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ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG MÀNG BỌC CHỐNG MẤT ĐẠM 
TRONG BÓN PHÂN CHO CÂY NGÔ VÀ CỎ VOI TẠI GIA LÂM, HÀ NỘI 

Nguyễn Văn Lộc1, Nguyễn Văn Thịnh2 

TÓM TẮT 
Phân đạm có màng bọc chống mất đạm là biện pháp hiệu quả để tăng năng suất cây trồng, cũng như giảm chi 

phí sản xuất. Nghiên cứu này được tiến hành trên giống ngô NK6654 và giống cỏ voi VA06 nhằm đánh giá hiệu quả 
của loại màng bọc chống mất đạm mới trên điều kiện thực tế ngoài đồng ruộng. Năm công thức phân bón đã được 
áp dụng và đánh giá, trong đó công thức (CT) 1 sử dụng phân urê thường (150 kg N), và 4 công thức còn lại có sử 
dụng màng bọc phân giải chậm: CT2 (135 kg N/ha), CT3 (120 kg N/ha), CT4 (105 kg N/ha) và CT5 (90 kg N/ha). 
Thí nghiệm được thiết kế theo khối ngẫu nhiên đầy đủ với ba lần nhắc lại. Kết quả thí nghiệm cho thấy, ở hầu hết các 
chỉ tiêu khi giảm mức đạm xuống 20% có sử dụng màng bọc chống mất đạm thì không có sự sai khác có ý nghĩa với 
công thức đối chứng, khi sử dụng màng bọc phân đạm có thể giảm được 20% lượng đạm cần bón ở cây cỏ voi, trong 
khi đó có thể giảm được 30% lượng đạm cần bón ở cây ngô so với phương pháp bón thông thường. 

Từ khóa: Mất đạm, hạn chế mất đạm, vỏ bọc phân bón, giống ngô NK6654, giống cỏ voi VA06 
 

I. ĐẶT VẤN DỀ 
Một trong những giải pháp làm giảm chi phí đầu 

vào cho sản xuất là giảm phân bón áp dụng, nhất là 
lượng đạm (N). Trên thực tế, 40 - 60% lượng phân 
đạm urê đưa vào đất bị bay hơi, do hoạt động của 
nhiều nhóm vi sinh vật trong đất canh tác (Ernst and 
Massey 1960; Ernst et al., 2000). Bản chất của quá 
trình mất đạm là do quá trình sử dụng nguồn đạm 
urea của vi sinh vật. Nhờ có enzyme urease, các vi 
sinh vật  đất  có  thể phân huỷ urea thành NH3   dạng 
khí và CO2  (Witte 2011; Zaman et al., 2008). Chính 
vì quá trình này, lượng lớn đạm bón vào đất bị mất 
đi, gây lãng phí về kinh tế và ô nhiễm về môi trường, 
trong khi cây trồng vẫn thiếu nguồn  dinh  dưỡng  
đa  lượng  nito. Ngoài ra,  quá trình phản  nitrat hoá 

cũng diễn ra tương tự để biến nitrat (NO3-) trong đất 
thành khí nito hoặc khí nito oxit. Hai quá trình này 
diễn ra liên tục đến khi lượng đạm trong đất đạt đến 
cân bằng. Do vậy, nhu cầu thực tế đặt ra là cần tìm ra 
các hoạt chất đi kèm phân bón, để làm hạn chế quá 
trình thất thoát đạm, phân bón. 

Để hạn chế mất đạm, các hoá chất sử dụng 
thường tập trung vào việc ức chế hoạt động của 
enzyme urease và các enzyme tham gia quá trình 
phản nitrate hoá (denitrification) (Gioacchini et al., 
2002; Soares et al., 2012). Các hoá chất thường được 
sử dụng đơn lẻ để tạo các sản phẩm phối trộn hoặc 
phủ bên ngoài hạt phân bón, hoặc đưa trực tiếp vào 
đất theo nhiều cách khác nhau, như phun dạng lỏng 
hay bón, vãi rắc dạng rắn. Tuy nhiên, biện pháp 
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bọc bên ngoài hoặc trộn các hoá chất ức chế enzyme 
gây mất đạm trong thành phần của hạt phân bón 
là có khả năng áp dụng thực tế cao nhất. Màng bọc 
chống mất đạm này chứa các hoạt chất thuộc nhóm 
thiophosphate và 1 số hoạt chất quan trọng khác, 
đã được chứng minh là hiệu quả trong việc ức chế 
enzyme ureaza, giúp hạn chế mất đạm do hoạt động 
của vi sinh vật đất. Màng bọc được sản xuất dưới 
dạng lỏng với tỷ lệ phù hợp giữa dung môi và các 
hoạt chất, rất thuận lợi cho việc kết hợp, phối trộn, 
tạo màng bọc (coating) bên ngoài các loại phân bón 
khác nhau, đặc biệt là các loại phân urea dạng hạt. 

Đối với nhóm cây thức ăn gia súc, bộ phận thu 
hoạch là chủ yếu là thân lá lấy sinh khối. Để tạo sinh 
khối lớn thì cần yêu cầu lượng phân bón nhiều, nhất 
là phân đạm. Như vậy, để nâng cao hiệu quả kinh tế 
của quá trình sản xuất thì việc nghiên cứu áp dụng 
các biện pháp kỹ thuật nhằm giảm đầu tư đầu vào 
(phân bón) là rất cần thiết. 
II. VẬT LIỆU VA PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.1. Vật liệu nghiên cứu 

- Giống ngô: Giống NK6654 sản xuất tại công ty 
TNHH Syngenta Việt Nam, có năng suất trung bình 
50 - 60 tạ/ha. 

- Giống cỏ voi VA06: Cỏ VA06 là giống cỏ được 
lai tạo giữa 2 giống cỏ Voi và cỏ Đuôi Sói của châu 
Mỹ, cho năng suất cao đạt 400 - 500 tấn/ha/năm. 

- Các loại phân bón sử dụng : Phân urê, kali 
clorua, super lân, và dung dịch màng bọc  phân 
đạm (được công nhận và cấp bằng sở hữu trí tuệ số 
9497w/SHTT-SC). 
2.2. Phương pháp nghiên cứu 
2.2.1. Bố trí thí nghiệm 

Nghiên cứu này tiến hành độc lập trên 2 đối 
tượng cây ngô  và cây cỏ voi. Thí nghiệm bao  gồm 
5 công thức phân  đạm  bón  trong  có  CT1  sử dụng phân urê thường (150 kg N +  90 kg  P2O5  + 
90 kg K2O), và 4 công thức còn lại có sử dụng màng 
bọc phân giải chậm: CT2 (135 kg N/ha + 90 kg P2O5 
+ 90 kg K2O), CT3 (120 kg N/ha +  90 kg P2O5  + 
90 kg K2O), CT4 (105 kg N/ha + 90 kg P2O5   + 
90 kg K2O) và CT5 (90 kg N/ha + 90 kg  P2O5  +  
90 kg K2O). Lượng phối trộn màng bọc chống mất 
đạm theo tỷ lệ 3 lít dung dịch tạo màng chống mất đạm : 1 tấn urê. 

Ở mỗi đối tượng cây trồng cụ thể, thí nghiệm 
được bố trí theo khối ngẫu nhiên đầy đủ (RCB) với 
5 công thức (CT), 3 lần nhắc lại. 

2.2.2. Quy trình kĩ thuật áp dụng 
Đối với cây ngô, quy trình kỹ thuật áp dụng được 

tiến hành theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo 
nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng của giống 
ngô QCVN 01-56: 2011/BNNPTNT. Đối với cây cỏ 
voi, quy trình kỹ thuật quy trình kĩ thuật trồng cỏ 
voi theo Bùi Quang Tuấn và cộng tác viên (2012). 
2.2.3. Các chỉ tiêu theo dõi về sinh trưởng, phát triển 

Chiều cao cây và số lá được theo dõi mỗi tuần 
một lần, được xác định bằng khoảng cách giữa gốc 
và điểm vuốt lá cao nhất. Chiều cao cây cuối cùng là 
khoảng cách từ điểm gốc đến đỉnh chóp của bông cờ. 

Diện tích lá (LA) được xác định bằng phương 
pháp cân nhanh, chỉ số diện tích lá (LAI) được xác 
định bằng công thức: LAI = LA ˟  Mật độ trồng. 

Chỉ số SPAD (là chỉ số màu xanh của lá, chỉ số 
này càng cao thì màu xanh của lá càng đậm vàthường 
phản ánh diệp lục trong lá càng cao): Tiến hành đo 
3 lần cùng ngày trước khi lấy mẫu, đo bằng máy đo 
SPAD 502 Nhật Bản. Đo trên các lá thật đã phát triển 
đầy đủ. 

Khi cây ngô kết thúc chín sữa (90 ngày sau trồng), 
các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất được  
đo đếm trong thí nghiệm này bao gồm năng suất lý 
thuyết và năng suất thực thu chất xanh ở các công 
thức thí nghiệm. 
2.2.4. Phương pháp phân tích số liệu 

Số liệu được xử lý trung bình bằng phần mềm 
Excel và phần mềm thống kê sinh học IRRISTAT 5.0. 
2.3. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 

Thí nghiệm được tiến hành trong vụ Xuân năm 
2019 tại Khu thí nghiệm màu, Khoa Nông học, Học 
viện Nông nghiệp Việt Nam. 
III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
3.1. Ảnh hưởng của các công thức thí nghiệm đến 
động thái tăng trưởng chiều cao của cây ngô và cây 
cỏ voi 

Ở giai đoạn sau sau trồng  26 ngày,  chiều cao 
cây cỏ voi biến động từ 45,31 - 50,92 cm. Công 
thức 1 và công thức 3 có chiều cao cây lớn nhất, 
thấp nhất là công thức 4 và công thức 5 so với công 
thức đối chứng. Ở cây ngô, chiều cao biến động từ 
55,07 - 65,85 cm, công thức 1 có chiều cao cây trung 
bình lớn nhất so với các công thức còn lại, công thức 
4 và công thức 5 có chiều cao cây thấp nhất. 
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Ở giai đoạn sau trồng 40 ngày, 54 ngày và 68 ngày 
sau trồng, kết quả thí nghiệm cũng có cùng xu 
hướng như ở giai đoạn đầu. So với công thức đối 
chứng, chiều cao cây của cây cỏ voi và cây ngô không 
có sự sai khác có ý nghĩa ở công  thức 2  và 3  sau 
68 ngày gieo trồng. 

Kết quả phân tích thống kê cho ta thấy, các công 
thức thí nghiệm ảnh hưởng đến động thái tăng 
trưởng chiều cao của cả cây cỏ voi và cây ngô ở từng 

thời kỳ sinh trưởng khác nhau. Sự chênh lệch chiều 
cao cây ở các công thức thí nghiệm ở thời kỳ đầu ít 
hơn so với các thời kỳ về sau. Giữa các công thức 
thí nghiệm cho thấy, công thức thí nghiệm 1,  2  và 
3 không có sự sai khác có ý nghĩa về mặt thống kê, 
điều này có nghĩa là khi giảm lượng phân đạm bón 
chiều cao cây có xu hướng giảm. Tuy nhiên, nếu 
giảm lượng mức đạm bón 10 và 20% không làm ảnh 
hưởng đến chiều cao cây ngô và cây cỏ voi. 

 

Bảng 1. Động thái tăng trưởng chiều cao của cây cỏ voi và cây ngô ở các công thức thí nghiệm 
Đơn vị: cm 

 

Công 
thức 

Cây cỏ voi Cây ngô 
26NST 40NST 54NST 68NST 26NST 40NST 54NST 68NST 

CT1 (ĐC) 50,92 101,83 154,47 228,81 65,85 97,49 141,74 179,95 
CT2 50,49 100,48 152,69 228,38 61,37 92,25 136,97 176,25 
CT3 48,71 97,47 149,95 224,08 59,51 89,14 132,63 172,31 
CT4 46,81 93,35 147,07 221,75 55,62 84,99 125,14 164,95 
CT5 45,31 91,82 145,57 218,05 55,07 83,9 119,07 159,91 

LSD0,05 3,72 4,05 3,45 5,62 1,74 1,55 12,1 6,98 
Ghi chú: NST: Ngày sau trồng. 
3.2. Ảnh hưởng của các công thức thí nghiệm 

đến động thái tăng trưởng số lá của cây ngô và cây 
cỏ voi 

Kết quả thí nghiệm cho thấy động thái ra lá ở các 
công thức thí nghiệm khác nhau và phụ thuộc vào 
các giai đoạn sinh trưởng phát triển của cây (Bảng 2). 

Ở giai đoạn sau trồng 26 ngày, ở cây cỏ voi số lá 
biến động từ 7,53 đến 8,53 lá. Công thức đối chứng 
có số lá nhiều nhất, công thức thí nghiệm thí nghiệm 
5 có số lá ít nhất so với công thức đối chứng. Trong 
khi đó ở giai đoạn này, số lá không có sự sai khác có 
ý nghĩa thống kê ở cây ngô. 

 
Ở giai đoạn 40 ngày sau trồng, số lá của cây cỏ voi 

dao động từ 12,87 đến 13,87 lá/cây, của cây ngô dao 
động từ 12 đến 13 lá. So với công thức đối chứng thì 
các công thức thí nghiệm về giảm lượng phân bón 
đều có số lá thấp hơn. 

Ở giai đoạn sau trồng 54 và 68 ngày, kết quả 
nghiên cứu cho thấy, số lá ở các công thức 1, 2 và 3 
không có sự sai khác có ý nghĩa thống kê. So sánh 
với công thức đối chứng thì công thức 4 và công 
thức 5 có động thái tăng trưởng số lá ở cùng thời 
điểm thấp hơn. 

 

Bảng 2. Động thái tăng trưởng ra lá của cây cỏ voi và cây ngô ở các công thức thí nghiệm  
Đơn vị: lá 

 

Công thức Cây cỏ voi Cây ngô 
26NST 40NST 54NST 68NST 26NST 40NST 54NST 68NST 

CT1 (ĐC) 8,53 13,87 18,8 24,47 7,8 13,0 17,9 19,2 
CT2 8,07 13,07 18,2 24,13 7,7 12,1 16,8 17,9 
CT3 8,07 13,2 17,87 23,60 7,5 12,3 16,5 17,5 
CT4 7,80 12,87 17,67 23,80 7,5 12,0 15,9 16,7 
CT5 7,53 13,07 17,8 22,73 7,5 12,0 15,8 16,9 

LSD0,05 0,37 0,75 0,48 0,72 0,3 0,6 0,2 0,4 
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Những kết quả thí nghiệm ở trên cho thấy, nhìn 
chung khi giảm lượng đạm bón bằng việc áp dụng 
màng bọc cho thấy tốc độ ra lá có xu hướng giảm. 
Tuy nhiên, mức giảm chỉ có ý nghĩa thống kê ở mức 
4 và mức 5. Điều này có nghĩa là sử dụng màng bọc 
chống  mất  đạm có thể  tiết kiệm được lượng bón  
từ 10 - 20%. Khi giảm lượng bón trên 20% thì ảnh 
hưởng rõ rệt đến tốc độ ra lá của cây ngô và cây cỏ 
voi làm thức ăn gia súc. 
3.3. Ảnh hưởng của các công thức thí nghiệm đến 
diện tích lá (LA) và chỉ số diện tích lá (LAI) của cây 
cỏ voi và cây ngô 

Kết quả thí nghiệm bảng 3 cho thấy, khi giảm 
hàm lượng đạm thì diện tích và chỉ số diện tích lá 
của cây cỏ voi và cây ngô có xu hướng giảm. So sánh 
với công thức đối chứng, công thức 4 và công thức 5 
có xu hướng giảm mạnh về diện tích lá và chỉ số diện 
tích lá, công thức 5 có các chỉ tiêu này thấp nhất. 

Như vậy, so sánh với các chỉ tiêu nghiên cứu đã được 
trình bày thì chỉ tiêu về diện tích lá và chỉ số diện 
tích lá có sự khác biệt rõ ràng nhất ở các công thức 
thí nghiệm. 

Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của các công thức 
thí nghiệm đến chỉ số SPAD của cây cỏ voi và cây 
ngô được trình bày tại bảng 3. Kết quả phân tích 
thống kê cho thấy khi giảm lượng đạm bón làm ảnh 
hưởng rõ rệt đến chỉ số SPAD của cây cỏ voi và cây 
ngô ở 2 thời kỳ. Ở giai đoạn sau trồng 40 ngày, chỉ 
số SPAD có xu hướng giảm theo lượng đạm bón, tuy 
nhiên so sánh với công thức đối chứng chỉ có công 
thức 4 và 5 có sự sai khác có ý nghĩa thống kê ở cây 
cỏ voi và công thức 3, 4, 5 ở cây ngô. 

Ở giai đoạn theo dõi thứ 2, chỉ số SPAD có sự 
khác biệt ngay ở công thức thứ 3 ở cây cỏ voi và công 
thức thứ 2 ở cây ngô. 

Bảng 3. Diện tích lá (LA), chỉ số diện tích lá (LAI) và chỉ số SPAD 
ở cây cỏ voi và cây ngô ở các công thức thí nghiệm 

  
Công thức 

Diện tích lá (LA), chỉ số diện tích lá (LAI) 
tại 68NST Chỉ số SPAD 

Cây cỏ voi Cây ngô Cây cỏ voi Cây ngô 
LA LAI LA LAI 40ST 68NST 40ST 68NST 

CT1 (ĐC) 1,87 7,48 41,71 55,30 41,71 55,30 46,53 68,85 
CT2 1,70 6,78 39,76 53,06 39,76 53,06 44,63 66,18 
CT3 1,65 6,58 38,33 51,15 38,33 51,15 41,52 60,01 
CT4 1,57 6,28 35,04 46,77 35,04 46,77 39,52 56,32 
CT5 1,44 5,75 31,91 40,32 31,91 40,32 37,94 55,99 

LSD0,05 0,88 0,36 3,07 2,82 3,07 2,82 1,92 1,17 
 

3.3. Ảnh hưởng của các công thức thí nghiệm đến 
năng suất lý thuyết và năng suất thực thu chất 
xanh của cây cỏ voi và cây ngô 

Năng suất chất xanh là mối quan tâm hàng đầu 
của sản xuất cây thức ăn gia súc và là mục tiêu của 
người sản xuất nhằm đạt được hiệu quả kinh tế cao nhất trên một đơn vị diện tích. Đây là chỉ tiêu quan 
trọng nhất để đánh giá hiệu quả sản xuất cũng như 
tính khả thi khi áp dụng các biện pháp kĩ thuật. Kết quả thí nghiệm cho thấy các công thức thí nghiệm 
khác nhau có sự sai khác nhau về mặt ý nghĩa thống 
kê. Nhìn chung, khi giảm lượng phân đạm bón thì 
năng suất chất xanh lý thuyết (NSCXLT) và năng 
suất chất xanh thực thu (NSCXTT) của cỏ voi và cây 
ngô có xu hướng giảm. 

- Ở cây cỏ voi, NSCXLT có sự chênh lệch rõ 
rệt giữa các công thức, công thức 1 có năng suất 
cao nhất (84,66 tấn/ha), tiếp đến là công thức 2 
(85,20 tấn/ha), sau đó là công thức 3 (81,86 tấn/ha), 
công thức 4 có năng suất cao thứ 4 (77,86 tấn/ha), 

công thức có năng suất nhỏ nhất là công thức 5 
(72,26). Khi so sánh với công thức đối chứng, công 
thức 2 và công thức 3 không có sai khác có ý nghĩa về 
mặt thống kê, công thức 4 và 5 có giá trị sai khác có ý 
nghĩa. Về năng suất thực thu chất xanh, kết quả cũng 
có xu hướng tương tự như ở năng suất lý thuyết, 
năng suất thực thu ở công thức 1, 2, 3 có năng suất 
tương đương nhau về mặt ý nghĩa thống kê. 

- Ở cây ngô, về NSCXLT, kết quả  phân  tích 
cho thấy khi giảm lượng đạm từ 10% đến 30% thì 
năng suất không có sự sai khác, năng suất giảm có  
ý nghĩa ở công thức 5. NSCX của giống ngô thí 
nghiệm dao động từ 26,03 - 29,7 tấn/ha. Ở CTĐC 
năng suất trung bình đạt 29,54 nhưng ở CT2 - CT3 
có sử dụng màng bọc chống mất đạm thì năng suất 
lại cao hơn từ 29,55 - 29,70 tấn/ha. Tuy nhiên kết 
quả thống kê cho thấy ở 3 công thức này không có 
sự sai khác có ý nghĩa. Công thức 4 và công thức 5 
thì năng suất lý thuyết đạt thấp nhất so với các công 
thức còn lại. 
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Bảng 4. Năng suất lý thuyết và năng suất thực thu 
của cây cỏ voi và cây ngô ở các công thức thí nghiệm 

  
Công thức 

Cây cỏ voi Cây ngô 
Năng suất chất xanh 

lý thuyết (tấn/ha) 
Năng suất thực thu 
chất xanh (tấn/ha) 

Năng suất chất xanh 
lý thuyết (tấn/ha) 

Năng suất chất xanh 
thực thu (tấn/ha) 

CT1 (ĐC) 84,66 70,66 33,50 29,54 
CT2 85,20 67,33 30,83 29,70 
CT3 81,86 66,44 30,25 29,55 
CT4 77,86 58,89 30,17 26,47 
CT5 72,26 57,03 27,50 26,03 

LSD0,05 6,70 10,14 4,7 1,9 
CV (%) 2,9 5,8 4,3 6,7 

 
IV. KẾT LUẬN 

Kết quả thí nghiệm cho thấy, khi giảm mức đạm 
xuống 20% và có sử dụng màng bọc chống mất đạm 
thì không có sự sai khác có ý nghĩa với công thức đối 
chứng về các chỉ tiêu sinh trưởng và phát triển của 
cây. Xét về hiệu quả năng suất thực thu cho thấy, khi 
sử dụng màng bọc phân đạm có thể giảm được 20% 
lượng đạm cần bón ở cây cỏ voi, trong khi đó có thể 
giảm được 30% lượng đạm cần bón ở cây ngô. 
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Abstract 

Efficiency assessment of the nitrogen inhibitor-coated fertilizer application 
on maize and elephant grass in Gia Lam, Hanoi 

Nguyen Van Loc, Nguyen Van Thinh 

Nitrogen inhibitor-coated fertilizer is an effective measure to increase crop yield while reducing production costs. This study was conducted to assess the effectiveness of the nitrogen inhibitor-coated fertilizer application on maize 
variety NK6654 and elephant grass variety VA06 in the field. Five nitrogen fertilizer treatments were applied and evaluated, including normal urea fertilizer (CT1: 150 kg N/ha), and the other treatments using nitrogen inhibitor- 
coated urea (CT2: 135 kg N/ha; CT3: 120 kg N/ha; CT4: 105 kg N/ha; CT5: 90 kg N/ha). Experiments were arranged in a completely randomized block design with three replications. The experimental results showed that there was no 
significant difference between the treatments using nitrogen inhibitor-coated fertilizer and the control test (CT1) in most of the growth characteristics of the investigated plants, even when the urea was reduced to 20%. In terms of real 
yield, it was found that when using nitrogen inhibitor-coated fertilizer, the amount of urea applied in elephant grass can be reduced by 20%, while it can be reduced by 30% in maize compared to the conventional fertilization method. 
Keywords: Nitrogen loss, nitrogen inhibitors, coated fertilizer, maize variety NK6654, elephant grass variety VA06 
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