, vi khuẩn 
chưa phát huy tác dụng trên cây lúa. Lúa được 
chủng kết hợp 02 dòng vi khuẩn và bón 25 kgN/ha 
giúp cây tăng chiều cao 13,22% so với lúa không 
chủng vi khuẩn, không bón đạm. Mặt khác, lúa 
không chủng vi khuẩn và bón 100 kgN/ha có 
chiều cao cây khác biệt có ý nghĩa thống kê so với 
cây lúa đối chứng không chủng vi khuẩn, không 

bón đạm. Điều này cho thấy, đạm có vai trò quan 
trọng trong sự gia tăng chiều cao cây lúa giai đoạn 
45 ngày sau khi gieo sạ ngoài đồng ruộng (Bảng 1 
và Hình 3). Lin et al. (2009); Lavrinenko et al., 
(2010) và Lin et al. (2012) cũng cho kết quả  
tương tự. 

3.2 Các chỉ tiêu nông học khi thu hoạch lúa  

3.2.1 Chiều cao cây 

Những cây lúa được chủng kết hợp 02 dòng vi 
khuẩn Azospirillum sp. 6T1, Azospirillum sp. 
25HR và không bón đạm hay bón 50 kgN/ha hoặc 
25 kgN/ha có chiều cao cây khác biệt có ý nghĩa 
thống kê (p<0,05) so với nghiệm thức đối chứng 
không chủng vi khuẩn, không bón đạm. Tương tự, 
những cây lúa không được chủng vi khuẩn và bón 
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100 kgN/ha cũng có chiều cao cây khác biệt có  
ý nghĩa thống kê so với nghiệm thức đối chứng 
không chủng vi khuẩn, không bón đạm. Mặt  
khác, khi chủng kết hợp 02 dòng vi khuẩn cho lúa 
và không bón đạm hay bón 50 kgN/ha hoặc  
25 kgN/ha nhận thấy chiều cao cây tương đương 
và khác biệt không có ý nghĩa thống kê so với  
cây lúa không được chủng vi khuẩn và bón  
100 kgN/ha. Như vậy, khi chủng kết hợp 02 dòng 
vi khuẩn đã giúp cây lúa gia tăng chiều cao cây từ 
17,7-20,9% so với cây không chủng vi khuẩn và 
không bón đạm (Hình 3 và Bảng 2). Kết quả 
tương tự được tìm thấy bởi Lin et al. (2009, 2012); 
Lavrinenko et al. (2010).   

3.2.2 Chiều dài bông 

Nghiệm thức được chủng kết hợp 02 dòng vi 
khuẩn Azospirillum sp. 6T1, Azospirillum sp. 

25HR và bón 50 kgN/ha hoặc 25 kgN/ha có chiều 
dài bông khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) 
so với nghiệm thức đối chứng không chủng vi 
khuẩn, không bón đạm. Khi lúa không chủng vi 
khuẩn và bón 100 kgN/ha có chiều dài bông khác 
biệt có ý nghĩa thống kê so với nghiệm thức đối 
chứng không chủng vi khuẩn, không bón đạm. 
Bên cạnh đó, cây lúa được chủng kết hợp 02 dòng 
vi khuẩn và không bón đạm hay bón 50 kgN/ha 
hoặc 25 kgN/ha có chiều dài bông tương đương 
khác biệt không có ý nghĩa thống kê so với cây lúa 
không được chủng vi khuẩn và bón 100 kgN/ha. 
Như vậy, khi cây lúa được chủng kết hợp 02 dòng 
vi khuẩn đã giúp cây gia tăng chiều dài bông từ 
4,9-13,6% so với cây không chủng vi khuẩn, 
không bón đạm (Hình 3 và Bảng 2). Kết quả 
tương tự được tìm thấy bởi Lin et al. (2009, 2012) 
và Lavrinenko et al. (2010). 

A  B  
Hình 3: Đặc điểm sinh trưởng của giống lúa OM4218 đối chứng (A) và lúa được chủng kết hợp  

vi khuẩn Azospirillum sp. 6T1, Azospirillum sp. 25HR và bón 50 kgN/ha  
lúc chuẩn bị thu hoạch lúa ngoài đồng ruộng 

Chú thích: A-Đối chứng (không chủng vi khuẩn và không bón đạm); B-Chủng kết hợp vi khuẩn Azospirillum sp. 6T1, 
Azospirillum sp. 25HR và bón 50 kgN/ha 

Bảng 2: Chiều cao cây, chiều dài bông và số hạt/bông lúc thu hoạch lúa   

TT Nghiệm thức 
Chiều cao 

cây (cm) 
Chiều dài 
bông (cm)  

Số hạt/bông 
(hạt) 

1 Đối chứng (không chủng vi khuẩn và không bón đạm). 61,1a 16,2a 71,5a 
2 Bón phân đạm theo cách của nông dân sử dụng (100 

kgN/ha). 
78,5bc 19,2c 86,5bc 

3 Chủng kết hợp 02 dòng Azospirillum sp. 6T1, 
Azospirillum sp. 25HR và không bón đạm. 

73,9b 17,0ab 88,3bc 

4 Chủng kết hợp 02 dòng Azospirillum sp. 6T1, 
Azospirillum sp. 25HR và bón 50 kgN/ha. 

71,9b 18,0bc 78,8b 

5 Chủng kết hợp 02 dòng Azospirillum sp. 6T1, 
Azospirillum sp. 25HR và bón 25 kgN/ha. 

73,7b 18,4bc 83,0b 

CV (%) 5,4 8,3 18,1 

Chú thích: Các giá trị trung bình trong cùng một cột theo sau có cùng mẫu tự biểu thị sự khác biệt không có ý nghĩa 
thống kê ở mức 5% 

3.2.3 Số hạt/bông 

Khi chủng kết hợp 02 dòng Azospirillum sp. 
6T1, Azospirillum sp. 25HR cho lúa và không bón 
đạm hay bón 50 kgN/ha hoặc 25 kgN/ha có số 

hạt/bông khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) 
so với nghiệm thức đối chứng không chủng vi 
khuẩn, không bón đạm. Lúa được chủng vi khuẩn 
giúp cây gia tăng số hạt/bông 61,15% so với 
nghiệm thức đối chứng không chủng kết hợp 02 
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dòng vi khuẩn, không bón đạm. Mặt khác, khi lúa 
không chủng vi khuẩn và bón 100 kgN/ha có số 
hạt/bông tương đương và khác biệt không có ý 
nghĩa thống kê so với nghiệm thức chủng kết  
hợp 02 dòng vi khuẩn và không bón đạm hay bón 
50 kgN/ha hoặc 25 kgN/ha. Bên cạnh đó, khi 
chủng kết hợp 02 dòng vi khuẩn và không bón 
đạm đã giúp cây tăng 10,2-23,5% số hạt/bông so 
với đối chứng và nghiệm thức bón đạm theo cách 
của nông dân sử dụng (100 kgN/ha). Từ kết quả 
này cho thấy, khi chủng 02 dòng vi khuẩn cho lúa 
đã giúp cây cố định đạm và làm gia tăng số 
hạt/bông (Bảng 2 và Hình 3). Lin et al. (2009); 
Lavrinenko et al. (2010) và Lin et al. (2012) cũng 
có phát hiện tương tự. 

3.2.4 Trọng lượng khô thân lá 

Lúa được chủng kết hợp 02 dòng Azospirillum 
sp. 6T1, Azospirillum sp. 25HR và không bón đạm 

hay bón 25 kgN/ha hoặc 50 kgN/ha có trọng lượng 
khô thân lá khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) 
so với lúa không được chủng vi khuẩn, không bón 
đạm. Tương tự, ở nghiệm thức được bón đạm theo 
cách của nông dân thường sử dụng (100 kgN/ha) 
cũng có trọng lượng khô thân lá khác biệt có ý 
nghĩa thống kê so với lúa không chủng vi khuẩn, 
không bón đạm. Mặt khác, cây lúa được chủng kết 
hợp 02 dòng vi khuẩn và không bón đạm hay bón 
25 kgN/ha hoặc 50 kgN/ha có trọng lượng khô 
thân lá tương đương và khác biệt không có ý nghĩa 
thống kê so với lúa không chủng vi khuẩn và bón 
100 kgN/ha. Như vậy, khi chủng kết hợp 02 dòng 
vi khuẩn và bón 50 kgN/ha giúp cây gia tăng trọng 
lượng khô thân lá từ 28,6-57,1% so với lúa đối 
chứng (Bảng 3 và Hình 3). Kết quả tương tự cũng 
được Bashan và Levanony (1990, 1997) nghiên 
cứu trước đây. 

Bảng 3 : Trọng lượng khô thân lá và trọng lượng 1.000 hạt 

TT Nghiệm thức 
Trọng lượng 

khô thân lá (g) 
Trọng lượng 
1.000 hạt (g) 

1 Đối chứng (không chủng vi khuẩn và không bón đạm). 5,6a 23,5a 
2 Bón phân đạm theo cách của nông dân sử dụng (100 kgN/ha). 10,2c 25,5b 

3 
Chủng kết hợp 02 dòng Azospirillum sp. 6T1, Azospirillum sp. 
25HR và không bón đạm. 

7,2b 25,4b 

4 
Chủng kết hợp 02 dòng Azospirillum sp. 6T1, Azospirillum sp. 
25HR và bón 50 kgN/ha. 

7,2b 25,5b 

5 
Chủng kết hợp 02 dòng Azospirillum sp. 6T1, Azospirillum sp. 
25HR và bón 25 kgN/ha. 

8,8b 25,4b 

CV (%) 3,3 3,4 

Chú thích: Các giá trị trung bình trong cùng một cột theo sau có cùng mẫu tự biểu thị sự khác biệt không có ý nghĩa 
thống kê ở mức 5% 

3.2.5 Trọng lượng 1.000 hạt 

Nghiệm thức được chủng kết hợp 02 dòng 
Azospirillum sp. 6T1, Azospirillum sp. 25HR và 
không bón đạm hay bón 50 kgN/ha hoặc 25 
kgN/ha có trọng lượng 1.000 hạt cao hơn và  
khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với lúa 
đối chứng không chủng vi khuẩn, không bón đạm. 
Khi bón đạm theo cách của nông dân sử dụng  
(100 kgN/ha) cho lúa (100 kgN/ha) thì trọng lượng 

1.000 hạt tương đương và khác biệt không có ý 
nghĩa thống kê so với lúa được chủng kết hợp  
02 dòng vi khuẩn và không bón đạm hay bón  
50 kgN/ha hoặc 25 kgN/ha. Khi chủng vi khuẩn 
cho lúa đã giúp cây gia tăng trọng lượng 1.000 hạt 
từ 8,1-8,5% so với lúa đối chứng không chủng vi 
khuẩn, không bón đạm (Bảng 3 và Hình 3). Bashan 
và Levanony, (1990, 1997) và Khammas, et al. 
(1989) cũng cho kết quả tương tự. 

Bảng 4: Năng suất lúa lúc thu hoạch ngoài đồng ruộng 

TT Nghiệm thức 
Năng suất 

(tấn/ha)   
1 Đối chứng (không chủng vi khuẩn và không bón đạm) 4,11a 
2 Bón đạm theo cách của nông dân sử dụng (100 kgN/ha) 6,36b 
3 Chủng kết hợp 02 dòng Azospirillum sp. 6T1, Azospirillum sp. 25HR và không bón đạm 6,39b 
4 Chủng kết hợp 02 dòng Azospirillum sp. 6T1, Azospirillum sp. 25HR và bón 50 kgN/ha 6,40b 
5 Chủng kết hợp 02 dòng Azospirillum sp. 6T1, Azospirillum sp. 25HR và bón 25 kgN/ha 6,40b 

CV (%) 17,09 

Chú thích: Các giá trị trung bình trong cùng một cột theo sau có cùng mẫu tự biểu thị sự khác biệt không có ý nghĩa 
thống kê ở mức 5%
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3.2.6 Năng suất lúa 

Ở nghiệm thức có chủng kết hợp 02 dòng 
Azospirillum sp. 6T1, Azospirillum sp. 25HR và 
bón 50N hoặc 25N có năng suất khác biệt có ý 
nghĩa thống kê (p<0,05) so với cây lúa không 
chủng vi khuẩn, không bón đạm. Khi bón đạm 
theo cách của nông dân sử dụng (100 kgN/ha) cho 
lúa thì nhận thấy năng suất cao tương đương và 
khác biệt không có ý nghĩa thống kê so với lúa 
được chủng 02 dòng vi khuẩn và có bón đạm hoặc 
không bón đạm bổ sung. Như vậy, chủng kết hợp 
02 dòng vi khuẩn cho giống lúa OM4218 đã giúp 
cây gia tăng năng suất từ 55,5-55,7% so với đối 
chứng và giúp thay thế ít nhất 50 kgN/ha (Bảng 4). 

4 KẾT LUẬN  

Khi chủng kết hợp 02 dòng vi khuẩn 
Azospirillum sp. 6T1 và Azospirillum sp. 25HR 
cho giống lúa OM4218 trồng ở đồng ruộng, kết 
quả cho thấy vi khuẩn giúp cây lúa có màu lá xanh 
tốt, gia tăng chiều cao cây, chiều dài bông, số 
hạt/bông, trọng lượng khô thân lá, trọng lượng 
1.000 hạt và năng suất khi thu hoạch cao hơn so 
với cây lúa đối chứng không chủng vi khuẩn  
và không bón đạm. Từ kết quả thí nghiệm cho 
thấy khi có chủng kết hợp 02 dòng vi khuẩn 
Azospirillum sp. 6T1 và Azospirillum sp. 25HR 
giúp thay thế 50-75kgN/ha khi trồng giống lúa 
OM4218 ngoài đồng ruộng. 
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