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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Sắn (Manihot esculenta Crantz) là cây trồng tiềm năng của thế kỷ 21, đang 

chuyển đổi vai trò từ cây lương thực thành cây nhiên liệu sinh học, tinh bột, lương 

thực, thức ăn gia súc (4F: fuel, flour, food, feed) [65]. Việc sử dụng sắn để chế 

biến tinh bột, cồn sinh học, tinh bột biến tính, thức ăn gia súc và màng phủ sinh học 

trên thế giới đang ngày càng được quan tâm. Thế giới hiện có 103 nước trồng sắn với 

tổng diện tích sắn thu hoạch năm 2014 đạt 24,15 triệu ha, năng suất củ tươi bình quân 

11,3 tấn/ha, sản lượng 272,9 triệu tấn. Việt Nam là nước đứng ở vị trí 12 trên thế giới 

về diện tích trồng sắn [81].   

Tại Việt Nam, sắn là cây trồng có sản lượng đứng thứ ba (sau lúa và mía), với 

diện tích năm 2015 khoảng 566,5 nghìn ha, sản lượng 10.673,7 nghìn tấn [63]. Việt 

Nam hiện có 105 nhà máy sản xuất tinh bột sắn quy mô công nghiệp và 07 nhà máy 

chế biến cồn với hàng trăm doanh nghiệp thương mại sắn. Sắn lát và tinh bột sắn hiện 

là một trong mười mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam và đứng thứ hai trên thế 

giới (sau Thái Lan), với thị trường chính là Trung Quốc (khoảng 90% tổng kim 

ngạch), Hàn Quốc, Nhật Bản, Philippin, Malaysia và Đài Loan. Khối lượng xuất khẩu 

sắn và các phẩm từ sắn năm 2016 đạt 3,69 triệu tấn và 998 triệu USD, giảm 12,3% về 

khối lượng và giảm 24,6% về giá trị so năm 2015 đạt 4,08 triệu tấn với giá trị 1,31 tỷ 

USD [63]. Thách thức lớn nhất của ngành sắn Việt Nam là giá mua bán sắn không ổn 

định và lệ thuộc rất lớn vào thị trường Trung Quốc. Năng suất sắn Việt Nam hiện đạt 

18,8 tấn/ha nhưng còn thấp hơn nhiều so với tiềm năng và có nhiều rủi ro trong sản 

xuất tiêu thụ sắn. Việc tăng năng suất và hiệu quả sản xuất thích hợp cho những địa 

bàn trồng sắn chính là hướng cơ bản để phát triển sắn bền vững. Giải pháp chính là 

tuyển chọn giống sắn tốt, sạch sâu bệnh và xây dựng quy trình kỹ thuật thâm canh rải 

vụ thích hợp bền vững cho mỗi địa phương, áp dụng đồng bộ hệ thống biện pháp kỹ 

thuật thâm canh để tăng năng suất và lợi nhuận kinh tế nông hộ [30].  

Sắn Phú Yên trong vùng sắn Duyên hải Nam Trung Bộ là cây trồng chủ lực của 

tỉnh để phát triển kinh tế hàng hóa phục vụ cho xuất khẩu và tiêu dùng nội địa. Cây sắn 

là nguồn thu nhập chính của nhiều hộ nông dân nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số của 

tỉnh, vì lợi thế chịu được đất nghèo, dễ trồng, ít chăm sóc, chi phí thấp, dễ thu hoạch, 

dễ chế biến. Sắn Phú Yên trong những năm gần đây không ngừng gia tăng cả về diện 

tích, năng suất và sản lượng. Năm 2012 diện tích sắn là 19.146 ha với sản lượng 

305.745 tấn. Năm 2016, diện tích sắn Phú Yên đạt 25.023 ha với sản lượng đạt 

498.660 tấn. Sắn Phú Yên được trồng tập trung tại huyện Sông Hinh và Đồng Xuân, 

với diện tích năm 2016 tương ứng là 10.200 ha và 4.100 ha, sản lượng tương ứng 
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234.600 tấn và 77.900 tấn, chiếm 65% diện tích và 62% sản lượng sắn toàn tỉnh. 

Huyện Sông Hinh có Công ty cổ phần tinh bột sắn Phú Yên công suất chế biến trên 

430 tấn tinh bột/ngày. Huyện Đồng Xuân có Nhà máy sản xuất tinh bột sắn Đồng 

Xuân công suất trên 240 tấn tinh bột/ngày và 05 cơ sở chế biến thủ công với công suất 

0,5 – 1,0 tấn/ngày/cơ sở. Cơ cấu giống sắn trên địa bàn tỉnh Phú Yên chủ yếu là KM 

94, KM 98-5 và KM140. Giống sắn KM 94 hiện nay đã thoái hóa, nhiễm bệnh chổi 

rồng do canh tác liên tục nhiều năm. Giống sắn KM 98-5, KM 140 tuy ngắn ngày, 

năng suất bột cao nhưng trong sản xuất bị lẫn tạp nhiều. Vướng mắc chính của sản 

xuất sắn tại Phú Yên là nông dân ít đầu tư thâm canh, sử dụng giống sắn cũ năng suất 

thấp, hiệu quả sản xuất chưa cao. Tình trạng trồng sắn trên đất lâm nghiệp xảy ra ở 

nhiều địa phương với diện tích trồng vượt nhiều so với quy hoạch. Những năm gần 

đây sản xuất sắn gặp nhiều khó khăn và rủi ro do biến đổi khí hậu gây ra như hạn hán, 

sâu bệnh mà đặc biệt là bệnh chổi rồng (Phytoplasma sp), rệp sáp hồng (Phenacoccus 

manihoti), nhện đỏ (Tetranychus sp). Ba nội dung chính ưu tiên lựa chọn nghiên cứu 

phát triển sắn Phú Yên được xác định là: 1) Tuyển chọn giống sắn tốt ngắn ngày, năng 

suất bột cao, thích hợp sinh thái; 2) Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh 

rải vụ (phân bón, mật độ và thời điểm thu hoạch); 3) Xây dựng mô hình trình diễn 

giống và quy trình kỹ thuật thâm canh rải vụ sắn. Tập huấn nông hộ, xây dựng mạng 

lưới nông dân giỏi và khuyến nông viên để bảo tồn phát triển sắn bền vững.   

2. Mục tiêu đề tài 

2.1. Mục tiêu tổng quát 

 Xác định được giống sắn mới có năng suất tinh bột cao, thích nghi với điều 

kiện sinh thái của tỉnh Phú Yên và một số biện pháp kỹ thuật thâm canh rải vụ thích 

hợp cho giống sắn mới tuyển chọn.  

2.2. Mục tiêu cụ thể 

- Tuyển chọn giống sắn tốt thích hợp với điều kiện khí hậu, đất đai tại hai huyện 

Đồng Xuân và Sông Hinh của tỉnh Phú Yên, có năng suất củ tươi, hàm lượng tinh bột 

và tỷ lệ chất khô cao, ít sâu bệnh hại để bổ sung vào bộ giống sắn hiện tại.  

- Xác định được biện pháp kỹ thuật thâm canh rải vụ sắn ở tỉnh Phú Yên thích 

hợp cho giống sắn được tuyển chọn, bao gồm: Công thức phân bón NPK kết hợp phân 

chuồng, hữu cơ vi sinh; Mật độ trồng; Thời vụ trồng và thời điểm thu hoạch hợp lý 

nhằm đạt năng suất trên 27 tấn/ha, hàm lượng tinh bột trên 27%, đem lợi nhuận, hiệu 

quả kinh tế cao. 

- Xây dựng mô hình trình diễn giống sắn mới và hoàn thiện quy trình kỹ thuật 

canh tác sắn thích hợp với điều kiện sinh thái ở Phú Yên. 
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3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 

3.1. Ý nghĩa khoa học 

- Công trình nghiên cứu đã xác định được giống sắn KM419 và quy trình kỹ 

thuật thâm canh rải vụ sắn thích hợp với điều kiện sinh thái của địa phương, góp phần 

nâng cao năng suất củ tươi, năng suất tinh bột, năng suất sắn lát khô, lợi nhuận và hiệu 

quả kinh tế của người nông dân trồng sắn tỉnh Phú Yên.  

- Kết quả nghiên cứu là nguồn thông tin quan trọng để hướng dẫn quy trình kỹ 

thuật canh tác sắn thích hợp theo hướng bền vững tại tỉnh Phú Yên và những địa 

phương có điều kiện sinh thái tương tự.   

3.2. Ý nghĩa thực tiễn  

- Kết quả nghiên cứu có khả năng ứng dụng cao, đề xuất giống sắn được chọn 

KM419 triển vọng và quy trình kỹ thuật canh tác thích hợp với giống sắn này tại 

huyện Đồng Xuân và Sông Hinh, làm phong phú thêm bộ giống sắn năng suất cao, 

chất lượng tốt, thay thế giống KM 94 đang trồng đại trà đã bị thoái hóa, nhiễm bệnh tại 

Phú Yên. 

4. Đóng góp mới của đề tài 

- Xác định bộ giống sắn mới thích hợp hiệu quả cho tỉnh Phú Yên. Giống sắn 

KM419 và các giống sắn được tuyển chọn có năng suất củ tươi, năng suất tinh bột, 

năng suất sắn lát khô bội thu hơn hẳn so với giống sắn KM94 đối chứng; Trong đó 

giống KM419 đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận tại Quyết định số: 

85/QĐ-BNN-TT, ngày 13/01/2016. 

- Xác định được một số biện pháp kỹ thuật thâm canh rải vụ sắn tối ưu cho 

giống sắn KM419 tại tỉnh Phú Yên đạt năng suất và hiệu quả kinh tế cao nhất, đã được 

Cục Trồng trọt công nhận tại Quyết định số 208/QĐ-TT- CLT, ngày 27/5/2016. 

+ Công thức phân bón: 100 kg N + 80 kg P2O5 + 150 kg K2O + 10 tấn phân 

chuồng/ha hoặc công thức 100 kg N + 80 kg P2O5 + 150 kg K2O + 1.000 kg phân hữu 

cơ vi sinh/ha. 

+ Mật độ trồng: 14.285 cây/ha tương ứng khoảng cách trồng 1,0m x 0,70m.  

+ Cơ cấu thời vụ trồng vụ Xuân và vụ Hè ở tỉnh Phú Yên để nâng cao hiệu quả 

hoạt động của nhà máy chế biến tinh bột sắn và khả năng thu hoạch rải vụ đạt 5- 6 

tháng. Sắn KM 419 trồng vụ Hè cuối tháng 5 đến giữa tháng 6, thu hoạch rải vụ từ 

cuối tháng 11 đến cuối tháng 4 đạt năng suất củ tươi và hàm lượng tinh bột cao nhất 

khi thu vào tháng 2 đến tháng 4 dương lịch, lúc sắn 9 tháng đến 11 tháng sau trồng. 

Sắn KM419 trồng vụ Xuân khoảng cuối tháng 12 đầu tháng 1, thu hoạch rải vụ từ cuối 

tháng 11 đến cuối tháng 4 đạt được năng suất củ tươi, hàm lượng tinh bột cao nhất khi 

thu hoạch ở tháng 2 đến tháng 4 dương lịch lúc sắn 14- 16 tháng sau trồng.  
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CHƯƠNG 1  

TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

 

1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU  

Để làm rõ vì sao chọn sắn làm đối tượng nghiên cứu, vì sao nội dung nghiên 

cứu chính của đề tài là tuyển chọn giống sắn và nghiên cứu kỹ thuật thâm canh sắn 

(phân bón, mật độ trồng, thời điểm thu hoạch)? Cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu 

được thể hiện tập trung ở bốn ý chính: Sắn là cây trồng tiềm năng của thế kỷ 21; Sắn là 

cây xuất khẩu triển vọng ở Việt Nam; Giống sắn là nền tảng khoa học của thâm canh; 

Phân bón, mật độ, thời điểm thu hoạch là căn bản thâm canh sắn cũng là nhu cầu cấp 

thiết nghiên cứu sắn tại tỉnh Phú Yên. 

1.1.1. Sắn là cây trồng tiềm năng của thế kỷ 21 

Sắn (Manihot esculenta Crantz) có nguồn gốc từ Châu Mỹ La Tinh, được người 

dân bản địa trồng trong nhiều thế kỷ trước khi có sự xuất hiện của người Châu Âu. Sau 

đó sắn đã được đưa đến Châu Phi và Châu Á do nhu cầu an ninh lương thực. Sắn đang 

chuyển đổi vai trò từ cây lương thực thành cây nhiên liệu sinh học, tinh bột, lương 

thực, thức ăn gia súc (4F: fuel, flour, food, feed). Bức tranh khái quát về vùng phân bố 

sắn trồng trên thế giới được thể hiện ở hình 1.1. [32]  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hình 1.1. Sản xuất sắn ở các nước trên thế giới, năm 2013 

(Nguồn: [32]) 

Sắn là cây trồng tiềm năng của thế kỷ 21 [80]. Sắn được trồng ở vùng nhiệt đới 

từ 30oB – 30oN là cây trồng giàu tinh bột của nhiều nước ở Châu Phi, Châu Á và Châu 

Mỹ Latinh. Sắn hiện là cây lương thực quan trọng của thế giới, xếp thứ năm sau ngô, 

gạo, lúa mì, khoai tây và trước đại mạch, khoai lang (bảng 1.1). Việc sử dụng sắn 
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để làm nguyên liệu chế biến tinh bột, cồn sinh học, tinh bột biến tính, thức ăn gia súc 

và màng phủ sinh học đang ngày càng được quan tâm.   

Bảng 1.1. Một số cây trồng chính trên Thế giới và Việt Nam, năm 2014 

Cây trồng 

Thế giới Việt Nam 

Sản lượng  

(triệu tấn) 

Diện tích 

(triệu ha) 

Năng suất 

(tấn/ha) 

Sản lượng 

(triệu tấn) 

Diện tích 

(triệu ha) 

Năng suất 

(tấn/ha) 

Ngô 1.037,79 184,80 5,62 5,20 1,18 4,41 

Lúa nước 741,48 162,72 4,56 44,77 7,82 5,75 

Lúa mì 729,01 220,42 3,31 - - - 

Khoai tây 381,68 19,10 19,99 - - - 

Sắn 272,94 24,15 11,30 10,21 0,55 18,48 

Đại mạch 144,49 49,43 2,92 - - - 

Khoai lang 106,60 8,35 12,76 1,41 0,13 10,77 

(Nguồn [81])   

Trong 30 năm qua, diện tích trồng sắn đã tăng nhanh hơn so với bất kỳ cây 

lương thực quan trọng nào khác. Tổng diện tích sắn toàn thế giới năm 2014 có 24,15 

triệu ha, năng suất bình quân 11,30 tấn/ha, sản lượng 272,94 triệu tấn, đứng hàng thứ 

năm về sản lượng các cây lương thực chính, xếp sau ngô 1.037,79 triệu tấn; Lúa nước 

741,48 triệu tấn; Lúa mì 729,01 triệu tấn và khoai tây 381,68 triệu tấn (bảng 1.1). Giá 

trị và vị thế cây sắn dự báo tiếp tục gia tăng trong thập kỷ tới. 

Sắn được trồng phổ biến ở Châu Phi, Châu Á và Nam Mỹ (bảng 1.2), trên 

những vùng đất nghèo dinh dưỡng với kỹ thuật canh tác truyền thống để làm lương 

thực - thực phẩm, thức ăn gia súc.  

Chiều hướng sản xuất sắn thế giới, Châu Phi, Châu Á, Châu Mỹ và Việt Nam 

đã không ngừng gia tăng từ năm 1975 đến nay thể hiện ở bảng 1.3. 

Những năm gần đây, cây sắn đã nhanh chóng chuyển đổi thành cây công nghiệp 

triển vọng của thế kỷ 21 (FAO, 2013) [75]. Sắn làm cây nguyên liệu cho các ngành 

công nghiệp chế biến tinh bột (flour), cây nhiên liệu sinh học (fuel) chịu hạn nhiều 

triển vọng, giá cạnh tranh và sắn vẫn là cây lương thực thực phẩm (food) cây thức ăn 

gia súc (feed) phổ biến của nhiều nước.    
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Bảng 1.2. Sắn Thế giới, Châu Phi, Châu Á, Châu Mỹ và mười nước dẫn đầu  

 sản lượng sắn năm 2014 

Vùng sắn  

năm 2014 

% tổng 

sản lượng 

Sản lượng 

(triệu tấn) 

Diện tích  

(nghìn ha) 

Năng suất 

(tấn/ha) 

THẾ GIỚI 100,00 272,94 24.153,26 11,30 

Châu Phi 53,43 145,77 17.307,15 8,42 

Châu Á 32,91 89,83 4.100,22 21,91 

Châu Mỹ 11,87 32,42 2.434,84 13,32 

Nigeria 20,09 54,83 7.102,30 7,72 

Thailand 11,00 30,02 1.349,00 22,26 

Indonesia 8,59 23,44 1.003,49 23,35 

Brazil 8,52 23,25 1.568,25 14,83 

Ghana 6,05 16,52 889,00 18,59 

Congo 5,38 14,68 1.812,74 8,10 

Viet Nam 3,74 10,21 552,76 18,47 

Cambodia 3,05 8,33 329,78 25,24 

India 2,98 8,14 228,28 35,66 

Angola 2,80 7,64 755,87 10,11 

(Nguồn: [81])   

Sản lượng sắn toàn cầu năm 2014 đạt 272,94 triệu tấn trên diện tích 24,15 triệu 

ha, năng suất bình quân 13,30 tấn/ha. Sản lượng sắn Châu Phi chiếm 53,43% sản lượng 

sắn thế giới, kế đến là Châu Á chiếm 32,91% và Châu Mỹ Latinh chiếm 11,87%. 

Những nước có diện tích sắn nhiều nhất thế giới là Nigeria 7,10 triệu ha, Cộng hòa 

Congo 1,81 triệu ha, Brazil 1,57 triệu ha, Thái Lan 1,35 triệu ha và Indonesia 1,00 

triệu ha. Năng suất sắn cao nhất thế giới là Ấn Độ đạt 35,66 tấn/ha, Cook Islands 30,07 

tấn/ha, Cộng hòa Suriname 27,96 tấn/ha, Lào 26,95 tấn/ha, Campodia 25,24 tấn/ha. 

Sản lượng sắn dẫn đầu thế giới là Nigeria 54,83 triệu tấn, Thái Lan 30,02 triệu tấn, 

Indonesia 23,44 triệu tấn và Brazil 23,25 triệu tấn.  
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Bảng 1.3. Diện tích, năng suất, sản lượng sắn thế giới, châu Phi, Châu Á, châu Mỹ  

và Việt Nam (1975-2014) 

 Chỉ tiêu 1975 1980 1990 2000 2014 

Thế  giới 

Diện tích (triệu ha) 12,83 13,60 15,21 16,95 24,15 

Năng suất (tấn/ha) 8,59 9,12 10,01 10,38 11,30 

Sản lượng (triệu tấn) 110,3 124,1 152,3 176,10 272,94 

Châu Phi 

Diện tích (triệu ha) 7,13 7,05 8,59 11,01 17,31 

Năng suất (tấn /ha) 6,50 6,85 8,17 8,66 8,42 

Sản lượng (triệu tấn) 46,47 48,34 70,31 95,40 145,77 

Châu Á 

Diện tích (triệu ha) 2,96 3,88 3,85 3,40 4,10 

Năng suất (tấn/ha) 10,70 11,81 12,92 14,52 21,91 

Sản lượng (triệu tấn) 31,72 45,94 49,78 49,45 89,83 

Châu Mỹ 

Diện tích (triệu ha) 2,72 2,64 2,73 2,52 2,43 

Năng suất (tấn/ha) 11,76 11,69 11,71 12,32 13,32 

Sản lượng (triệu tấn) 32,06 29,69 32,08 31,08 32,42 

Việt Nam 

Diện tích (triệu ha) 0,158 0,442 0,256 0,237 0,55 

Năng suất (tấn/ha) 7,42 7,50 8,86 8,35 18,47 

Sản lượng (triệu tấn) 1,17 3,32 2,27 1,98 10,21 

                                      (Nguồn: [81]).    

Buôn bán sắn toàn cầu năm 2015 chiếm 15,7% tổng sản lượng sản xuất sắn, tăng 

18,9%  so với năm 2014  (bảng 1.4). Trung Quốc hiện là nước nhập khẩu sắn nhiều 

nhất thế giới để làm cồn sinh học (bio-ethanol), tinh bột biến tính (modify starch), thức 

ăn gia súc và dùng trong công nghiệp thực phẩm, dược liệu.  
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Bảng 1.4. Khái quát thị trường buôn bán sắn toàn cầu 2013-2015 

Thị trường sắn toàn cầu 

Năm 

2013 

(triệu 

tấn) 

Năm 

2014 

(triệu 

tấn) 

Năm 

2015 

(triệu 

tấn) 

Năm 2015 

so với 

năm 2014 

(%) 

SẢN XUẤT TIÊU THỤ     

Sản xuấn sắn  278,6 288,3 288,8 0,2 

Buôn bán sắn  35,3 38,2 45,4 18,9 

Mức tiêu thụ sắn bình quân  

(kg/ năm) 
19,7 20,4 20,5 0,5 

Mức tiêu thụ sắn bình quân  

các nước đang phát triển  (kg/ năm) 
34,27 35,10 34,74 -1,0 

Mức tiêu thụ sắn bình quân các nước 

Châu Phi Sub Saharan  (kg/ năm) 
151,1 157,0 154,7 -1,4 

Tỷ lệ sản lượng sắn mua bán  

so sắn sản xuất (%) 
12,7 13,2 15,7 18,7 

GIÁ SẮN (USD/ tấn)     

Sắn lát bán Trung Quốc  

(giá fob tại Bangkok) 
236,2 228,1 215,7 -4,0 

Tinh bột bán Trung Quốc (giá fob BK) 473,4 428,8 430,8 0,9 

Giá sắn củ tại Thái Lan 90,1 72,4 70,2 -0,7 

                                                                                                                    (Nguồn: [96]) 

Thị trường xuất khẩu sắn của Thái Lan và Việt Nam đều chủ yếu là Trung 

Quốc, kế đến là Đài Loan, Nhật Bản và một số nước Châu Âu. Thái Lan trước năm 

2007, xuất khẩu chính là sắn viên và sắn lát sang cộng đồng Châu Âu để làm thức ăn 

gia súc nhưng từ năm 2007 đến nay tỷ trọng xuất khẩu sắn viên của Thái Lan sang 

cộng đồng Châu Âu giảm hẳn vì họ mua ngô và đậu nành để làm thức ăn gia súc. Xuất 

khẩu sắn của Thái Lan hiện chủ yếu là sắn lát và tinh bột sắn. 

Năm 2015 thời tiết nắng hạn El Nino xảy ra tại Châu Phi, Đông Nam Á và 

Brazil là những khu vực trồng sắn chính của thế giới, đã làm trì hoãn sự tăng trưởng 

sản lượng sắn toàn cầu mà trước đây liên tục tăng với tốc độ đáng kinh ngạc. Sản xuất 

sắn toàn cầu năm 2016 không khá hơn vì nắng hạn El Nino tiếp tục diễn biến khắc 

nghiệt làm giảm sút năng suất và sản lượng sắn ở Đông Nam Á, Châu Phi và Brazil. 
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Tại Thái Lan, năng suất sắn năm 2016 giảm khoảng 1 tấn mỗi ha. Tại Brazil, giá sắn 

giảm và nguồn cung cấp sắn dư thừa làm giảm diện tích sắn trồng trong vụ sắn 2016.  

Giá sắn lát Thái Lan cung ứng sang Trung Quốc năm 2013-2015 sút giảm từ 

236,2 USD/tấn (2013) xuống 215,7 USD/tấn. Tinh bột sắn Thái Lan bán sang Trung 

Quốc sút giảm từ 473,4 USD/tấn (2013) xuống 430,8 USD/tấn (2015). Giá sắn củ tươi 

nội địa Thái Lan giảm từ 90,1 USD/tấn (2013) xuống 70,2 USD/tấn. 

Mức tiêu thụ sắn bình quân toàn cầu hiện khoảng 18- 20 kg/năm, ở các nước 

đang phát triển 35 kg/năm, tại các nước Châu Phi khoảng 151-157 kg/năm. Dự báo 

tình hình sản xuất và tiêu thụ sắn toàn cầu đến năm 2020 và tốc độ tăng hàng năm của 

sự tiêu thụ sản phẩm sắn, giai đoạn 1993 – 2020 theo tài liệu của Scott (2000) được 

trích dẫn [40]: sản lượng sắn toàn thế giới đạt năm 2020 ước đạt 275,1 triệu tấn.  

Châu Phi vẫn là khu vực dẫn đầu về sản lượng sắn 168,6 triệu tấn. Các nước 

đang phát triển có nhu cầu tiêu thụ sắn nhiều hơn các nước đã phát triển. Sắn Châu 

Phi phần lớn được dùng làm lương thực thực phẩm 130,2 triệu tấn chiếm 77,2 % 

sản lượng (bảng 1.5). 

Bảng 1.5. Dự báo tình hình sản xuất và tiêu thụ sắn toàn cầu đến năm 2020 và tốc độ 

tăng hàng năm của sự tiêu thụ sản phẩm sắn, 1993 – 2020 

Vùng trồng sắn 

Sản  

xuất 

sắn  

2020 

(triệu 

tấn) 

Tiêu thụ sắn tươi    Tốc độ tăng hàng năm (%) 

(triệu tấn)                tiêu thụ sắn 1993 – 2020 

Lương    

thực, 

Thức 

 ăn Tổng 

 cộng 

Lương  

thực, 

Thức  

ăn 
Tổng 

cộng 

 
thực 

phẩm 

gia 

súc 

thực 

phẩm 

gia 

súc 

Toàn thế giới 275,1 176,3 53,4 275,1 1,98 0,95 2,93 

Các nước đã PT 0,4 0,4 19,4 20,5 -0,5 0,01 -0,05 

Các nước đang PT 274,7 175,9 33,9 254,6 1,99 1,62 3,61 

Châu Phi 168,6 130,2 7,5 168,1 2,49 1,53 4,02 

Châu Mỹ LaTinh 41,7 13,9 21,9 42,9 0,7 1,75 2,45 

Châu Á 61,7 29,2 3,9 38,1 2,07 2,50 4,57 

Đông Nam Á 48,2 19,5 0,9 24,4 0,97 0,89 1,86 

Trung Quốc 6,5 2,8 3,0 6,4 0,17 1,61 1,78 

Ấn Độ 7,0 6,9 0 7,3 0,93 0 0,93 

                                                                                                                    (Nguồn: [40]) 
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Thị trường buôn bán sắn thế giới năm 2016 ngoài các nguy cơ thời tiết, phải đối 

mặt với sự bất ổn và suy giảm kinh tế. Dự báo tình hình buôn bán sắn thế giới năm 

2017 có dấu hiệu khởi sắc hơn so năm 2016.  

Theo Jin Shu Ren, (2014) được trích dẫn bởi Le Huy Ham và cộng sự (2016) 

[82], cho rằng Trung Quốc có lượng dự trữ ngô nội địa rất lớn sẵn sàng thay thế sắn 

nhập khẩu trong việc làm nhiên liệu sinh học và chế biến thức ăn gia súc. Thị trường 

sắn của tất cả các nước trong khu vực Đông Á và Đông Nam Á hiện nay hầu như đều 

hướng tới cung cấp cho Trung Quốc. Nếu Trung Quốc phát hành kho dự trữ ngô để 

củng cố tỷ giá đồng nhân dân tệ và lượng dự trữ đồng đô la Mỹ cùng giá dầu thì thị 

trường sắn nguy cơ chấn động dữ dội và sụt giảm. Tất cả những điều này đều có khả 

năng sẽ xảy ra ở khu vực Châu Á.  

1.1.2. Sắn là cây xuất khẩu triển vọng ở Việt Nam 

Ở Việt Nam, sắn là cây trồng quan trọng sau lúa và ngô, là cây công nghiệp 

xuất khẩu triển vọng. Việt Nam hiện mỗi năm thu hoạch trên 0,5 triệu ha sắn, sản 

lượng khoảng 10 triệu tấn. Sắn được Bộ Công thương đưa vào nhóm 10 mặt hàng 

nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam những năm gần đây,  giá trị xuất khẩu sắn 

mỗi năm đạt từ 1,0 tỷ đến 1,5 tỷ USD. Cách mạng sắn Việt Nam là điểm sáng toàn cầu 

về thành tựu áp dụng giống sắn tốt và kỹ thuật thâm canh sắn thích hợp bền vững. 

Năng suất sắn năm 2015 đã tăng lên gấp đôi và sản lượng sắn tăng lên gấp 5 lần so với 

năng suất và sản lượng sắn năm 2000. Việt Nam là điểm sáng toàn cầu về sự gia tăng 

sản lượng và năng suất sắn từ những năm đầu thế kỷ 21 cho đến nay (hình 1.2).  

 

Hình 1.2. Diện tích, năng suất và sản lượng sắn Việt Nam 1995-2015 
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Bảng 1.6. Diện tích năng suất sản lượng 4 cây lương thực chính Việt Nam 

Cây Chỉ tiêu 1975 1980 1990 2000 2010 2015 

Lúa 

Diện tích (1.000 ha) 4.855,9 5.600,0 6.042,8 7.666,3 7.489,4 7.834,9 

Năng suất (tấn/ha) 2,11 2,07 3,18 4,24 5,34 5, 77 

Sản lượng (triệu tấn) 10,29 11,64 19,22 32,52 40,00 44,22 

Ngô 

Diện tích (1.000 ha) 267,1 389,6 431,8 730,2 1.126,4 1.179,3 

Năng suất (tấn/ha) 1,05 1,10 1,55 2,74 4,08 4,48 

Sản lượng (triệu tấn) 0,28 0,42 0,67 2,00 4,60 5,28 

Sắn 

Diện tích (1.000 ha) 158,8 442,9 256,8 237,6 498,0 566,5 

Năng suất (tấn/ha) 7,42 7,50 8,86 8,35 17,26 18,80 

Sản lượng (triệu tấn) 1,17 3,32 2,27 1,98 8,59 10,67 

Khoai lang 

Diện tích (1.000 ha) 205,3 450,0 321,1 254,3 150,8 126,9 

Năng suất (tấn/ha) 4,47 5,37 6,00 6,33 8,74 10,48 

Sản lượng (triệu tấn) 0,91 2,41 1,92 1,61 1,31 1,33 

(Nguồn: [63]) 

Năm 2015, diện tích cây sắn thu hoạch 566,5 nghìn ha, sản lượng 10,67 triệu 

tấn, năng suất 18,80 tấn/ha, so với cây lúa có diện tích 7,8 triệu ha, năng suất 5,75 

tấn/ha, sản lượng 44,22 triệu tấn, cây ngô có diện tích 1,17 triệu ha, năng suất 4,48 

tấn/ha, sản lượng 5,28 triệu tấn (bảng 1.6).  

Sắn Việt Nam được trồng phổ biến ở các vùng (bảng 1.7):  

1) Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung với diện tích sắn năm 2015 là 

3.144.200 tấn sắn củ tươi chiếm 29,46% tổng sản lượng sắn cả nước. Những tỉnh trồng 

nhiều sắn của vùng này là Bình Thuận, Phú Yên, Quảng Ngãi và Thanh Hóa. 

 2) Đông Nam bộ với diện tích sắn năm 2015 là 2.982.600 tấn sắn củ tươi, 

chiếm 27,94% tổng sản lượng sắn cả nước. Những tỉnh trồng nhiều sắn của vùng này 

là Tây Ninh, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Dương.  

3) Tây Nguyên có diện tích sắn năm 2015 là 2.728.300 tấn sắn củ tươi, chiếm 

25,56% tổng sản lượng sắn cả nước. Những tỉnh trồng nhiều sắn của vùng này là Gia 

Lai (nhiều nhất cả nước), Kon Tum, Đăk Lăk và Đăk Nông. 
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4) Vùng núi và trung du phía Bắc với diện tích sắn năm 2015 là 1.500.600 tấn 

sắn củ tươi, chiếm 14,06% tổng sản lượng sắn cả nước. Những tỉnh trồng nhiều sắn 

của vùng này là Sơn La, Yên Bái và Hòa Bình.  

Bảng 1.7. Sản lượng sắn theo vùng của Việt Nam, giai đoạn 2000-2015 

Đv: 1.000 tấn 

Vùng sinh thái 2000 2005 2010 2015 

Đồng bằng sông Hồng 87,9 92,4 108,8 255,9 

Vùng núi trung du Bắc 678,5 986,8 1.260,1 1.500,6 

Duyên hải trung bộ 645,9 1.855,9 2.607,6 3.144,2 

Tây Nguyên 351,5 1.446,6 2.179,5 2.728,3 

Đông Nam Bộ 154,3 2.270,5 2.283,3 2.982,6 

ĐB sông Cửu Long 68,2 64,0 82,3 62,1 

Tổng cộng 1.986,3 6.716,2 8.521,6 10.673,7 

(Nguồn: [63]) 

Theo Hiệp hội sắn Việt Nam (2016) [13], Việt Nam hiện có 105 nhà máy sản 

xuất tinh bột sắn quy mô công nghiệp và 07 nhà máy chế biến cồn với hàng trăm 

doanh nghiệp thương mại sắn. Năm 2016, sắn và các sản phẩm từ sắn là đứng vị trí thứ 

08 trong các mặt hàng sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Sản xuất tinh bột sắn 

với sản lượng mỗi năm trên 2,0 triệu tấn, trong đó 70% xuất khẩu và 30% tiêu thụ 

trong nước. Kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đứng thứ 2 sau Thái Lan. 

Giá trị xuất khẩu sản phẩm sắn từ 2012 đến 2016 đạt từ 1,0 tỷ USD đến 1,5 tỷ 

USD/năm. Năm 2015 sản lượng xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 4,11 triệu 

tấn, trong đó 1,86 triệu tấn sắn lát; 2,25 triệu tấn tinh bột sắn và các sản phẩm khác từ 

sắn. Tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu: 1,32 tỷ USD. Sản lượng xuất khẩu và kim 

ngạch xuất khẩu năm 2015 tăng so với năm 2014 (3,368 triệu tấn) và (1,136 tỷ USD). 

Trong năm 2016, Việt Nam xuất khẩu khoảng 3,7 triệu tấn sản phẩm sắn, trị giá 998.698 

nghìn USD, trong đó 88,22% khối lượng được xuất khẩu sang Trung Quốc, trị giá 

868.395 nghìn USD; Tiếp sau đó là các thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Philippin, 

Malaysia và Đài Loan [63]. Sắn là cây đứng thứ 4 trong các cây trồng có kim ngạch 

xuất khẩu chủ lực của Việt Nam trên 1 tỷ USD.  Tinh bột sắn Việt Nam đã đến được 

với trên 20 quốc gia trên thế giới. Năng suất sắn của Việt Nam 18,8 tấn/ha hiện đang 

đứng ở xung quanh số 10 trong số các nước có năng suất cao.  
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1.1.2.1. Thách thức chính của ngành sắn Việt Nam 

Sắn Việt Nam trong thời gian qua mặc dù đã đạt được những thành tựu khá ấn 

tượng trong sản xuất, chế biến, kinh doanh và xuất khẩu nhưng cây sắn Việt Nam hiện 

vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức trong sản xuất và tiêu thụ sắn: 

- Giá mua bán sắn không ổn định và lệ thuộc rất lớn vào thị trường Trung Quốc. 

Mỗi năm Việt Nam xuất khẩu trên 3,5 triệu tấn sản phẩm sắn, 90% trong số đó là xuất 

khẩu qua thị trường Trung Quốc. Nếu Trung Quốc phát hành kho dự trữ ngô để củng 

cố tỷ giá đồng Nhân dân tệ, lượng dự trữ đồng đô la Mỹ và giá dầu thì thị trường sắn 

nguy cơ sụt giảm và chấn động dữ dội. Ngành sắn Việt Nam cấp thiết phải có phương 

thức ứng phó phù hợp.  

- Hiệp hội sắn Việt Nam được thành lập theo Quyết định số: 103/QĐ - BNV 

ngày 04/01/2013, đã hoạt động được 03 năm (19/6/2013) với 98 thành viên, trong đó 

65% là các đơn vị sản xuất tinh bột sắn, 18% là các đơn vị thương mại sắn lát, đều là 

những đơn vị lớn nhất về sản xuất tinh bột sắn và xuất khẩu sắn lát của Việt Nam. Tuy 

vậy nội dung hoạt động và hiệu quả thực tiễn của hệ thống liên kết nghiên cứu giảng 

dạy đào tạo khuyến nông sản xuất tiêu thụ sắn chưa theo kịp tình hình thực tế [13]. 

- Năng suất sắn Việt Nam hiện đạt 18,8 tấn/ha nhưng còn thấp hơn nhiều so với 

tiềm năng năng suất sắn và nhiều rủi ro trong sản xuất tiêu thụ sắn. Năng suất sắn Việt 

Nam thấp hơn Ấn Độ (35,7 tấn/ha), Campuchia (25,2 tấn/ha), Indonesia (23,4 tấn/ha), 

Thái Lan (22,3 tấn/ha) của vùng sắn Châu Á.   

- Nhiều địa phương trồng một giống sắn liên tục nhiều năm, ít phục tráng khảo 

nghiệm nhân giống mới, sử dụng hom giống kém chất lượng, trồng sắn không chọn 

đúng lịch thời vụ và thời điểm thu hoạch tối ưu, trồng quảng canh, bón ít phân và 

không cân đối. Sắn trồng trên đất dốc, đất bị xói mòn nghèo dinh dưỡng, không chú 

trọng đúng mức các biện pháp thâm canh sắn. Bùng phát nhiều dịch hại nguy hiểm, 

bệnh chổi rồng, nhện đỏ và rệp sáp bột hồng, có thể làm giảm năng suất từ 20 – 90%. 

Nếu thị trường sắn sụt giảm và thời tiết khí hậu tiếp tục nắng hạn thì sản xuất tiêu thụ 

sắn và sinh kế của người trồng sắn sẽ gặp khó khăn hơn. 

1.1.2.2. Định hướng phát triển sắn Việt Nam 

Chiến lược phát triển sắn Việt Nam của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

Việt Nam tầm nhìn đến năm 2020 trong “Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn 

Việt Nam 2011-2020” [1] như sau: 

Đối với toàn ngành sản xuất lương thực: “Phát triển sản xuất lúa gạo Việt Nam 

trở thành mặt hàng xuất khẩu mũi nhọn có hiệu quả và đảm bảo an ninh lương thực.” 

Trên cơ sở tính toán cân đối giữa nhu cầu tương lai của đất nước và dự báo nhu cầu 

chung của thế giới nhằm đảm bảo tuyệt đối an ninh lương thực quốc gia trong mọi tình 
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huống, đảm bảo quyền lợi hợp lý của người sản xuất và kinh doanh lúa gạo và xuất 

khẩu có lợi nhuận cao, đảm bảo sản lượng lúa đến năm 2020 đạt hơn 41 triệu tấn lúa 

trên diện tích canh tác 3,7 triệu ha. “Phát triển hợp lý các loại cây trồng có lợi thế cạnh 

tranh trung bình hoặc thấp, thay thế nhập khẩu. Trên cơ sở tính toán hiệu quả kinh tế 

hợp lý, xác định địa bàn và quy mô sản xuất tối ưu cho những mặt hàng này”. 

Quyết định số 824/QĐ-BNN-TT, ngày 16/4/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn “Về việc phê duyệt đề án phát triển ngành trồng trọt đến năm 2020, 

tầm nhìn đến năm 2030” [4]; Theo đó tại Mục 3: Cây có củ; a) Cây sắn. 

Giảm dần diện tích trồng sắn xuống còn 500 ngàn ha vào năm 2015 và ổn định 

diện tích 450 ngàn ha vào năm 2020; thâm canh sắn để đạt sản lượng khoảng 11 triệu 

tấn để làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi và nhiên liệu sinh học; sử dụng đất có độ dốc 

dưới 15o, tầng dày trên 35cm chủ yếu ở Trung du miền núi phía Bắc, Duyên hải Bắc 

Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ để sản xuất. 

Ưu tiên chiến lược nghiên cứu sắn: 1) Xây dựng kế hoạch và quy hoạch để xác 

định vùng trồng sắn thích hợp; 2) Phát triển giống: Phát triển các giống có năng suất 

và hàm lượng tinh bột cao, tỷ lệ chất khô cao làm nguyên liệu cho công nghiệp; phát 

triển các giống thích hợp với vùng đồi núi để đảm bảo an ninh lương thực tại chỗ; 3) 

Đề xuất và chuyển giao kỹ thuật canh tác tổng hợp cho trồng sắn thâm canh; 4) Nghiên 

cứu, khảo nghiệm và đề xuất thiết bị và công nghệ chế biến sắn thành các sản phẩm 

lương thực khác nhau, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi và tinh bột; 5) Nghiên cứu thị 

trường sắn cho công nghiệp để phát triển sắn trên quy mô thích hợp; 6) Nghiên cứu 

hiệu quả kinh tế và tác động của trồng sắn đến môi trường. 

Ưu tiên chiến lược bảo tồn và phát triển sắn bền vững: Vấn đề phát triển sắn 

thích hợp bền vững đã được đề cập nhiều trong những năm gần đây. Thuật ngữ "phát 

triển bền vững" được Hiệp hội bảo tồn Thiên nhiên và Tài nguyên thiên nhiên Quốc tế 

công bố lần đầu năm 1980 và được Ủy ban Môi trường và Phát triển Thế giới phổ biến 

rộng rãi năm 1987.  

Ở Việt Nam, Mạng lưới nghiên cứu và phát triển sắn Việt Nam đã định hướng 

nghiên cứu phát triển [74, 75, 5, 76] và đề cập thường xuyên trong nhiều hội nghị sắn 

liên tục từ năm 2000- 2013 [80]. Hội nghị sắn Tây Ninh, hội nghị sắn Phú Yên gần 

đây xác định: Phát triển sắn bền vững là quan tâm đồng thời cả ba yếu tố kinh tế, xã 

hội và môi trường, tăng năng suất và hiệu quả kinh tế trồng sắn một cách ổn định và 

ngày càng nâng cao, tăng thu nhập của người dân mà không làm tổn hại đến đất đai và 

không gây ô nhiễm môi trường. Năm ưu tiên chiến lược trong bảo tồn và phát triển sắn 

bền vững, đó là [6]: 

1. Xác định một chiến lược phù hợp cho nghiên cứu và phát triển sắn trong sự 

hợp tác chặt chẽ với các nhà máy chế biến sắn để thiết lập các khu vực có nguồn 
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nguyên liệu sắn ổn định; sử dụng sắn làm 4F: sản xuất ethanol sinh học (Fuel), tinh bột 

sắn (Flour), lương thực thực phẩm chế biến (Food), thức ăn gia súc (Feed); 

2. Lựa chọn và phổ biến các giống sắn năng suất củ cao với hàm lượng tinh bột 

cao và sức đề kháng cao, ít bị gây hại bởi rệp sáp, bệnh chổi rồng và sâu bệnh khác. 

Chọn tạo giống sắn năng suất cao chất lượng tốt có nguồn gốc từ các nguyên liệu 

CIAT và áp dụng lai tạo, đột biến, chuyển gen trong tạo giống sắn. Lựa chọn và phát 

triển các giống sắn năng suất củ cao, thời gian sinh trưởng phù hợp 8-16 tháng và nâng 

cao chất lượng, giá trị dinh dưỡng của củ sắn. 

3. Nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện quy trình 10 kỹ thuật canh tác sắn bền 

vững, chuyển giao kỹ thuật canh tác sắn cho nông dân để tăng năng suất và hiệu quả 

kinh tế của sản xuất tinh bột sắn ở các vùng sinh thái khác nhau. (Giống tốt và chất 

lượng hom giống: Sử dụng hom giống sắn tốt nhất của giống sắn thích hợp nhất; Thời 

vụ trồng thích hợp nhất và thời điểm thu hoạch hợp lý cho giống sắn tốt nhất tại địa 

phương đạt năng suất và lợi nhuận cao; Đất sắn và kỹ thuật làm đất phù hợp, chú trọng 

kỹ thuật canh tác trên đất dốc để bảo vệ đất chống xói mòn; Bón phân khoáng NPK 

cân đối hiệu quả kết hợp với phân chuồng và phân hữu cơ vi sinh để cải thiện độ phì 

đất và tăng năng suất; Xác định mật độ khoảng cách trồng tối ưu cho giống sắn tốt 

nhất và thích hợp loại đất; Phòng trừ tổng hợp sâu bệnh cỏ dại hại sắn bằng biệp pháp 

phòng trừ tổng hợp IPM; Trồng xen lạc và cây họ đậu với sắn; trồng băng cây đậu phủ 

đất, luân canh; Dùng thuốc diệt cỏ, tấm phủ đất để kiểm soát cỏ dại kết hợp bón thúc 

sớm chuyển vụ; Kỹ thuật làm đất trồng sắn thích hợp để kiểm soát xói mòn đất; Cơ 

giới hóa trồng chăm sóc thu hoạch chế biến sắn thích hợp; Phát triển hệ thống tưới tiêu 

nước hợp lý cho canh tác sắn; Đào tạo tập huấn bảo tồn phát triển sắn bền vững, sản 

xuất sắn kết hợp chế biến sử dụng kinh doanh khép kín). 

4. Nghiên cứu phát triển các công nghệ chế biến sắn. Sản xuất tinh bột sắn, cồn 

sinh học, chế biến thực phẩm, dược liệu, màng phủ sinh học, sử dụng lá và củ sắn làm 

thức ăn chăn nuôi, chuyển đổi phụ phẩm và nước thải thành thức ăn gia súc, phân bón.  

5. Phát triển thị trường nội địa và xuất khẩu cho các sản phẩm từ sắn. 

Định hướng bảo tồn và phát triển sắn cần bám sát những nhu cầu thực tiễn và 

nghiên cứu sản xuất, tiêu thụ thích hợp cho từng vùng, từng vụ, phải nắm vững chiến 

lược ngành và năm vấn đề ưu tiên trong nghiên cứu phát triển sắn, chú trọng vận dụng 

tổng hợp và sáng tạo các biện pháp kỹ thuật thâm canh rải vụ sắn thích hợp bền vững.  

1.1.3. Giống sắn là nền tảng khoa học của thâm canh  

Giống cây trồng là tư liệu sản xuất đặc biệt. Tất cả lao động và tiền vốn bỏ vào 

sản xuất nông nghiệp đều phải thông qua giống cây trồng để biến thành nông sản. Các 

câu tục ngữ ca dao của nhân dân ta đúc kết từ xưa như: “Tốt giống, tốt má, tốt mạ, tốt 
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lúa”, “Cố công không bằng giống tốt”, “Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống” đã 

nói lên vai trò của giống tốt trong sản xuất nông nghiệp. Giống cây trồng tốt là khâu 

đầu tiên và khâu sau cùng để tăng năng suất, sản lượng và chất lượng nông sản. Giống 

tốt là nền tảng của thâm canh.  

Sắn là một trong những loại cây trồng thích nghi vùng cao phổ biến nhất ở châu 

Á vì tính linh hoạt của nó trong hệ thống cây trồng, khả năng sản xuất thuận lợi trong 

điều kiện khó khăn và tính đa dụng cung cấp thực phẩm, thức ăn gia súc, nguồn thu 

nhập cho hộ nông dân. Tuy là cây dễ trồng, nhưng để đảm bảo năng suất cao, phát 

triển theo hướng ổn định bền vững cần phải nghiên cứu về: giống sắn tốt thích hợp 

từng vùng sinh thái, công thức phân bón phù hợp với chế độ canh tác và hàm lượng 

dinh dưỡng trong đất, khoảng cách mật độ trồng, dịch hại …  

Hiện nay với sự phát triển về dân số trên thế giới, vai trò của các thành phẩm từ 

cây sắn trong các ngành công nghiệp, lương thực thực phẩm ngày càng được chú trọng 

quan tâm. Tuy nhiên, đi cùng với việc tăng nhanh về dân số là sự thu hẹp về diện tích 

nông - lâm nghiệp chuyển thành đất phi nông - lâm nghiệp phục vụ cho nhu cầu nhà 

cửa, xã hội công nghiệp hóa, đô thị hóa của con người. Do đó, vấn đề tăng sản lượng 

sắn theo hướng nâng cao năng suất là yêu cầu thực tiễn cần thiết. Một giống sắn tốt, 

chất lượng cao, có các đặc điểm nông sinh học phù hợp, đặc điểm công nghiệp đạt yêu 

cầu là yếu tốt quyết định, khâu then chốt để tăng năng suất.   

Theo Trần Văn Minh (2015) [52], giống tốt chỉ có thể phát huy tiềm năng nếu 

có được môi trường sinh trưởng phát triển và quy trình biện pháp kỹ thuật canh tác 

phù hợp; trong mối tương quan này, quy trình kỹ thuật phù hợp phải được xác định 

trên căn bản giống tốt. Giống cây trồng tốt là khâu then chốt để tăng năng suất vì 

giống (kiểu gen: G) chỉ biểu thị khả năng sản xuất trong một môi trường (Enviroment: 

E) nhất định. Cây trồng để tăng năng suất không những cần cải tiến đặc điểm di truyền 

mà còn phải có môi trường sinh trưởng phát triển và quy trình biện pháp kỹ thuật canh 

tác phù hợp thì mới đạt được lợi ích và hiệu quả.  

Chọn giống sắn là khâu cơ bản đầu tiên trong các biện pháp kỹ thuật thâm canh 

sắn để nâng cao năng suất, sản lượng, chất lượng, hiệu quả kinh tế, thu nhập, sinh kế 

cho người dân và ngành sắn. Đây cũng là lý do làm sắn trở thành trường hợp điển hình 

là cây trồng tiềm năng của thế kỷ 21 [80] và cách mạng sắn Việt Nam gần đây trở 

thành điểm sáng toàn cầu [82].  

Nhà chọn giống muốn chọn tạo được giống tốt cần phải: Nắm vững cơ sở di 

truyền số lượng, di truyền học và các khoa học liên quan, có kỹ năng và kinh nghiệm 

thu thập nguồn gen, chọn lọc, lai tạo và đánh giá giống; Trực tiếp quản lý nguồn vật 

liệu khởi đầu quý hiếm, phong phú, hiệu quả; Biết sử dụng hiệu quả phương pháp 

chọn lọc thích hợp. Sự vận dụng đối với chọn tạo và phát triển giống sắn đòi hỏi nhà 
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chọn giống sắn phải có kiến thức nền tảng về di truyền và chọn tạo giống sắn, trực tiếp 

thu thập và quản lý nguồn vật liệu giống sắn tốt nhất hiện có của thế giới và Việt Nam; 

đồng thời phải xác định và đáp ứng tốt phương pháp chọn giống sắn thích hợp.   

Cây sắn có nguồn gốc từ Châu Mỹ nhiệt đới. Trung tâm phát sinh cây sắn là 

vùng Đông Bắc Brazin, còn ở Trung Mỹ và Mêhicô là những trung tâm phân hóa phụ 

[47]. Chi Manihot thuộc họ thầu dầu (Euphorbiacaea) có tới hơn 300 chi và 8.000 loài 

hầu hết là cây nhiệt đới. Đặc điểm của họ thầu dầu là thường hay có nhựa mủ. Chi 

Manihot thuộc nhóm Manihotea. Tất cả các loài trong chi đều có nhiễm sắc thể 2n = 

36 [47]. Sắn là cây đa bội thể phức tạp, dị hợp, có 36 nhiễm sắc thể. Sắn có phổ thích 

nghi rộng, có khả năng giữ được các đặc tính ưu tú thông qua phương pháp chọn lọc 

và nhân giống vô tính, vì vậy rất thuận lợi cho công tác cải tiến giống [28]. Khả năng 

di truyền những đặc tính quan trọng đã được nhiều tác giả nghiên cứu, tổng hợp các tài 

liệu [75] cho thấy: Chọn ra giống có năng suất củ tươi cao thích hợp với các vùng sinh 

thái là hết sức cần thiết. Cải tiến hệ số thu hoạch (HI = trọng lượng củ/(trọng lượng củ 

+ thân lá)) là một trong những chỉ tiêu cơ bản để cải tiến giống sắn. Số củ trên cây và 

năng suất củ có khả năng di truyền từ trung bình đến cao. Song cả hai tính trạng này 

đều chịu ảnh hưởng nhiều của môi trường. Tỷ lệ sắn lát khô của củ có hệ số di truyền 

cao và khá ổn định nhưng hiệu quả chọn lọc thấp. Năng suất sinh vật có hệ số di 

truyền từ trung bình đến cao. Tính trạng này phụ thuộc vào dạng cây và tuổi thọ của lá. 

Giữa năng suất củ tươi, năng suất sinh vật và hệ số thu hoạch có tương quan dương, hệ 

số tương quan rất chặt. Vì vậy việc duy trì cân bằng giữa năng suất sinh vật và hệ số 

thu hoạch trong cải tiến giống sắn là yếu tố quan trọng và luôn cần thiết. 

Đặc điểm hình thái thân lá là một trong những chỉ tiêu đánh giá giống của các 

nhà chọn giống, dựa vào đặc điểm này để nhận biết các giống sắn khác nhau. Đặc 

điểm này do yếu tố di truyền của giống sắn quyết định. Lá sắn là lá đơn mọc xen kẽ 

trên thân. Phiến lá xẻ thùy, có 5 - 7 thùy, mặt trên lá xanh thẫm, mặt dưới lá xanh nhạt 

có gân lá nổi rõ, cuống lá dài, có giống dài tới 30 – 40 cm, màu sắc cuống thay đổi: 

xanh, vàng, đỏ, thể hiện đặc trưng riêng của giống; dạng hình lá lý tưởng là: chỉ số 

diện tích lá: 3,0 – 3,5; phiến lá lớn; tuổi thọ lá cao; dáng lá đứng (góc độ của cuống lá 

và thân hẹp) [30]. Sắn là cây đơn tính đồng chu, thuộc loại hoa chùm có cuống dài, 

thường mọc ở phía ngọn thân, số lượng hoa cái ít hơn hoa đực và thường nở trước hoa 

đực nên cây thường thụ phấn chéo nhờ gió và côn trùng. Quả sắn thuộc loại quả nang 

tự khai, có màu nâu nhạt đến đỏ tía, có hình lục giác, chia thành ba ngăn, mỗi ngăn có 

một hạt. Hạt sắn hình trứng, tiết diện hơi giống hình tam giác, hạt có vân hoặc những 

vết nâu đỏ trên nền màu kem hoặc xám nhạt [47]. 

 Sắn thường có một thân đơn, mọc thẳng, thuộc loại thân gỗ cao trung bình từ  

2 - 3 m, đường kính thân trung bình 2 – 6 cm, giữa thân có lõi trắng và xốp nên rất 

yếu. Màu sắc thân tùy thuộc vào giống và từng giai đoạn phát triển của cây. Thân non 
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có màu xanh hoặc màu đỏ tía. Thân già màu sắc thay đổi thành màu vàng, vàng tro, 

xám, trắng bạc hay xám lục. Thân có nhiều mắt sắp xếp xen kẽ nhau theo vị trí của lá, 

nhìn bề ngoài thân khúc khuỷu, xù xì [47]. Dạng thân là yếu tố quan trọng trong công 

tác chọn giống sắn. Dạng cây đẹp gồm các đặc điểm cây thẳng, nhặt mắt, chiều cao 

vừa phải, tán gọn, không phân cành. 

Chiều cao cây của các giống sắn chịu ảnh hưởng bởi đặc điểm di truyền và điều 

kiện ngoại cảnh. Mỗi giai đoạn sinh trưởng khác nhau chiều cao cây khác nhau và 

chiều cao tăng dần theo thời gian sinh trưởng. Tốc độ tăng trưởng của giống ở mỗi giai 

đoạn sinh trưởng khác nhau thì không giống nhau. Tốc độ tăng trưởng chiều cao cây 

tăng lên từ giai đoạn 40-140 ngày sau trồng và chiều cao cây tăng mạnh nhất vào giai 

đoạn 80-120 ngày sau trồng. Sau đó tốc độ này giảm dần và đạt tối đa vào thời kỳ thu 

hoạch. Những giống sắn có chiều cao trung bình lí tưởng khoảng 200 - 250 cm. Giống 

sắn có chiều cao cây cao dễ bị đổ ngã, khó thu hoạch. Giống sắn có chiều cao cây thấp 

quá ảnh hưởng tới năng suất của giống cũng như đến nguồn cây giống cho vụ sau.   

Sự phân cành và chiều cao phân cành được đánh giá là yếu tố quan trọng trong 

chọn tạo giống sắn. Sự phân cành ảnh hưởng tới bộ tán lá, giống phân cành càng thấp 

thì độ rộng tán lá thường lớn, chiếm diện tích không gian lớn, điều này ảnh hưởng tới 

việc quang hợp của cây, từ đó hạn chế việc tăng mật độ trồng trên một đơn vị diện 

tích. Do cây sắn sử dụng thân để trồng, sau khi thu hoạch thân cây được thu lại làm 

giống cho vụ sau, nếu chiều cao phân cành thấp làm phần thân thu được ít, gây hạn 

chế nguồn giống. Vì vậy, trong công tác chọn giống nhà khoa học chọn tạo ra những 

giống sắn không phân cành hoặc những giống phân cành cao.  

Rễ con là rễ ở mô phân sinh. Rễ con lúc đầu mọc dài theo hướng ngang sau đó 

phát triển theo hướng xuyên xuống sâu. Rễ cái đối với cây mọc từ hạt mọc theo hướng 

thẳng đứng và từ rễ cái sẽ mọc ra nhiều rễ con. Rễ con chủ yếu làm nhiệm vụ hút nước 

và dinh dưỡng để nuôi cây. Rễ con nếu gặp điều kiện không thuận lợi sẽ mọc đâm sâu 

để hút nước và dinh dưỡng.  

Rễ củ được hình thành do sự phình to và tích lũy tinh bột của rễ con. Rễ con tập 

trung được nhiều dinh dưỡng, khi gặp điều kiện thuận lợi tượng tầng sẽ phát triển 

mạnh tạo thành củ. Những rễ con phát triển ở những mô phân sinh thường tập trung 

nhiều dinh dưỡng nên phần lớn những rễ này dễ phát triển thành củ. Củ thường phát 

triển theo hướng nằm ngang hoặc chếch xuyên sâu vào đất. Hình dạng củ thường nhọn 

hai đầu, chiều dài biến động trung bình từ 40 – 50 cm. Đường kính củ thay đổi trung 

bình từ 5 – 7 cm. Nhìn chung, kích thước cũng như trọng lượng củ thay đổi theo 

giống, điều kiện canh tác và độ màu mỡ của đất [47]. Hai loại rễ này không khác nhau 

về cấu tạo và đều có thể phát triển thành củ, nhưng thực tế, đa số củ được hình thành là 

rễ của mô phân sinh. Vì vậy trong điều kiện đất đủ ẩm và giàu dinh dưỡng, sự phân 

hoá và hình thành củ nhiều.  
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Tỷ lệ mọc mầm và sức sinh trưởng ban đầu của giống là chỉ tiêu quan trọng 

đảm bảo mật độ cây trên một đơn vị diện tích, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất thu 

hoạch sau này. Thời gian mọc mầm là thời gian từ khi trồng cho đến khi mầm mọc lên 

khỏi mặt đất, nó phụ thuộc vào đặc điểm của giống, kỹ thuật trồng và điều kiện thời 

tiết trong giai đoạn nảy mầm.   

Mục đích chính của việc trồng sắn là lấy củ, củ sắn giàu chất bột, năng lượng, 

khoáng, vitamin C, hạt bột sắn nhỏ mịn, độ dính cao nhưng nghèo chất béo và nhất là 

nghèo đạm, hàm lượng các acid amin không cân đối, thừa arginin nhưng thiếu các acid 

amin chứa lưu huỳnh. Tùy theo giống sắn, vụ trồng, số tháng thu hoạch sau trồng và 

kỹ thuật phân tích mà tổng số vật chất khô và hàm lượng đạm, béo, khoáng, xơ, 

đường, bột có sự thay đổi [30]. Dạng củ đẹp là dạng củ thuôn dài, đều, có sự đồng đều 

giữa các củ, củ chắc, cuống củ ngắn, dễ bóc vỏ; thịt củ màu trắng thích hợp với chế 

biến công nghiệp.   

Trong sản xuất hiện nay các giống sắn có năng suất củ tươi cao nhưng hàm 

lượng bột thường thấp và ngược lại. Nhu cầu chọn tạo những giống sắn vừa có năng 

suất củ tươi cao vừa có hàm lượng bột cao là cần thiết. Hiện nay trong sản xuất các 

giống sắn có hàm lượng tinh bột dao động từ mức 20-30%. Để có năng suất bột cao 

các giống sắn phải có năng suất củ tươi cao và hàm lượng tinh bột cao. Nắm vững quy 

luật sinh học của cây sắn là rất quan trọng để có những biện pháp kỹ thuật tác động 

phù hợp đạt năng suất và chất lượng tinh bột cao nhất. 

- Sắn nảy mầm 10 – 15 ngày sau trồng, cần đất đủ ẩm, giàu dinh dưỡng và nhiệt 

độ thích hợp để phân hóa rễ củ và nảy mầm tốt.  

- Hai tháng đầu, rễ sắn sinh trưởng mạnh hơn thân lá.  

- Hai tháng kế tiếp thân lá sinh trưởng mạnh.  

- Từ tháng thứ 5 – 6 trở đi, củ bắt đầu phát triển mạnh. Thân và cành sắn hóa gỗ 

dần. Tốc độ ra lá chậm lại, lá cũ rụng dần. Bột được tích lũy về củ. Duy trì lâu sự xanh  

của bộ lá là một yếu tố giúp sắn quang hợp tốt để nâng cao năng suất.  

- Cuối chu kỳ sinh trưởng của năm thứ nhất, sắn bước vào thời kỳ nghỉ: lá sắn 

còn lại một ít trên cây và bột đã vận chuyển hết về củ. Kéo dài thời kỳ nghỉ, lượng bột 

dự trữ trong củ bị tiêu hao và giảm dần. 

1.1.4. Phân bón, mật độ, thời điểm thu hoạch là căn bản thâm canh sắn 

Giống sắn có năng suất cao đó là một lợi thế tiềm năng trong việc nâng cao sản 

lượng sắn. Tuy nhiên để quản lý tốt việc sản xuất sắn đòi hỏi phải có các biện pháp kỹ 

thuật kèm theo, đó là yếu tố cốt lõi quyết định tối ưu hóa năng suất, đảm bảo thành công 

về lâu dài ngành sản xuất sắn nguyên liệu theo hướng thâm canh và bền vững. 
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Reinhardt Howeler và Tin Maung Aye (2015) [25], đúc kết thông tin về nhu cầu 

dinh dưỡng cây sắn, lượng phân bón và chế độ bón phân cho cây sắn của nhiều tác giả 

khác nhau trong suốt 50 năm qua, kết luận: Cây sắn để đạt năng suất 15 tấn củ/ha, đã 

lấy đi lượng dinh dưỡng trung bình là 74 N + 16 P2O5+ 78 K2O+ 27 Ca + 12 Mg 

kg/ha. Theo Howeler, (2004) [86], cây sắn thường cần lượng dinh dưỡng 150 kg N + 

30 kg P2O5 +150 kg K2O để đạt năng suất củ tươi 30 tấn/ha. Sắn hút kali mạnh ngay từ 

đầu, tháng thứ hai sắn đã hút kali gấp 10 lần so với tháng thứ nhất, tháng thứ ba gấp ba 

lần so với tháng thứ hai, trước lúc thu hoạch lượng kali được hút gấp 2,5 lần tổng 

lượng đạm và lân. Nhu cầu về đạm tháng thứ hai gấp rưỡi nhu cầu đạm của tháng thứ 

nhất, tháng thứ ba gấp bốn lần của tháng thứ hai, tháng thứ tư gấp rưỡi của tháng thứ 

ba, lượng đạm hút được nhiều nhất vào các tháng thứ 8, thứ 10 nhưng tốc độ hút đạm 

chậm lại. Lân được cây hút đều trong suốt quá trình sinh trưởng. Nếu cung cấp P, K 

vượt mức giới hạn cho phép sẽ ức chế đến sự hấp phụ các chất dinh dưỡng khác như 

Fe và Zn hoặc Ca, Mg làm cho sắn sinh trưởng phát triển kém, năng suất củ giảm. 

Việc cung cấp dư thừa đạm dẫn đến cây sắn phát triển mạnh về thân lá, ẩm độ không 

khí của bộ lá cao, không bào lá lớn, lá non hơn dẫn đến cây sắn dễ bị sâu bệnh phá hại. 

Bón phân dư thừa sẽ làm tăng giá thành sản xuất và đôi khi làm giảm năng suất dẫn 

đến hiệu quả kinh tế thấp. Chính vì vậy, duy trì việc cung cấp dinh dưỡng cân đối cho 

cây sắn rất cần thiết để đạt năng suất, lợi nhuận cao và quản lý bền vững độ phì nhiêu 

của đất sắn. Việc bón kết hợp phân hóa học N, P, K và phân hữu cơ hoặc hữu cơ vi 

sinh là giải pháp chìa khóa để thâm canh sắn bền vững. 

Sắn là cây nhiệt đới, ưa cường độ ánh sáng mạnh, có khả năng chịu hạn. Khi có 

đầy đủ ánh sáng cây sắn có khả năng tạo ra đường bột và tích luỹ vào củ mạnh hơn so 

với các cây trồng khác. Khi thiếu ánh sáng cây sắn phân hoá chậm, chiều dài lóng tăng 

lên, năng suất giảm rõ rệt. Nếu cường độ ánh sáng yếu thì chiều dài lóng sẽ tăng lên, 

làm cho cây cao, tăng tốc độ ra lá nhưng lại làm giảm tuổi thọ lá, từ đó làm cho quá 

trình vận chuyển chất khô về củ sẽ giảm. Cường độ ánh sáng giảm một nửa thì lượng 

chất khô vận chuyển về củ giảm 30%. Do đó, mật độ và khoảng cách trên một đơn vị 

diện tích hợp lý là một yếu tố nâng cao năng suất (vì nó quyết định đến số cây/m2) và 

chất lượng sắn củ. Mật độ cây trồng phụ thuộc vào yếu tố đất đai, giống, khí hậu, thời 

tiết, chế độ canh tác. Một mật độ hợp lý sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho cây sắn phát huy 

tốt nhất tiềm năng cho năng suất trong điều kiện tự nhiên và canh tác đó [48]. Mật độ 

và khoảng cách trồng sắn đã được nhiều nhà nghiên cứu trên thế giới và Việt Nam tiến 

hành, có kết luận chung: Khoảng cách và mật độ trồng sắn là tuỳ thuộc giống sắn, loại 

đất và độ phì nhiêu của đất sắn để điều chỉnh và xác định cho thích hợp. Nguyên tắc 

chung là “sắn cây cao to trồng thưa, sắn cây thấp gọn trồng dày, đất tốt trồng thưa, đất 

xấu trồng dày, đất xấu cần đầu tư nhiều phân hơn so với đất tốt”. Đất tốt: Khoảng cách 

trồng 1,00 m x 0,70m - 0,80 m, mật độ 14.300 - 12.500 cây/ha. Đất trung bình: 
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Khoảng cách trồng 0,90 m x 0,80 m, mật độ 13.888 cây/ha. Đất nghèo: Khoảng cách 

trồng 0,80 m x 0,70m - 0,80 m, mật độ 15.620 -16.286 cây/ha. Thí nghiệm xác định 

mật độ trồng sắn tại đất xám ở huyện Đồng Xuân và đất đỏ ở huyện Sông Hinh của 

tỉnh Phú Yên đã được nghiên cứu xây dựng trên cơ sở khoa học này.  

 Tục ngữ Việt Nam có câu “Nhất thì nhì thục” để nêu bật giá trị đặc biệt quan 

trọng của thời vụ trồng và thời điểm thu hoạch trong kỹ thuật thâm canh. Xác định 

khung thời vụ gieo trồng và thu hoạch sẽ đáp ứng tốt nhất cho nhu cầu sinh trưởng 

phát triển và cho năng suất chất lượng cao nhất của cây trồng. Cơ sở để xác định thời 

vụ chính là đặc tính sinh trưởng phát triển của cây và đặc điểm khí hậu từng vùng.  

Thời vụ gieo trồng và thời điểm thu hoạch ảnh hưởng rất lớn đến năng suất và 

phẩm chất của sắn; đặc biệt đối với sắn công nghiệp. Sắn là cây hàng niên cũng là cây 

đa niên có khả năng canh tác lưu niên ở trên đồng ruộng. Ở Việt Nam, sắn thường 

được khai thác như là cây hàng niên. Trong vụ Đông Xuân ở miền Trung, Tây Nguyên 

và Nam Bộ Việt Nam, sắn vụ Xuân đã được nông dân khai thác sáng tạo dưới dạng 

thực của cây hàng niên vừa là cây đa niên: Sắn trồng vụ Xuân cuối mùa mưa thì 6 

tháng đầu cây sinh trưởng trong vụ khô. Cây sắn lúc trồng tận dụng được đất ẩm cuối 

vụ mưa do một đến hai cơn mưa cuối cùng để giúp sắn mới trồng nảy mầm tốt và được 

chậm phát triển trong điều kiện khô hạn của sáu tháng mùa khô ít mưa. Sau đó, sắn 

vào giai đoạn sinh trưởng phát triển mạnh và tích luỹ bột tiếp thì rơi vào 6 tháng vụ 

mưa, đủ thời gian tích lũy bột. Kế tiếp sau đó, sắn có 6 tháng vụ khô nên rất thích hợp 

cho sự tích lũy tinh bột để đạt năng suất bột cao. Đây là cơ sở khoa học và thực tiễn 

đặc biệt quan trọng của kỹ thuật thâm canh rải vụ sắn, chuyển đổi cơ cấu vụ trồng, 

nâng cao năng suất lợi nhuận trồng sắn cho nông dân và kéo dài thời gian hoạt động 

chế biến của nhà máy tinh bột sắn. Nghiên cứu vụ trồng và thời điểm thu hoạch sắn ở 

Phú Yên có ý nghĩa quan trọng và cấp thiết.      

1.2. CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU  

1.2.1. Sắn Phú Yên là vùng sắn chính ở duyên hải Nam Trung Bộ      

 Sắn Phú Yên trong vùng sắn Duyên hải miền Trung đang ngày càng thiết lập vị 

thế vững chắc, nguồn thu chủ lực về nông sản của tỉnh, có lợi thế so sánh với những 

cây trồng khác và đối với các tỉnh khác trong vùng.  

 Sản lượng sắn vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ năm 2015 là 

3.144.200 tấn sắn củ tươi chiếm 29,46% tổng sản lượng sắn cả nước (bảng 1.7), là 

vùng sắn lớn nhất Việt Nam (bảng 1.8).  

Những tỉnh trồng nhiều sắn vùng này là Bình Thuận, Nghệ An, Phú Yên, 

Quảng Ngãi. Diện tích, sản lượng sắn Phú Yên trong vùng sắn Duyên hải Nam Trung 

Bộ thể hiện ở bảng 1.9 và bảng 1.10.  
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Bảng 1.8. Diện tích sắn theo vùng của Việt Nam 1995-2015  

Đv: 1.000 ha 

Vùng sinh thái 1995 2000 2005 2010 2015 

Đồng bằng sông Hồng 22,7 18,6 14,7 15,9 15,2 

Vùng núi trung du Bắc 80,4 82,1 89,4 105,0 117,1 

Duyên hải Trung Bộ 91,6 81,6 131,4 152,4 171,2 

Tây Nguyên 29,3 36,7 88,2 131,0 155,6 

Đông Nam Bộ 48,8 15,9 98,7 91,0 104,4 

Đồng bằng sông Cửu Long 4,6 2,7 3,1 2,7 3,0 

Tổng cộng 277,4 237,6 425,5 498,0 566,5 

 

(Nguồn: [63])  

Bảng 1.9. Diện tích sắn Phú Yên trong vùng sắn Duyên hải Nam Trung Bộ 

Đv: 1.000 ha 

Tỉnh 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Bình Thuận 6,8 18,9 25,7 31,5 32,8 32,2 32,7 30,9 

Quảng Ngãi 7,7 17,9 19,3 20,0 21,5 20,5 19,1 19,7 

Phú Yên 2,6 10,6 15,2 16,5 19,1 22,3 19,5 23,0 

Quảng Nam 11,5 13,2 13,9 15,1 14,3 13,3 12,6 12,8 

Bình Định 10,1 12,0 13,3 13,5 13,6 13,8 13,7 13,6 

Khánh Hòa 4,5 5,9 6,2 6,7 6,3 6,2 6,0 5,8 

Tổng cộng 43,2 78,5 93,6 103,3 107,6 108,3 103,6 105,8 

(Nguồn: [63]) 

Tỉnh Phú Yên có nhiều tiềm năng để phát triển sắn bền vững. Diện tích đất tự 

nhiên của tỉnh là 504.531 ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp 119.790 ha (23,74%), 

đất lâm nghiệp 179.824 ha (35,64%), đất chưa sử dụng 156.336 ha (30,99%), đất đồi 

núi chưa sử dụng 141.824 ha (28,11%).  
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  Bảng 1.10. Sản lượng sắn của tỉnh Phú Yên trong vùng sắn Duyên hải Nam Trung bộ 

Đv: 1.000 tấn 

Tỉnh 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Bình Thuận 52,2 216,9 481,7 584,3 511,4 501,2 521,3 510,8 

Quảng Ngãi 60,7 268,1 332,7 353,9 391,1 375,7 345,1 376,4 

Phú Yên 24,3 173,2 176,7 257,7 305,7 378,5 354,0 397,2 

Quảng Nam 105,0 180,2 189,7 205,6 217,0 210,0 214,1 229,2 

Bình Định 88,6 211,2 296,0 318,2 319,5 333,6 329,8 335,5 

Khánh Hòa 43,6 81,9 111,4 119,2 102,2 121,2 115,3 107,8 

Tổng cộng 374,4 1.131,5 1.588,2 1.838,9 1.846,9 1.920,2 1.879,6 1.956,9 

(Nguồn: [63]) 

Diện tích và sản lượng sắn lớn nhất của tỉnh Phú Yên tại huyện Sông Hinh và 

huyện Đồng Xuân, chiếm 65% và 62% sản lượng sắn của toàn tỉnh (bảng 1.11 và bảng 

1.12) với khả năng phát triển sản xuất sắn theo chiều sâu, nâng cao năng suất, sản 

lượng còn lớn. 

Bảng 1.11. Diện tích sắn tỉnh Phú Yên phân theo huyện năm 2000-2016 

Đv: ha 

Địa phương 2000 2005 2010 2012 2014 2015 2016 

Thành phố Tuy Hoà 290 24 15 16 9 4 5 

Thị xã Sông Cầu 330 279 452 346 303 263 246 

Huyện Đồng Xuân 750 1.592 3.780 4.000 3.986 4.100 4.100 

Huyện Tuy An 68 130 546 552 560 565 565 

Huyện Phú Hoà  421 600 435 718 710 691 

Huyện Sơn Hoà 575 1.703 1.740 3.152 3.749 3.797 4.265 

Huyện Sông Hinh 100 3.974 5.500 7.718 7.497 10.365 11.684 

Huyện Tây Hoà 470 2.412 2.530 2.881 2.620 3.086 3.540 

Huyện Đông Hoà  30 84 46 77 70 73 

Tổng số 2.583 10.565 15.247 19.146 19.519 22.960 25.178 

(Nguồn:  [9]) 
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Bảng 1.12. Sản lượng sắn tỉnh Phú Yên phân theo huyện năm 2000-2016 

Đv: tấn 

Địa phương 1995 2000 2005 2010 2012 2014 2015 2016 

Tuy Hoà 2.530 3.318 270 173 193 105 47 60 

Sông Cầu 5.130 1.980 1.814 2.271 4.309 3.792 3.327 3.113 

Đồng Xuân 9.185 9.022 25.231 45.948 67.200 68.434 70.780 88.139 

Tuy An 333 834 1.560 6.116 8.418 8.512 8.702 9.119 

Phú Hoà   7.368 8.202 6.699 11.457 11.260 10.925 

Sơn Hoà 5.125 6.450 37.466 20.399 53.584 67.482 66.918 78.899 

Sông Hinh 2.220 1.843 61.023 70.060 123.797 149.705 202.499 279.405 

Tây Hoà 3.008 5.840 38.174 22.628 40.968 43.665 49.775 57.347 

Đông Hoà   360 863 577 887 827 885 

Tổng số 27.504 29.287 173.266 176.660 305.745 354.039 414.135 527.892 

(Nguồn: [9])   

Giải pháp chìa khóa để tăng thu nhập cho các nông hộ trồng sắn tại Phú Yên 

hiện nay là tăng năng suất tinh bột sắn. Nhà máy sản xuất tinh bột sắn Đồng Xuân đã 

phối hợp với khuyến nông tỉnh chuyển đổi phần lớn diện tích sắn tại địa phương bằng 

giống sắn mới năng suất cao, thân gọn ngắn ngày để bổ sung thay thế giống sắn KM94 

cao cây dài ngày, tán không gọn, khó tăng mật độ trồng và bị thoái hóa, nhiễm bệnh. 

Việc ứng dụng các giống sắn mới đã tạo tập quán trồng dày. Tuy nhiên, hiện trạng sản 

xuất sắn vẫn theo tập quán trồng quảng canh, ít bón phân hoặc bón phân N, P, K 

không cân đối, thiếu kinh nghiệm quản lý sâu bệnh hại cùng với nắng nóng khô hạn 

nên năng suất sắn giảm dần hoặc không tăng, đất bị thoái hoá nhanh làm giảm hiệu 

quả kinh tế. Vì vậy nghiên cứu phát triển sắn bền vững tại địa phương là yêu cầu cấp 

thiết của sản xuất. 

 Tỉnh Phú Yên đã có hai nhà máy sản xuất tinh bột sắn với tổng công suất 270 

tấn tinh bột/ngày nay đã nâng cấp lên trên 670 tấn tinh bột/ngày (Công ty Cổ phần tinh 

bột sắn Phú Yên đóng tại huyện Sông Hinh hiện đạt công suất trên 430 tấn tinh 

bột/ngày;  Nhà máy sản xuất tinh bột sắn Đồng Xuân đóng tại huyện Đồng Xuân hiện 

đạt công suất trên 240 tấn tinh bột /ngày) và 05 cơ sở chế biến thủ công với công suất 

0,5 – 1,0 tấn/ngày/). Diện tích quy hoạch vùng nguyên liệu trồng sắn đã được UBND 

tỉnh Phú Yên phê duyệt cho 02 nhà máy chế biến tinh bột sắn 11.000 - 12.000 ha tại 

Quyết định số: 423/QĐ-UBND, ngày 11/3/2015 của UBND tỉnh Phú Yên phê duyệt 

dự án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chi tiết vùng nguyên liệu sắn đến năm 2015 và 

giai đoạn 2016-2020 cho Nhà máy sản xuất tinh bột sắn Đồng Xuân thuộc Công ty Cổ 
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phần nông sản thực phẩm Quảng Ngãi”; Theo đó: Diện tích vùng nguyên liệu là 6.000 

ha (năm 2015), và giảm xuống 5.000 ha (giai đoạn 2016-2020) [70]. Xây dựng vùng 

nguyên liệu sắn ổn định, năng suất cao, bền vững là nhu cầu sống còn của nhà máy, 

sinh kế và thu nhập chính của nông dân, nguồn lợi của ngân sách. Quan tâm tiến bộ 

kỹ thuật cây sắn là trọng tâm kinh tế và an sinh xã hội tại địa phương.  Việc nghiên 

cứu tuyển chọn, ứng dụng giống sắn mới và áp dụng các biện pháp kỹ thuật canh 

tác tiến bộ có ý nghĩa khoa học và thực tiễn ở Phú Yên. 

Sắn Phú Yên ngoài đặc thù chung của cây sắn Việt Nam, là cây trồng của người 

nghèo, dễ canh tác, chịu đất nghèo, ít đầu tư nhưng vẫn cho sản lượng, dễ chế biến, đa 

dạng sản phẩm, có đầu ra tương đối ổn định hơn so với những nông sản hàng hóa 

khác. Sắn Phú Yên còn có đặc thù riêng của sắn vùng núi huyện Đồng Xuân và Sông 

Hinh đều là địa bàn vùng sâu vùng xa, được xem như vùng nắng nóng khô hạn, lũ lụt, 

gió bão thường xuyên xảy ra,... nơi nhạy cảm và chịu nhiều rủi ro nhất trong cả nước. 

Lượng mưa trung bình năm là 2.180 mm nhưng thời gian mưa tập trung tháng 10, 

tháng 11 chiếm hơn 50% lượng mưa cả năm. Kinh tế của nông dân vùng nông thôn 

miền núi còn gặp nhiều khó khăn, sản xuất chưa có tích lũy. Cơ sở hạ tầng nông thôn 

chưa đồng bộ và còn nhiều bất cập. Người dân luôn phải đối mặt với nhiều khó khăn 

để tồn tại và phát triển.  

1.2.2. Hiện trạng sản xuất sắn ở huyện Đồng Xuân  

Huyện Đồng Xuân có điều kiện tự nhiên đất đai, khí hậu và kinh tế xã hội thuận 

lợi cho sự phát triển cây sắn. Huyện có hệ thống sản xuất chế biến tiêu thụ khép kín và 

do tính đặc thù khu vực tiếp biến khí hậu, độ cao, thời gian chiếu sáng, cường độ chiếu 

sáng, biên độ ngày và đêm phù hợp, nên Đồng Xuân rất thuận lợi cho lai tạo, tuyển 

chọn giống sắn và xây dựng quy trình kỹ thuật thâm canh sắn. 

Đặc điểm thời tiết khí hậu ở huyện Đồng Xuân: Nhiệt độ bình quân biến động 

trong khoảng 22,5 - 29,60C. Tổng số giờ nắng hàng năm biến động từ 2.486 – 2.992 

giờ. Tổng lượng mưa hàng tháng biến động từ 14,7 mm – 548,5 mm, hàng năm từ 

1.502 đến 1.929 mm là rất lớn. Ẩm độ không khí trung bình 78 – 80%. 

Đặc điểm thời tiết khí hậu ở địa điểm thí nghiệm thuộc xã Xuân Sơn Nam khá 

điển hình cho Tiểu vùng khu Trung tâm và Đông Nam huyện Đồng Xuân và phù hợp 

cho cây sắn khi được trồng trong khung mùa vụ thích hợp. Nhiệt độ trung bình tháng 

biến động trong khoảng 22,2 - 30,30C, bình quân năm 27,0 - 27,80C. Tổng lượng mưa 

hàng tháng biến động rất lớn, từ 2,5 mm – 680,0 mm.  

Thống kê sản xuất sắn tại huyện Đồng Xuân: Sắn là một trong ba cây trồng 

chính tại huyện Đồng Xuân với diện tích và sản lượng sắn có chiều hướng gia tăng 

trong những năm gần đây. Năm 2012, tổng diện tích sắn toàn huyện là 4.000 ha, năng 

suất sắn củ tươi 16,9 tấn/ha, sản lượng sắn 67.200 tấn. Năm 2013 tổng diện tích sắn 

toàn huyện đạt 4.300 ha, năng suất sắn củ tươi 18,5 tấn/ha và sản lượng sắn 79.550 
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tấn. Năm 2014, thiên tai hạn hán nên tổng diện tích sắn toàn huyện là 3.986 ha, năng 

suất sắn là 17,9 tấn/ha, sản lượng sắn đạt  68.434 tấn. Năm 2015 diện tích sắn toàn 

huyện đạt 4.100 ha, năng suất sắn củ tươi 19,5 tấn/ha, sản lượng sắn 70.780 tấn, năm 

2016 diện tích đạt 4.100 ha, năng suất sắn 19 tấn/ha, sản lượng sắn 88.139 tấn.  

Thời vụ trồng sắn và thời điểm thu hoạch. Thời vụ trồng sắn ở huyện Đồng 

Xuân nói riêng và tỉnh Phú Yên nói chung là dịp tiết Tiểu mãn, khoảng ngày 21 hoặc 

22 tháng 5 dương lịch. Thời điểm thu hoạch sắn từ tháng 12 đến cuối tháng 5 dương 

lịch, sắn đạt từ 7-11 tháng sau trồng. Giống sắn KM94 hơi dài ngày nên thu hoạch 

khoảng 11 tháng sau trồng vào tháng 5 và xuống giống vụ mới ngay sau đó. Giống sắn 

KM98-5 thu hoạch sớm hơn 8-10 tháng sau trồng nên 72% số hộ thu hoạch vào tháng 

2 đến tháng 4 dương lịch, 18% thu hoạch sớm trong tháng 12 hoặc tháng 1 để có tiền 

tiêu Tết, 10% thu hoạch muộn vào 11 tháng sau trồng ở tháng 5 để giá bán cao hơn 

nhưng thường là hàm lượng tinh bột cũng thấp hơn vì chuyển mùa, sắn gặp mưa nên 

hàm lượng tinh bột giảm.  

 Bảng 1.13. Tổng hợp diện tích các loại đất huyện Đồng Xuân 

TT Tên đất Ký hiệu Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) 

I Nhóm đất đỏ vàng F 89.831 84,06 

 Đất đỏ vàng trên đá sét và biến chất Fs 8.847 8,28 

 Đất vàng đỏ trên đá macma acid Fa 80.984 75,78 

II Nhóm đất xám X 5.980 5,60 

 Đất xám trên macma acid, đá cát Xa 5.980 5,60 

III Nhóm đất phù sa P 5.210 4,86 

 Đất phù sa gley Pg 1.234 1,15 

 Đất phù sa có tầng loang lổ đỏ vàng Pf 3.517 3,29 

 Đất phù sa ngòi suối Py 459 0,42 

IV Nhóm đất mùn vàng đỏ trên núi H 5.100 4,77 

 Đất mùn vàng đỏ trên đá macma acid Ha 5.100 4,77 

V Nhóm bãi cát ven sông C 605 0,57 

 Đất cát ven sông C 605 0,57 

VI Nhóm đất thung lũng D 140 0,13 

 Đất thung lũng do sản phẩm dốc tụ D 140 0,13 

VII Nhóm đất xói mòn trơ sỏi đá E - - 

 Đất xói mòn trơ sỏi đá E - - 

 Tổng cộng  106.866 100 

(Nguồn: [72]) 
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Tài nguyên đất và đặc điểm đất sắn: Huyện Đồng Xuân có 07 nhóm đất và 11 

loại đất, trong đó có 03 nhóm đất chính là đất đỏ vàng (84,06%), đất xám (5,60%) và 

phù sa (4,86%) chiếm 94,5% tổng diện tích tự nhiên, các nhóm đất còn lại có diện tích 

ít (bảng 1.13). Sắn Đồng Xuân được trồng trên đất đỏ vàng 68,05%, đất xám bạc màu 

17,50%, đất phù sa 8,89% và trên đất mùn vàng đỏ 4,77 %. Đất xám bạc màu tuy chỉ 

chiếm 5,60% nhưng sắn được trồng trên đất đất này chiếm 17,50%. Xuân Sơn Nam là 

địa bàn hội đủ yêu cầu chọn điểm được chọn theo yêu cầu địa phương.  

Địa bàn sản xuất sắn trọng điểm của huyện tập trung nhiều ở xã Xuân Phước, 

Xuân Quang 1, Xuân Lãnh, Xuân Long, Đa Lộc, Xuân Sơn Nam. Hàm lượng chất 

dinh dưỡng trong bốn nhóm đất chính trên đây đều không cao, đất sa cấu nhẹ, không 

bị ngập úng tuy thích hợp với trồng sắn, đậu và các loại cây công nghiệp ngắn ngày 

nhưng đất chua và nghèo mùn, rất cần bón phân khoáng N, P, K, phân hữu cơ hoặc 

hữu cơ vi sinh.  

Diện tích đất sắn mỗi nông hộ dao động từ 0,2  – 1,8 ha, bình quân là 1,20 ha, 

75,3% diện tích sắn trồng thuần, 14,6% diện tích sắn trồng xen lạc, 10,1% diện tích 

sắn trồng xen đậu và các cây khác.  

Cơ cấu giống sắn: Giống sắn chủ lực trong sản xuất hiện nay tại huyện Đồng 

Xuân là KM94 chiếm 59,86 % diện tích sắn trồng (bảng 1.14).         

Bảng 1.14. Cơ cấu giống sắn và khả năng ra hoa đậu quả giống sắn tại Đồng Xuân 

TT Tên giống 

Năng 

suất  

củ tươi 

(tấn/ha) 

Hàm 

lượng  

tinh bột 

(%) 

Năng 

suất 

tinh bột 

(tấn) 

Năng 

suất sắn 

lát khô 

(tấn) 

Khả năng  

thu quả 

(0 - 

*****) 

Ước tỷ 

lệ diện 

tích 

(%) 

1 KM94 25,64 26,80 6,80 10,26 ** 59,86 

2 KM98-5 28,01 26,80 7,47 11,20 **** 27,90 

3 SM937-26 26,84 26,17 7,03 10,73 ** 6,89 

4 KM140 31,50 26,54 8,36 12,64 *** 1,58 

5 KM98-1 27,15 26,08 7,08 10,97 *** 0,86 

6 SM2075-18 31,00 26,27 8,04 12,40 *** 2,24 

7 KM419 34,90 27,35 9,54 13,80 **** 0,63 

Giống sắn KM98-5 do nhà máy chế biến tinh bột sắn Đồng Xuân đầu tư vùng 

nguyên liệu sắn năm 2009 chiếm 27,90 % diện tích và đang ngày càng mở rộng thay 

thế cho giống sắn KM94 bị nhiễm bệnh chồi rồng. Các giống sắn khác khoảng 12,24% 

chủ yếu là những giống sắn khảo nghiệm mới đây. 
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Sử dụng phân bón cho sắn: 80% số hộ có bón lót khi trồng, 90% có bón thúc khi 

chăm sóc, nhưng đa phần bón phân đơn không kết hợp các loại phân với nhau, rất ít sử 

dụng phân chuồng và phân hữu cơ vi sinh. Do đất nghèo, trồng sắn lại là nguồn thu nhập 

chính của nông hộ, cùng với tác động mạnh mẽ của hoạt động khuyến nông nên những 

năm gần đây việc sử dụng phân khoáng NPK của nông hộ cao hơn so với trước. Phân 

Urea có 87% số hộ sử dụng mức bón tương đương 100N kg/ha; Super lân có 60% hộ sử 

dụng mức bón tương đương 60 P2O5 kg/ha; Kali Clorua có 72% số hộ sử dụng, mức bón 

tương đương 60 K2O kg/ha.  

 Mật độ và khoảng cách trồng sắn: Mật độ trồng sắn bình quân là 13.433 

cây/ha, đối với sắn KM94 phổ biến trồng 1,0 m x 0,8 m (12.500 gốc/ha) và 1,0 m x 0,7 

m (14.000 gốc/ha), đối với sắn KM98-5 phổ biến trồng 0,8 m x 0,8 m (15.600 gốc/ha) 

và 1,0 m x 0,7 m (14.000 gốc/ha), xu hướng trồng dày học theo cách làm Tây Ninh 

đang ngày được phổ biến rộng rãi.  

Phương thức sắn xen lạc: Mô hình sắn xen sắn đã được một số nông hộ thực 

hiện. Hầu hết, các hộ đánh giá mô hình trồng lạc xen sắn có hiệu quả về kinh tế và môi 

trường. Lãi thuần trong mô hình sắn trồng thuần là 25,87 triệu đồng/ha, mô hình lạc 

xen sắn là 40,34 triệu đồng/ha; chênh lệch lãi ròng của hai phương thức canh tác là 

14,47 triệu đồng/ha. Như vậy, mô hình trồng lạc xen sắn có hiệu quả kinh tế hơn.  

Hình thức trồng và cách phòng trừ sâu bệnh hại: Sắn trên đất dốc chiếm 53,3%, 

trồng trên đất bằng 46,7%, cày đất toàn diện chiếm 56,7%, cuốc trồng theo hốc chiếm 

43,3%; 96,7% trồng sắn nhờ nước trời, 3,3% trồng sắn có tưới, 30% hộ có phòng trừ 

sâu bệnh hại cho cây sắn.  

Chế biến sau thu hoạch: Sắn củ tươi 77,6% được tư thương đến mua tại ruộng 

tại nhà, 23,3% nông hộ bán trực tiếp cho các nhà máy chế biến tinh bột sắn hoặc các 

đại lý. 56,7% số hộ có dùng sắn cho gia đình. Nếu gia đình tự chế biến thì 80% xắt lát 

phơi khô, 16,3% chà xát bột, 3,3% chế biến khác. Mục đích của sử dụng sắn 40% 

dùng sắn cho chăn nuôi, 20% chế biến thành lương thực 40% sử dụng khác.  

Đánh giá hiệu quả kinh tế: Tất cả các hộ trồng sắn đều cho lợi nhuận đáng kể, 

tỷ suất lợi nhuận của các hình thức trồng sắn khoảng 0,56-1,40. Chi phí cho 01 ha 

trồng sắn khoảng 7,80 - 22,23 triệu đồng/ha (bảng 1.15) do các hộ dân nghèo, ít vốn 

đầu tư.  

Phân tích SWOT lựa chọn ưu tiên nghiên cứu: Sự cấp thiết phải tuyển chọn và 

xác định các giống sắn mới ngắn ngày thích hợp, năng suất bột cao thích hợp hiệu quả 

ở tỉnh Phú Yên. Ưu tiên tiếp theo là nghiên cứu biện pháp thâm canh rải vụ sắn ở tỉnh 

Phú Yên.  
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Nội dung nghiên cứu ưu tiên qua thảo luận các vấn đề thực tiễn với các nông 

hộ điều tra sắn ở Đồng Xuân đã chú trọng xác định lượng phân bón phù hợp, mật độ 

trồng hợp lý, vụ trồng và thời điểm thu hoạch có lợi nhất cho giống sắn tốt nhất của 

kết quả nghiên cứu. Xây dựng mô hình và quy trình thâm canh sắn áp dụng đồng bộ 

các biện pháp kỹ thuật tổng hợp về giống mới, bón phân, mật độ; Hoàn thiện quy trình 

kỹ thuật tổng hợp thâm canh sắn và rải vụ. Tập huấn nông hộ, đào tạo xây dựng mạng 

lưới nông dân giỏi và khuyến nông viên, bảo tồn và phát triển sắn thích hợp bền vững. 

Bảng 1.15. Chi phí đầu tư và hiệu quả kinh tế trên 01 ha sắn ở Đồng Xuân  

TT Diễn giải Đv Số lượng Đơn giá Thành tiền (đ) 

A Chi phí đầu tư    23.267.000 

1 Giống bó - - 0 

2 Phân bón  

 Phân chuồng tấn 6 600.000 0 

 Phân HCVS kg - 4.000 0 

 Phân ure kg 217 11.000 2.387.000 

 Phân lân kg 375 4.000 1.500.000 

 Phân kali kg 100 13.000 1.300.000 

3 Thuốc BVTV đồng - - 0 

4 
Chi phi máy  

Cày hai lần lần 2 1.000.000 2.000.000 

5 

Công lao động  

Phát, dọn trước khi cày đất công 7 120.000 840.000 

Trồng, bón phân, phun thuốc công 10 120.000 1.200.000 

Làm cỏ lần 1 công 25 120.000 3.000.000 

Làm cỏ lần 2 và vun gốc công 25 120.000 3.000.000 

Thu hoạch công 15 120.000 1.800.000 

6 
Bốc vác lên xe đ/tấn 19,5 100.000 1.950.000 

Cước vận chuyển về Nhà máy đ/tấn 19,5 220.000 4.290.000 

B Thu nhập    34.710.000 

 
Sản lượng tấn 19,5   

Giá bán đ/tấn  1.780.000  

C Lãi thuần đồng   11.443.000 

D Tỷ suất lợi nhuận %   0,49 

 Ghi chú: Mức đầu tư phân bón phổ biến 100N + 60P2O5+60K2O; điều tra năm 2014  
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1.2.3. Hiện trạng sản xuất sắn ở huyện Sông Hinh 

 Thống kê sản xuất sắn tại huyện Sông Hinh: Diện tích, năng suất, sản lượng sắn 

Sông Hinh tăng mạnh những năm gần đây. Trong những năm 1995 – 2004 giá cả và 

thị trường tiêu thụ sắn có nhiều biến động nên diện tích trồng sắn phát triển không ổn 

định (dao động từ 200 – 700 ha/năm). Tuy nhiên, từ năm 2005 diện tích bắt đầu tăng 

mạnh và đạt 3.950 ha vào năm 2006, tăng gấp 20 lần năm 1995 (do trên địa bàn huyện 

có nhà máy sắn rất thuận lợi cho việc tiêu thụ sản phẩm sắn). Năm 2011, tổng diện tích 

sắn trên toàn huyện đạt 7.609 ha, năng suất trung bình 15 tấn/ha, sản lượng đạt 90.210 

tấn. Năm 2012, tổng diện tích sắn toàn huyện là 7.718 ha, năng suất sắn củ tươi là 18 

tấn/ha, sản lượng sắn 123.797 tấn. Năm 2013, tổng diện tích sắn toàn huyện là 9.987 

ha, năng suất sắn củ tươi là 20 tấn/ha, sản lượng sắn là 199.740 tấn. Năm 2014, thiên 

tai hạn hán nên tổng diện tích sắn toàn huyện là 7.497 ha, năng suất bình quân là 19 

tấn/ha, sản lượng sắn đạt 149.705 tấn. Năm 2015, dân trồng ồ ạt nên diện tích tăng 

mạnh 10.365 ha, sản lượng đạt 202.499 tấn. Năm 2016, diện tích 11.684 ha, sản lượng 

đạt 279.405 tấn. 

 Thời vụ trồng sắn và thời điểm thu hoạch: Thời vụ trồng sắn ở huyện Sông 

Hinh gần giống ở huyện Đồng Xuân. Thời vụ trồng những năm trước đây vụ Hè là phổ 

biến. Sắn trồng cuối tháng 5 dịp tiết tiểu mãn khoảng ngày 21 hoặc 22 tháng 5 dương 

lịch kéo dài đến giữa tháng 6. Thời điểm thu hoạch sắn từ cuối tháng 01 đến cuối 

tháng 5 dương lịch. Sắn có số tháng sau trồng từ 9 - 13 tháng. Thời vụ trồng sắn những 

năm gần đây có thay đổi do biến đổi bất thường của thời tiết, vụ Hè xuống giống 

thường bấp bênh do gặp hạn đầu vụ nên người dân bố trí tăng vụ sắn trồng vào cuối 

mùa mưa. Sắn vụ Xuân trồng đầu tháng 1 dương lịch, lợi dụng đất còn ẩm để sắn sinh 

trưởng phát triển vượt qua hai tháng đầu, sau đó chịu hạn trong mùa khô và phát triển 

mạnh mẽ trở lại trong mùa mưa thường bắt đầu từ tháng 5. Thời gian thu hoạch sắn vụ 

Xuân từ tháng 2 đến tháng 5, lúc sắn sau trồng 12 - 16 tháng. Sự chuyển đổi cơ cấu 

mùa vụ này rất được nông dân ưa chuộng. Vụ Hè giống sắn KM94 hơi dài ngày nên 

thu hoạch chính vụ vào tháng 4 và tháng 5, sau đó cây giống sắn được sử dụng để 

trồng lại cho vụ mới. Giống sắn KM98-5 ngắn ngày hơn KM94 nên 70 % số hộ thu 

hoạch vào tháng 2 đến tháng 4 dương lịch, 23% thu hoạch sớm trong tháng 1 để có 

tiền tiêu Tết, 7% thu hoạch muộn vào tháng 5 để giữ cây giống tốt hơn cho trồng lại vụ 

sau và giá bán cao hơn nhưng hàm lượng tinh bột thấp hơn do sắn gặp mưa nên hàm 

lượng tinh bột giảm.   

 Tài nguyên đất và đặc điểm đất sắn: Huyện Sông Hinh có 07 nhóm đất, trong 

đó có ba nhóm đất chính là đất đỏ vàng (66,7%), đất xám (16,1%) và đất mùn trên núi 

(6,9%) chiếm 89,7% tổng diện tích tự nhiên, các nhóm đất còn lại có diện tích ít.  
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 Địa bàn sản xuất sắn trọng điểm: Cây sắn được trồng nhiều nhất ở các xã Đức 

Bình Đông, Sơn Giang, EaLy, thị trấn Hai Riêng. Năm 2016, diện tích sắn tăng cao 

đến 10.200 ha, sản lượng đạt 234.600 tấn. Đất trồng sắn Sông Hinh chủ yếu là đất đồi 

núi, có độ dốc cao. Đất được cày bằng máy, sau đó bừa để làm sạch cỏ dại. Rạch hàng 

để đặt hom. 

 Cơ cấu giống sắn: Sử dụng chủ yếu là 3 giống KM98-5 (42,8%), KM140 

(22,5%) và KM94 (34,7%). Chuẩn bị hom: Sử dụng cây sắn sau khi thu hoạch để làm 

hom giống, lựa chọn những cây không bị sâu, bệnh. Chặt hom dài 10 – 20 cm. 

Phương pháp trồng: Khoảng cách trồng mà người dân sử dụng là hàng x cây = 

1m x 0,8m. Có nhiều khu vực, sau khi làm đất thì tiến hành cuốc hốc để trồng sắn. 

 Phân bón: Người dân ở Sông Hinh ít sử dụng phân bón cho cây sắn, nhất là 

người đồng bào dân tộc thiểu số. 

 Chăm sóc: Làm cỏ kịp thời 2 lần kết hợp với vun luống vào 2 thời kỳ bón phân.  

 Hình thức trồng và cách phòng trừ sâu bệnh hại. Sắn trên đất dốc chiếm 77,9%, 

trồng trên đất bằng 12,1%, cày đất toàn diện chiếm 36,5%, cuốc trồng theo hốc chiếm 

63,5%, 98,9 % trồng sắn nhờ nước trời, 1,1% trồng sắn có tưới, 33,3% hộ có phòng trừ 

sâu bệnh hại cho cây sắn.  

 Thời điểm thu hoạch: Thời vụ trồng những năm gần đây vụ Xuân trở thành vụ 

chính, thường bố trí trồng vào cuối mùa mưa. Sắn trồng cuối tháng 12 đến giữa tháng 

1, thu hoạch tháng 1 đến tháng 5. Thời gian thu hoạch sắn khoảng 12 - 16 tháng sau 

trồng. Chủ yếu dùng sức người trong khâu thu hoạch. 

 Phân tích SWOT lựa chọn ưu tiên nghiên cứu: Qua tìm hiểu, những năm gần 

đây tình trạng nông dân ở Sông Hinh ồ ạt chuyển đổi các loại cây trồng sang trồng sắn, 

do giá sắn tăng cao, cây sắn lại đầu tư ít nên hiệu quả cao, trong đó đáng chú ý là 

nhiều người chuyển từ trồng mía sang trồng sắn làm cho diện tích sắn tăng nhanh. Địa 

bàn tăng sản lượng, diện tích sắn nhiều nhất Phú Yên là huyện Sông Hinh). Điều này 

dẫn đến việc phá vỡ quy hoạch vùng nguyên liệu. Diện tích sắn tuy lớn nhưng người 

dân trồng sắn theo phong trào, không đầu tư hoặc ít đầu tư đúng mức, phương thức 

canh tác chủ yếu là quảng canh, sử dụng các biện pháp kỹ thuật theo tập quán cũ... 

không tiếp thu những khuyến cáo của ngành nông nghiệp, nên hiệu quả chưa cao, một 

số diện tích đất trồng sắn bị bạc màu nghiêm trọng do người dân quá lạm dụng đất đai, 

có diện tích mía trồng 2 - 3 vụ sắn liên tiếp.  

Nội dung nghiên cứu ưu tiên qua thảo luận từ các vấn đề thực tiễn với nông hộ 

trồng sắn ở Sông Hinh cũng cho kết quả lựa chọn tương tự như ở Đồng Xuân.  
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1.3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ CHỌN GIỐNG VÀ KỸ THUẬT THÂM 

CANH SẮN 

1.3.1. Kết quả nghiên cứu về chọn giống sắn trên Thế giới và Việt Nam 

1.3.1.1. Thế giới 

 Cây sắn có nguồn gốc từ châu Mỹ nhiệt đới. Trung tâm phát sinh cây sắn là 

vùng đông bắc Brazin, còn ở Trung Mỹ và Mêhicô là những trung tâm phân hóa phụ 

[47]. Công tác nghiên cứu giống sắn trên thế giới được thực hiện chủ yếu ở Trung tâm 

Quốc tế Nông nghiệp Nhiệt đới (CIAT) tại Colombia và Thái Lan, Viện Quốc tế Nông 

nghiệp Nhiệt đới (IITA) tại Nigeria, cùng với Viện Nghiên cứu Quốc gia và các 

Trường Đại học ở những nước trồng, tiêu thụ nhiều sắn. CIAT, IITA đã có những 

chương trình nghiên cứu rộng lớn về thu thập, nhập nội, chọn tạo và cải tiến giống sắn, 

kết hợp chặt chẽ các chương trình sắn quốc gia. Mục tiêu của chiến lược cải tiến giống 

sắn được thay đổi tùy theo nhu cầu và khả năng của từng chương trình quốc gia kết nối 

với các chuyên gia chọn tạo giống sắn của CIAT và mạng lưới sắn Quốc tế. 

 Nguồn gen giống sắn Châu Mỹ: CIAT hiện là nơi lưu trữ nguồn gen giống sắn 

hàng đầu của thế giới với 5.728 mẫu giống sắn được thu thập, bảo quản và đã đăng ký 

tại Tổ chức Nông Lương thế giới (FAO), bao gồm 5.138 mẫu giống sắn thu thập tại 

vùng Nam Mỹ và Trung Mỹ, 24 mẫu giống sắn ở Bắc Mỹ, 384 mẫu giống sắn lai của 

CIAT, 163 mẫu giống sắn vùng Châu Á, 19 mẫu giống sắn vùng Châu Phi [32]. Trong 

số 5.728 mẫu giống sắn này có 35 loài sắn hoang dại được sử dụng để lai tạo giống sắn 

kháng sâu bệnh hoặc giàu protein. Nguồn gen giống sắn được CIAT bảo tồn và đánh 

giá về khả năng cho năng suất, giá trị dinh dưỡng, thời gian sinh trưởng, khả năng 

chống chịu sâu bệnh hại, khả năng thích ứng với sự thay đổi của môi trường…từ đó 

chọn ra những cặp bố mẹ phục vụ cho công tác cải tiến giống sắn và trao đổi quỹ gen 

đối với các nước. CIAT cũng đã tổ chức Mạng lưới Quốc tế Công nghệ Sinh học cây 

Sắn (ICBN) từ cuối những năm 80. Nội dung hoạt động bao gồm: xây dựng tập đoàn 

giống sắn invitro; kỹ thuật nhân nhanh giống sắn; công nghệ tế bào và công nghệ gene, 

lai tạo và chọn lọc giống sắn. Tập đoàn giống sắn invitro ở CIAT hiện có trên 5.000 

mẫu giống từ khắp thế giới.  

 Nguồn gen giống sắn Châu Á: Thái Lan là nước có nguồn gen giống sắn mạnh 

nhất Châu Á. Các chương trình chọn tạo giống sắn ở Thái Lan được thực hiện chủ yếu 

tại Trường Đại học Kasetsart (KU), Trung tâm Nghiên cứu Cây trồng Rayong 

(RFCRC) và Viện Nghiên cứu phát triển Tinh bột sắn Thái Lan (TTDI). Mục tiêu là 

chọn tạo được các giống sắn có năng suất cao, hàm lượng chất khô cao, hàm lượng 

xianua thấp, thu hoạch sớm và thích ứng rộng. Giống sắn Thái Lan có mối quan hệ 

chặt chẽ nhất với Việt Nam và là nguồn gen sắn đặc biệt quan trọng của Châu Á.  Hầu 

hết giống sắn phổ biến và triển vọng của Thái Lan đều đã được nhập nội và đánh giá ở 
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Việt Nam như các giống chế biến công nghiệp: Kasetsart 50 (tên gọi ở Việt Nam là 

KM94, nhập cây giống trong bộ giống khảo nghiệm Liên Á), Rayong 60 (tên gọi ở 

Việt Nam là KM60, nhập cây giống trong bộ giống khảo nghiệm Liên Á), Rayong72 

(cùng nguồn gốc cha mẹ với giống KM98-1, nhập hạt giống cha mẹ, chọn dòng và tạo 

giống tại Việt Nam), Huay Bong 60, Huay Bong 80, Rayong 1, Rayong 3, Rayong 5, 

Rayong 7, Rayong 9, Rayong 90; các giống sắn tiêu thụ tươi: Hanatee, Rayong 2.   

 Ở Ấn Độ, chương trình chọn tạo giống sắn được thực hiện chủ yếu tại Viện 

Nghiên cứu Cây có củ toàn Ấn ở Trivandrum (CTCRI) và Trường Đại học Nông 

nghiệp Tamil Nadu (TNAU). Những giống sắn trồng phổ biến và triển vọng tại Ấn Độ 

có H165, H226, Sree Sahya, Sree Visakham, Sree Prakash, CO 1, CO 2, CO 3, CO 4, 

Sree Harsha, H 119, Sree Vijaya, Sree  Rekha, Sree Prabha, Sree Padmanabha, Sree 

Athulya, Sree Apoorva [30, 25]. Ấn Độ là nước có năng suất sắn cao nhất thế giới với 

năng suất củ tươi bình quân 36,2 tấn/ha và nhiều mô hình đầu tư thâm canh đủ nước 

tưới, phân bón, đạt 40-50 tấn sắn củ tươi/ha. Sắn Ấn Độ được trồng nhiều tại các tiểu 

bang phía Nam vùng Kerala và Tamil Nadu trên đất lúa có tưới hoặc các loại đất cao 

trồng dừa, cây ăn quả. Sắn Ấn Độ nhiễm nặng virus xoăn lá như sắn Châu Phi nên 

nguồn gen của nước này không được nhập khẩu vào Việt Nam, ngoại trừ các giống sắn 

H34, H165 đã nhập nội từ trước ngày Việt Nam thống nhất và đã hợp phong thổ Việt. 

 Ở Trung Quốc, chương trình cải tiến giống sắn được thực hiện chủ yếu tại Học 

viện Cây trồng Nhiệt Đới Nam Trung Quốc (SCATC) và Viện Nghiên cứu Cây trồng 

cạn Quảng Tây (GSCRI). Giống sắn Trung Quốc cũng có mối quan hệ chặt chẽ với 

Việt Nam và cũng là nguồn gen giống sắn quan trọng của Châu Á. Mục tiêu là chọn 

tạo những giống sắn có năng suất củ tươi cao, hàm lượng bột cao, thích ứng rộng và 

ngắn ngày. Những giống sắn mới triển vọng ở Trung Quốc gồm SC11 (MBRA900), 

SC10, SC8, SC7, những giống sắn phổ biến trong sản xuất là SC201, SC205 (sắn lá 

tre), SC5, SC6, GR911, GR891. Phần lớn các giống sắn Trung Quốc đã được Trường 

Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh và Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp 

miền Nam nhập nội trồng thử nghiệm nhưng sắn Việt hợp phong thổ hơn. 

 Tại Indonesia, chương trình chọn tạo giống sắn được thực hiện chủ yếu tại Viện 

Nghiên cứu Cây Đậu đỗ và Cây có củ (RILET). Trong 30 năm qua (1978-2008), 

Indonesia đã có 10 giống sắn được phóng thích vào sản xuất, gồm sáu giống nguồn 

gốc địa phương (Adira 1, Adira 2,  Adira 2, Darul Hydayah, Libang UK2, Adira 4, 

Malang 1, Malang 4, Malang 6); và hai giống sắn UJ3 (R60) UJ5 (KU50) nguồn gốc 

từ CIAT/Thailand  [25]. 

 Tại Philippines, chương trình chọn tạo giống sắn được thực hiện chủ yếu tại 

Viện Chọn Giống Cây trồng (IPB) ở Los Banos, Laguna và Trung tâm Nghiên cứu 

Huấn luyện Cây Có Củ Philippines (PRCRTC) ở VISCA. Nguồn gen giống sắn ở 
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PCRRTC hiện có 270 mẫu giống. Từ năm 1986 đến nay Philippines đã phóng thích 8 

giống sắn, chủ yếu dòng lai nhập nội từ CIAT có năng suất củ tươi cao dùng để tiêu 

thụ tươi [25]. 

Campuchia, Miến Điện, Lào, Malaysia, diện tích sắn không nhiều. Thế nhưng, 

những năm gần đây, diện tích sắn ở Campuchia và Miến Điện tăng nhanh do nhu cầu 

cao và giá hấp dẫn của thị trường sắn lát từ Trung Quốc. Trên 90% nguồn gen giống 

sắn của Campuchia là từ Việt Nam. 

Nguồn gen giống sắn Châu Phi: phần nhiều mang mầm bệnh “virus khảm lá” 

(Cassava Mosaic Virus-CMV) là đối tượng kiểm dịch thực vật rất nguy hiểm, bị cấm 

nhập nội vào Việt Nam. 

 Tiến bộ mới về chọn tạo giống sắn  

 Nhiều nhà khoa học của CIAT, Thái Lan, Brazil, Ấn Độ đã đạt nhiều thành tựu 

về lai hữu tính trong loài và lai hữu tính khác loài. Lai hữu tính trong loài đã được 

những tiến bộ đáng kể về cải tiến nguồn gen như được nêu ở phần trên. Lai hữu tính 

khác loài dùng loài M. esculenta lai với loài M. glaziovii, M. oliganthasub đã tạo được 

cây lai có nhiều củ, củ to, hàm lượng protein khá và HCN thấp, hoặc đã thu được cây 

lai hữu thụ và có khả năng chống chịu với bệnh [98] đã tạo dòng đột biến bằng cách 

xử lý tia X gây rối nhiễm sắc thể và thu được dòng đột biến có hàm lượng tinh bột cao, 

hàm lượng HCN giảm, chín sớm, dạng cây đứng, khoẻ, tính chống chịu bệnh cao. Xử 

lý conchixin tạo dạng tứ bội hoặc đa bội thể khảm, sau đó lai giữa những thể tứ bội 

trên với cây nhị bội đã tạo được dạng tam bội có đặc tính trung gian giữa bố mẹ [73],  

Hoàng Kim và cs [35] đã xử lý tia Gamma nguồn Coban 60 trên hạt sắn khô và hạt sắn 

ủ sắp nảy mầm giống sắn KM94 và đã được chọn được giống sắn [32]. 

 Bất dục hạt phấn ở sắn xảy ra khá thường xuyên và đã được đề cập [99] nhưng 

hiện tại người ta vẫn chưa hiểu nhiều về những quy luật quyết định di truyền và khả 

năng tạo thể siêu bội ở sắn. Phương pháp chọn lọc tái hồi và chọn dòng đơn bội kép 

hiện đang được chú trọng [93]. 

 Nuôi cấy mô tế bào và chuyển gen đã và đang triển khai mạnh mẽ ở CIAT 

(Colombia), Danforth Center (Mỹ), IPBO (Bỉ), EMBRAPA (Brazil), trường Đại học 

Kasetsart (Thái Lan), CTCRI (Ấn Độ) và các phòng nghiên cứu công nghệ sinh học ở 

Thượng Hải, Hải Nam (Trung Quốc), Hà Nội (Việt Nam). Sử dụng kỹ thuật nuôi cấy 

mô phân sinh và chồi ngọn của sắn có hiệu quả cao trong việc duy trì nguồn gen sạch 

bệnh và trao đổi giống quốc tế. Phối hợp sự nuôi cấy invitro và biện pháp cắm cành 

sắn trên liếp ươm hoặc môi trường dung dịch là kinh nghiệm quí của CIAT để nhân 

nhanh các giống sắn tốt chọn lọc. Việc nuôi cấy tế bào, thể nguyên sinh và túi phấn, sử 

dụng kỹ thuật đột biến đã có nhiều công trình nghiên cứu, đóng góp tích cực trong tạo 

giống. Các nhà sinh học rất lạc quan và tin tưởng là có thể đưa năng suất sắn toàn cầu 
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lên gấp đôi đến năm 2020 và có các giống sắn chuyển gene đưa vào sản xuất rộng rãi 

trong thời gian tới, trước hết tại Châu Phi. 

Thu thập, nhập nội, lai hữu tính, ứng dụng đột biến lý học kết hợp cứu phôi, 

ứng dụng công nghệ sinh học, tuyển chọn các dòng sắn lai là cách ứng dụng tổng hợp 

nhanh nhất và hiệu quả nhất những thành tựu trên thích hợp vào Việt Nam [77] [93] 

[30] [82]. Việc xây dựng vườn tạo dòng các tinh dòng sắn lai ưu tú (elite cassava 

clones) gồm những giống sắn tốt nhập nội, những giống sắn địa phương tốt của các 

vùng sinh thái, các loại sắn dại, những quần thể đa giao tổng hợp có ý nghĩa đặc biệt 

quan trọng trong tạo giống. Cây sắn tự giao sau sáu đời sẽ đạt độ thuần tương đương 

với tạo dòng đơn bội kép trong nuôi cấy invitro. Những dòng sắn lai ưu tú này được tự 

phối, lai tạo và tuyển chọn, phối hợp các phương pháp chọn giống hiện đại sẽ đẩy 

nhanh được tiến độ chọn tạo và phát triển giống sắn.  

1.3.1.2. Việt Nam 

 Từ năm 1975 đến năm 2000, sản lượng sắn Việt Nam dao động 6-8 tấn/ha, với 

các giống sắn địa phương, sắn Gòn, H34 và Xanh Vĩnh Phú thích nghi tốt với địa 

phương, nhưng năng suất thấp.  

 Giai đoạn 1981- 1990, Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Nông nghiệp Hưng 

Lộc thuộc Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam đã tuyển chọn được các 

giống sắn mới HL20, HL23 và HL24 và phát triển trên diện tích 70.000- 80.000 ha, 

được trồng chủ yếu ở phía Nam. Các giống này có đặc điểm ăn tươi ngon, nhưng hàm 

lượng tinh bột thấp (23 - 25 %) và năng suất củ tươi chỉ đạt 18-24 tấn/ha nên chỉ dùng 

ăn tươi và làm thức ăn gia súc [34].  

 Giai đoạn 1990- 2007, Sắn Việt Nam đã thay đổi đáng kể trong khi Mạng lưới 

Nghiên cứu và Chuyển giao Tiến bộ Kỹ thuật về sắn của Việt Nam (Viet Nam Cassava 

Program - VNCP) hợp tác chặt chẽ với Trung tâm Nông nghiệp Nhiệt đới Quốc tế 

(CIAT) từ năm 1988, công ty VEDAN (Đài Loan) và các công ty chế biến sắn trong 

nước từ năm 1990, đã chọn tạo và phát triển thành công các giống sắn công nghiệp 

mới, năng suất cao: KM60, KM94, SM937-26, KM95-3 và KM98-1. Trong đó, KM60 

và KM94 là 2 giống nhập từ Thái Lan, với tên gốc là Rayong 60 và Kasetsart 50, được 

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông 

nghiệp Việt Nam, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tuyển chọn và giới thiệu 

trong bộ giống khảo nghiệm Liên Á [96]. 

 Dự án phát triển giống sắn (2001-2005) thuộc “Chương trình Giống Cây trồng, 

Giống Vật nuôi và Giống Cây Lâm nghiệp” do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông 

thôn chủ quản, thực hiện Quyết định số 225/1999/QĐ-TTg ngày 10/12/1999của Thủ 

tướng Chính phủ. Dự án này do Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Hưng Lộc,Viện 

Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam chủ trì thực hiện, đã phối hợp với Trung 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=225/1999/Q%C4%90-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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tâm Nghiên cứu Cây Có Củ, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Trường Đại học 

Nông Lâm Thái Nguyên, Trường Đại học Nông Lâm Huế, Trường Đại học Nông Lâm 

thành phố Hồ Chí Minh;  Trường Đại học Hồng Đức, Thanh Hóa, Mạng lưới Nghiên 

cứu và Khuyến nông sắn Việt Nam; CIAT, VEDAN. Dự án đã nhập nội nguồn gen 

quý hiếm 12.034 hạt sắn lai, duy trì và tuyển chọn nguồn gen, nhân giống gốc của năm 

giống sắn mới năng suất cao chất lượng tốt KM94, SM937-26, KM98-1, KM98-5, 

KM140, nhân và cung ứng 5 triệu cây giống sắn gốc cho 24 địa phương trên toàn 

quốc, tập huấn kỹ thuật thâm canh sắn thích hợp bền vững, đào tạo nguồn nhân lực 

nghiên cứu và phát triển sắn, nâng cao năng lực công nghệ chọn tạo và nhân giống sắn 

lai. Dự án giống sắn 2001-2005 cũng đã kết nối với các đề tài dự án 2005-2007 của 

những tỉnh trồng nhiều sắn mở rộng nhanh chóng những giống sắn tốt tại các vùng 

sinh thái. Các giống sắn mới đã tạo ra một bước nhảy vọt về năng suất, đạt 25- 35 

tấn/ha so với giống cũ là 9-12 tấn/ha. Kết quả đã đưa năng suất sắn của nhiều vùng 

rộng lớn lên gấp đôi trong thời gian ngắn [27].  

 Giai đoạn 2007- 2016, Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Nông nghiệp Hưng 

Lộc tiếp tục giới thiệu công nhận giống chính thức và phát triển hai giống sắn mới 

KM98-5, KM140 đưa vào sản xuất có năng suất củ tươi đạt 34,5 tấn/ha- 45 tấn/ha, 

hàm lượng tinh bột đạt từ 27- 28%, thời gian sinh trưởng từ 7- 10 tháng [101] [41] 

[102] [42] [40]. Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại 

học Nông Lâm Thái Nguyên phối hợp với Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, 

Trường Đại học Nông Lâm Huế, Trường Đại học Tây Nguyên, Viện Di truyền Nông 

nghiệp tiếp tục giới thiệu và phát triển giống sắn KM419 có năng suất củ đạt 36 - 55 

tấn/ha, hàm lượng tinh bột đạt 27- 30% [32] [95] [29] [106] [54]. Viện Khoa học Nông 

nghiệp Việt Nam tiếp tục giới thiệu giống sắn mới KM98-5, KM140 và đưa vào sản 

xuất giống sắn KM21-12, Sa06 [83] [84]. Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Nông 

nghiệp Hưng Lộc tiếp tục giới thiệu công nhận giống HLS10, HLS11 [24]. 

 Miền Bắc có 70 - 100 % nông dân ưa thích các giống sắn phổ biến KM94, 

KM60 và KM98-7 bởi vì các giống này có năng suất củ và năng suất tinh bột cao phù 

hợp với sản xuất công nghiệp [19] [111] [107], [108] và khảo nghiệm nhân giống sắn 

triển vọng KM98-5, KM140,  KM21-12, Sa06 [88] [46] [83] [84].  

 Ở miền Trung có 80- 100 % nông dân trồng các giống sắn phổ biến KM94, 

KM98-5, KM140, KM98-1 và SM937-26 vì những giống này đều cho năng suất bột 

cao, giống sắn KM98-1 đa dụng có năng suất bột cao và hàm lượng HCN thấp phù 

hợp cho công nghiệp và lương thực cho người [8] [48] và khảo nghiệm nhân giống sắn 

triển vọng KM419, KM444, KM440, KM414, KM397, KM315, STB1.  

 Miền Nam có 85 - 100 % nông dân ưa thích giống KM419, KM94, KM 98-

5, KM140, KM98-1, SM937-26. [40], giống sắn KM140 và KM98-5 đạt năng suất 
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củ tươi và hàm lượng tinh bột cao, thời gian sinh trưởng ngắn, thích hợp với sinh 

thái Đông Nam Bộ và Tây Nguyên là có thể bổ sung và thay thế cho giống sắn 

chủ lực KM94.  

Bảng 1.16. Nguồn gốc và đặc tính chính của các giống sắn phổ biến ở Việt Nam 

Tên giống 

Năm 

phóng 

thích 

Nguồn gốc giống 

Nơi 

chọn 

tạo 

Đặc tính giống 

HL23 1987 Giống ĐP tuyển chọn IAS Chất lượng củ luộc ngon 

KM60 1992 Tên gốc Rayong 60 IAS NS cao, ngắn ngày, ruột vàng 

KM94 1994 Tên gốc Kasetsart 50 IAS Năng suất bột cao, 

SM937-26 1994 Hạt SM937-26 từ CIAT IAS Năng suất bột cao 

KM95-3 1995 Hạt sắn lai từ CIAT IAS Năng suất khá, ngắn ngày 

KM98-1 1999 Hạt R5 x R1 từ CIAT IAS Năng suất cao, ngắn ngày 

KM140 2007 (R5 x R1) x KM36 IAS Năng suất cao, ngắn ngày 

KM98-7 2008 Hạt sắn lai từ CIAT VAAS Năng suất cao, ngắn ngày 

KM98-5 

KM419 

2009 

2015 

(R90 x KM98-1) 

(BKA900xKM98-5) 

IAS 

NLU 

Năng suất cao, ngắn ngày 

Năng suất cao, ngắn ngày 

(Nguồn: [82])  

Bảng 1.16 thể hiện nguồn gốc và đặc tính chính của 9 giống sắn phổ biến ở Việt 

Nam Chương trình Sắn Việt Nam thử nghiệm và đánh giá bộ giống sắn mới khảo 

nghiệm quốc gia [92]. 

Nguồn vật liệu giống sắn tại Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí 

Minh và IAS khá phong phú, được chuyên gia CIAT đánh giá là một trong những 

nguồn gen giống sắn mạnh nhất Châu Á. Kết quả chính của đề tài “Tuyển chọn các 

dòng sắn lai đơn bội kép (cassava doubled haploid - DH) nhập nội từ CIAT” đã đạt 

được kết quả khá triển vọng. Trong tổng số 24.074 hạt sắn lai DH nhập nội từ CIAT và 

37.210 hạt sắn lai hữu tính tại Việt Nam, 38 giống tác giả (từ Thái Lan, Colombia/ 

CIAT, Brazil, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Việt Nam) và 31 giống sắn 

bản địa đã bảo tồn và đánh giá 344 mẫu giống sắn, chọn được 98 giống sắn tốt. Giống 

sắn KM140 là giống sắn lai hữu tính đầu tiên của Việt Nam đoạt giải Nhất VIFOTEC 

năm 2010 và những giống sắn lai theo hướng này đã được mạng lưới khảo nghiệm 

quốc gia kết quả rất triển vọng. Hình 1.3 thể hiện sơ đồ phả hệ chọn tạo và phát triển 

giống sắn Việt Nam giai đoạn 1991-2015, nguồn gen và tiến bộ di truyền trong chọn 

tạo giống sắn ở nước ta.  
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Hình 1.3. Sơ đồ chọn tạo các giống sắn Việt Nam 

(Nguồn: [32]) 

 Theo Hoàng Kim và cs, (2016) [29], tại ‘Kết quả chọn tạo và phát triển giống 

sắn KM419 ở các vùng sinh thái’ đã cho thấy: Giống sắn KM419 đã được khảo 

nghiệm cơ bản, khảo nghiệm sản xuất và phát triển rộng tại Tây Ninh, Đồng Nai, Đak 

Lak, được nông dân các địa phương ưa chuộng và phát triển nhanh trong sản xuất với 

tên gọi sắn giống cao sản siêu bột Nông Lâm, Cút lùn. 

 Theo Trần Ngọc Ngoạn và cs, (2014) [92], “Kết quả nghiên cứu tuyển chọn 

giống sắn tại bốn vùng sinh thái năm 2011-2013”, đã xác định:  Các giống sắn có tiềm 

năng đạt năng suất củ tươi và tỷ lệ tinh bột cao thích hợp với vùng trung du, miền núi 

phía Bắc là HL2004-28; HL2004-32; KM419; vùng Bắc Trung Bộ HL2004-28; 

KM419; HL2004-32; vùng Nam Trung Bộ: HL2004-28; OMR35-8, GM155-7 vùng 

Đông Nam Bộ: KM419; HL2004-28; KM414. Trong các giống sắn có tiềm năng, giống 

sắn KM419 luôn dẫn đầu về năng suất tại vùng Đông Nam Bộ và được nhân rộng trong 

sản xuất ở các tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai, Đak Lak, Bình Phước, Ninh Thuận. Theo Trần 

Ngọc Ngoạn và cs, (2015) [54], kết quả khảo nghiệm sản xuất các giống sắn tại ba tỉnh 

Đồng Nai, Tuyên Quang, Nghệ An năm 2013 trên quy mô sản xuất rộng, giống sắn 

KM419 đã đạt năng suất củ tươi bình quân 40,8 tấn/ha, vượt 27,8% so với KM94 năng 

suất 31,9 tấn/ha. 



39 
 

Bộ giống sắn Phú Yên thực hiện trong đề tài này gồm các giống sắn triển vọng  

KM419, KM444, KM440, KM414, KM397, KM325, KM94 (đ/c 1), KM98-5 (đ/2) là 

những thành tựu giống sắn triển vọng mới nhất tại thời điểm của Thế giới và Việt 

Nam, được vận dụng trực tiếp cho tỉnh Phú Yên ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.   

1.3.2. Kết quả nghiên cứu về kỹ thuật thâm canh sắn 

1.3.2.1. Phân bón  

Trên thế giới các nghiên cứu về phân bón và kỹ thuật bón phân cho sắn được 

nhiều tác giả đề cập. Howeler, R.H. và T.M. Aye. (2015) [25], đã tổng kết thành tựu 

nghiên cứu phân bón sắn toàn cầu và rút ra 8 kết luận cơ bản sau: 1) Xác định sự thiếu 

hụt các chất dinh dưỡng hạn chế năng suất bằng cách quan sát cẩn thận triệu chứng 

thiếu hụt này qua phân tích đất và cây, hoặc bằng cách tiến hành các thí nghiệm đơn 

giản trong lĩnh vực này; 2) Nếu không xác định được lượng dinh dưỡng hạn chế, một 

công thức chung cần áp dụng là bón cho sắn khoảng 80-100 N + 40-50 P2O5 + 100-

120 K2O kg/ha với các loại phân đơn  như Urê, Supe lân và Kali Clorua; 3) Nếu dùng 

phân NPK tổng hợp, bón khoảng 600 kg/ha phân bón NPK 15-15-15 hoặc  NPK 16-

16-16; hoặc 600 kg/ha NPK 15-7-18; 4) Sắn nếu được trồng xen với các loại ngũ cốc 

như ngô hoặc lúa thì nên bón các loại phân bón như trên cho sắn và bón thêm N và P 

cho ngũ cốc trồng xen; nếu sắn trồng xen các loại đậu ăn hạt như đậu tương, đậu 

phộng, đậu đen, đậu đỏ, đậu xanh, thì chủ yếu bón thêm lân; 5) Sắn nếu được trồng 

nhiều năm trên cùng một thửa ruộng thì nên giảm bón P và tăng bón K, như bón 20 

P2O5 kg/ha và 120 K2O kg/ha, hoặc bón khoảng 500 kg/ha phân trộn NPK 14 – 4 – 24; 

6) Nên kết hợp bón phân hóa học với 4 -5 tấn/ha phân chuồng hoặc phân hữu cơ, nếu 

có thể; 7) Phân chuồng và phân hữu cơ cần rãi đều hoặc bón theo hốc, bón kết hợp 

trước khi trồng, trong khi phân hóa học được bón ngay sau khi trồng hoặc khoảng một 

tháng sau trồng, bón gần hốc sắn và được phủ đất để tránh mất dinh dưỡng; 8) Nếu sâu 

bệnh không là vấn đề lớn thì cày vùi cỏ dại vào đất trước khi trồng hoặc tàn dư thực 

vật vụ trước để lại trên mặt đất như lớp phủ sẽ cải thiện độ phì đất và giảm xói mòn, 

điều này có tác dụng tương tự như bón phân hữu cơ.  

Tại thực tiễn của hai địa điểm nghiên cứu mức đầu tư phổ biến của dân là 100 

kg N + 60 kg P2O5 +  60 kg K2O và quy trình hướng dẫn thâm canh sắn của Chương 

trình Sắn Việt Nam là 100 kg N + 80 kg P2O5 + 120 kg K2O. Trong nghiên cứu này 

nhằm xác định mức phân bón đầu tư thâm canh cho sắn đạt năng suất cao trên đất 

xám và đất đỏ Phú Yên, phối hợp phân khoáng N, P, K với phân chuồng và hữu cơ vi 

sinh nhằm nâng cao năng suất lợi nhuận trồng sắn và quản lý bền vững độ phì nhiêu 

của đất. 
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1.3.2.2. Mật độ trồng  

 Mật độ và khoảng cách trồng sắn trên thế giới đã được nhiều nhà nghiên cứu 

trên thế giới và Việt Nam tiến hành.  

 Theo Weite [117] thì mật độ trồng sắn phụ thuộc nhiều vào giống, loại đất và 

mùa vụ trồng. Giống sắn phân cành nhiều, phát triển nhanh trồng với mật độ thấp và 

ngược lại. Đất có độ phì cao thì trồng mật độ thấp, còn đối với đất có thành phần dinh 

dưỡng ít thì trồng mật độ cao. Mùa vụ trồng mưa ẩm thì trồng thưa nhưng mùa vụ 

trồng khô hạn thì trồng dày hơn. Mật độ trồng thích hợp của các giống sắn tại vùng 

Nam Trung Quốc thay đồi từ 10.000 đến 15.000 cây/ha. 

 Tác giả Tongglum [110] cho rằng mật độ và khoảng cách trồng có sự ảnh 

hưởng khác biệt đến năng suất giống Rayong 2 mật độ trồng có thể thay đổi từ 7.000 

đến 27.000 cây/ha, còn giống Rayong 3 thì mật độ trồng thích hợp biến động hẹp hơn 

từ 10.000 đến 15.000 cây/ha.  

 Theo tác giả Ociano [100]  cho biết khoảng cách trồng sắn thích hợp nhất đối 

với giống sắn thân gọn phân cành ít là 17.700 cây/ha tương ứng khoảng cách 75 cm x 

75 cm. Theo tác giả Lian, T.S., (1987, 1990, 1996) [114] [115] [116] trong các công 

bố về kỹ thuật canh tác sắn ở Malaysia đã kết luận rằng mật độ trồng sắn thích hợp đối 

với các giống sắn có thân lá phát triển mạnh và phân nhánh trung bình đến nhiều là từ 

10.000 - 12.000 cây/ha . 

 Kết quả nghiên cứu mật độ trồng sắn ở Việt Nam. Tác giả Nguyễn Hữu Hỷ, 

Reinhardt Howeler, Tống Quốc Ân (1997a, 1997b) [20, 21], cho biết mật độ trồng 

giống sắn KM94 vụ đầu mùa mưa ở Đông Nam Bộ trên đất đỏ là 10.000 cây/ha và trên 

đất xám là 11.080 cây/ha, có năng suất và hiệu quả kinh tế cao.  

 Kết quả nghiên cứu của tác giả Nguyễn Việt Hưng (2006) [19] cho biết giống 

sắn KM94 trồng ở các mức phân bón và mật độ khác nhau có ảnh hưởng đến sinh 

trưởng và năng suất rõ rệt. Giống sắn KM94 đạt năng suất và hiệu quả kinh tế cao nhất 

ở mật độ trồng 0,8 m x 0,8 m lượng phân bón là 80 kg N + 40 kg P2O5+ 80 kg K2O + 

10 tấn phân chuồng.  

 Các nghiên cứu về mật độ khoảng cách trồng sắn do Trung tâm Nghiên cứu 

Thực nghiệm Nông nghiệp Hưng Lộc, Trường Đại học Nông Lâm Bắc Thái và Viện 

Nông hoá Thổ nhưỡng thực hiện trên nhiều địa điểm của ruộng nông dân đã xác định 

mật độ trồng sắn thích hợp trên đất đỏ là 10.000 - 14.000 cây/ha, trên đất xám là 

12.000 - 16.000 cây/ha [22].  

 Theo Lại Đình Hòe, Trần Văn Cẩn, Đỗ Minh Thiện (2006) [18]: Trên vùng đất 

gò đồi giống sắn KM 94, KM 98-5 trồng với khoảng cách 1,0 m x 0,8 m tương ứng 

mật độ 12.500 cây/ha, đạt năng suất cao nhất.  
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 Theo Nguyễn Đình Tiến (2007) [59] cho biết giống KM94 với mật độ trồng 

12.000 cây/ha đạt năng suất củ tươi 25,05 tấn/ha, mật độ trồng 10.000 cây/ha đạt năng 

suất củ tươi 24,78 tấn/ha, cao hơn so với các mật độ khác dày hơn hay thưa hơn. 

 Theo Nguyễn Thị Trúc Mai (2013) [49], trong nghiên cứu mật độ trồng thích 

hợp cho giống sắn KM 98-5 tại huyện Đồng Xuân đã kết luận: Mật độ trồng sắn KM 

98-5 phù hợp với tỉnh Phú Yên là 14.285 gốc/ha tương ứng khoảng cách trồng 1,0 m x 

0,70 m đạt năng suất củ tươi, năng suất tinh bột và hiệu quả kinh tế cao nhất so với đối 

chứng 15.600 cây/ha (0,8 m x 0,8 m) và các mật độ khoảng cách còn lại: 8.300 cây/ha 

(1,0 m x 1,2 m); 10.000 cây/ha  (1,0 m x 1,0 m); 12.500 cây/ha (1,0 m x 0,8 m). 

Khoảng cách trồng 1,0 m x 0,7 m tương ứng mật độ 14.500 cây/ha trong thực tế đạt 

hiệu quả nhất khi trồng xen sắn với lạc.   

 Như vậy, khoảng cách và mật độ trồng sắn là tuỳ thuộc giống sắn, loại đất và độ 

phì nhiêu của đất sắn để điều chỉnh và xác định cho thích hợp. Nguyên tắc chung là 

“sắn cây cao to trồng thưa, sắn cây thấp gọn trồng dày, đất tốt trồng thưa, đất xấu trồng 

dày, đất xấu cần đầu tư nhiều phân hơn so với đất tốt”. Đất tốt: Khoảng cách trồng 

1,00 m x 0,70 m - 0,80 m, mật độ 14.300 - 12.500 cây/ha. Đất trung bình: Khoảng 

cách trồng 0,90 m x 0,80 m, mật độ 13.888 cây/ha. Đất nghèo: Khoảng cách trồng 0,80 

m x 0,70m - 0,80 m, mật độ 15.620 - 16.286 cây/ha.  

Thí nghiệm xác định mật độ trồng sắn tại đất xám Đồng Xuân và đất đỏ Sông 

Hinh của tỉnh Phú Yên đã được nghiên cứu  xây dựng trên cơ sở khoa học này.  

1.3.2.3. Rải vụ sản xuất sắn 

 Vụ trồng và thời điểm thu hoạch sắn trên thế giới. Theo Howeler, R.H. và T.M. 

Aye (2015) [25]: Sắn dùng ăn tươi thường được thu hoạch 6-10 tháng sau trồng, trong 

khi sắn chế biến công nghiệp thường được thu hoạch tốt nhất ở 10-18 tháng sau trồng 

(để đạt năng suất cao về sắn lát và tinh bột sắn) Thu hoạch sắn trễ lúc 14-18 tháng sau 

trồng, năng suất sắn củ tươi cao hơn và giảm thiểu chi phí đầu tư. Tại vùng khí hậu 

nhiệt đới có một mùa mưa dài, sắn được trồng vụ đầu mùa mưa và thu hoạch từ giữa 

mùa khô. Tại vùng này, sắn cũng được trồng vào vụ cuối mùa mưa miễn là đất đủ ẩm 

cho hai tháng đầu tiên sau trồng và sắn được thu hoạch sau ít nhất 10-11 tháng. Tại 

vùng khí hậu nhiệt đới có hai mùa mưa ngắn, sắn trồng vào đầu mùa mưa. Tại vùng 

khí hậu cận nhiệt đới có mùa đông lạnh, sắn được trồng tốt nhất đầu mùa xuân và thu 

hoạch trong mùa đông khi hàm lượng tinh bột cao nhất. Trên đất sa cấu nhẹ, sắn nhổ 

bằng cách cúi xuống nhấc phần cuối gần gốc thân nhưng trên đất sa cấu nặng cần dùng 

dụng cụ nhổ sắn đơn giản hoặc dùng máy thu hoạch sắn.   

Theo Nguyễn Văn Bộ và cs (2013) [6], đúc kết thành tựu và bài học sắn Việt 

Nam nghiên cứu kinh nghiệm chuyển đổi cơ cấu mùa vụ sắn tại tỉnh Tây Ninh và vùng 

Đông Nam Bộ đã kết luận rằng: Sắn chế biến công nghiệp vụ Đông Xuân ở Tây Ninh 
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thường được trồng vào cuối vụ mưa khoảng cuối tháng 10 khung nông lịch Đông Nam 

Bộ và thu hoạch rải vụ liên tục từ tháng 11 đến tháng 4 khi sắn đạt 12-16 tháng sau 

trồng. Sắn trồng vụ Đông Xuân năng suất sắn cao hơn và giảm thiểu chi phí đầu tư so 

với sắn trồng vụ Hè.   

 Vụ trồng và thời điểm thu hoạch sắn ở Việt Nam. Việt Nam có các vùng sinh 

thái nông nghiệp. Đồng bằng sông Hồng, Vùng núi trung du Tây Bắc, Đông Bắc, 

Vùng duyên hải Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Vùng Tây Nguyên, Vùng Đông Nam 

Bộ, Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long. Đặc điểm thời tiết khí hậu đất đai của từng 

vùng đã chi phối sâu sắc đến thời vụ và thời điểm thu hoạch. Thông tin về đặc điểm 

đất đai thời tiết khí hậu vụ trồng và thời điểm thu hoạch sắn ở các vùng sinh thái Việt 

Nam đã được đúc kết [93]. Kỹ thuật trồng sắn đạt năng suất và lợi nhuận cao cần trồng 

giống sắn tốt nhất đúng khung thời điểm thu hoạch hợp lý của thời vụ trồng thích hợp 

nhất. Điều này tùy thuộc điều kiện sinh thái cụ thể của mỗi địa phương, giống và kỹ 

thuật canh tác.  

Cơ sở khoa học nền tảng của việc xác định khung thời vụ trồng là nắm vững 

“Quy luật sinh học của cây sắn” [32] như sau:  

Quy luật sinh học của cây sắn là sắn nảy mầm 10 – 15 ngày sau trồng, cần đất 

đủ ẩm, giàu dinh dưỡng và nhiệt độ thích hợp để phân hóa rễ củ và nẩy mầm tốt. Hai 

tháng đầu, rễ sắn sinh trưởng mạnh hơn thân lá. Hai tháng kế tiếp thân lá sinh trưởng 

mạnh. Từ tháng thứ 5 – 6 trở đi, củ bắt đầu phát triển mạnh. Thân và cành sắn hóa gỗ 

dần. Tốc độ ra lá chậm lại, lá cũ rụng dần. Bột được tích lũy về củ. Duy trì sự xanh lâu 

của bộ lá là một yếu tố giúp sắn quang hợp tốt để nâng cao năng suất. Cuối chu kỳ sinh 

trưởng của năm thứ nhất, sắn bước vào thời kỳ nghỉ: lá sắn còn lại một ít trên cây và 

bột đã vận chuyển hết về củ. Kéo dài thời kỳ nghỉ, lượng bột dự trữ trong củ bị tiêu 

hao và  giảm dần. Sau chu kỳ nghỉ của năm thứ nhất, sắn bước vào vòng đời năm thứ 

hai của một cây trồng vừa là cây hàng niên vừa là cây đa niên. Nắm vững quy luật sinh 

học của cây sắn là rất quan trọng để có những biện pháp kỹ thuật tác động phù hợp đạt 

năng suất và chất lượng tinh bột cao nhất. Thí nghiệm và thực nghiệm về thời điểm thu 

hoạch thích hợp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng giúp nông dân và nhà máy rải vụ thu 

hoạch để đạt lợi nhuận cao hơn và sản xuất sắn được bền vững hơn. 

Vụ trồng và thời điểm thu hoạch sắn ở Phú Yên. Vụ trồng sắn Hè ở Phú Yên là 

vụ sắn truyền thống trồng đầu mùa mưa vào tiết Tiểu mãn (20-21 tháng 5 dương lịch) 

và thu hoạch từ tháng 1 đến tháng 4 của năm sau. Những năm gần đây do biến động 

của thời tiết khí hậu, nắng hạn mùa khô kéo dài và mùa mưa bắt đầu chậm lại lùi dần 

cho đến giữa hoặc cuối tháng sáu. Việc xuống giống sắn vụ Hè trở nên rất bấp bênh do 

sắn vùng này chủ yếu gieo trồng nhờ nước trời. Vụ trồng sắn Xuân ở Phú Yên là vụ 
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sắn cuối mùa mưa. Người dân tận dụng một đến hai cơn mưa cuối vụ để đất sắn đủ ẩm 

cho hai tháng đầu tiên sau trồng. Sắn thường được trồng đầu tháng 1 dương lịch thu 

hoạch sau trồng từ cuối tháng 12 lúc sắn 11 tháng sau trồng và kéo dài đến tháng 5 lúc 

16 tháng sau trồng. 

Tóm lại: Trong điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Yên, cây sắn có lợi thế 

cạnh tranh cao, do đó phát triển sắn theo hướng thâm canh bền vững là yêu cầu cấp 

thiết. Khai thác giống tốt và quy trình kỹ thuật phù hợp để nâng cao năng suất, chất 

lượng giống, duy trì độ phì nhiêu của đất là giải pháp chìa khóa phát triển sắn bền 

vững. Đề tài này nghiên cứu tập trung các vấn đề khoa học về giống và kỹ thuật canh 

tác sắn, những vấn đề về khâu tiêu thụ sau thu hoạch chưa có điều kiện tìm hiểu và 

phân tích kỹ hơn về chuỗi giá trị sắn tại địa bàn nghiên cứu: Liệu hai nhà máy chế biến 

có góp phần giải quyết những nhược điểm về vốn và nguồn giống tốt hay giá cả thu 

mua có ổn định cho dân không? Mối quan hệ của chuỗi ở công đoạn này có bền chặt 

chưa? Việc tiêu thụ sản phẩm là khâu quan hệ nhất, nó có thể thúc đẩy hay kìm hãm 

sản xuất nguyên liệu.  

Sau khi phân tích thực tiễn hiện trạng sản xuất sắn của tỉnh, chúng tôi xác định 

nội dung nghiên cứu phát triển sắn ở Phú Yên quan trọng, cấp bách và hiệu quả cao 

nhất được lựa chọn, đó là:  

1) Tuyển chọn và xác định được giống sắn tốt thích hợp với điều kiện khí hậu, 

đất đai tại hai huyện Đồng Xuân và Sông Hinh của tỉnh Phú Yên, có năng suất củ tươi, 

hàm lượng tinh bột và tỷ lệ chất khô cao để bổ sung vào bộ giống sắn hiện tại.  

2) Xác định được biện pháp thâm canh rải vụ sắn ở tỉnh Phú Yên, bao gồm: 

Thời điểm thu hoạch hợp lý; Công thức phân bón NPK kết hợp phân chuồng, hữu cơ 

vi sinh; Mật độ, khoảng cách trồng thích hợp cho giống sắn mới tuyển chọn để đạt 

năng suất củ tươi, năng suất tinh bột và hiệu quả kinh tế.  

 Xuất phát từ những vấn đề phân tích trên chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài 

“Nghiên cứu tuyển chọn giống sắn năng suất tinh bột cao và biện pháp kỹ thuật 

thâm canh tại tỉnh Phú Yên”.  
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CHƯƠNG 2 

ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

2.1. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

2.1.1. Đối tượng nghiên cứu 

- Bộ giống sắn triển vọng: gồm 6 giống sắn mới triển vọng KM419, KM440, 

KM444, KM397, KM414, KM325 của bộ giống sắn khảo nghiệm quốc gia (KNQG) 

Chương trình Sắn Việt Nam và 2 giống sắn đối chứng KM94 (đc1), KM98-5 (đc2) là 2 

giống phổ biến nhất tại Phú Yên. Bảng 2.1 kèm hình ảnh và tóm tắt nguồn gốc giống.  

- Phân bón: Phân Urê có hàm lượng đạm nguyên chất là 46%. Phân Super lân 

có hàm lượng P2O5 là 16%; Phân Kali Clorua có hàm lượng K2O là 60%. Phân chuồng 

đã ủ hoai mục ở địa phương, có thành phần C (35%); N (0.89%), P2O5 (0,35%); K2O 

(0,51%). Phân hữu cơ vi sinh là phân hữu cơ Sông Gianh, thành phần: Hữu cơ tổng số: 

23,5%; axithumic: 5,6%; P2O5: 3,2%; vi sinh vật hữu ích: 5X106 CFU/g. 

Bảng 2.1. Nguồn gốc cha mẹ, nơi và năm nhập giống sắn khảo nghiệm 

Mã số 

KNQG 

Tên 

giống 
Cha mẹ 

Nơi và năm  

nhập giống 

SVN5 KM419 BKA900 x (KM98-5 x KM98-5) NLU- IAS 2012 

SVN4 KM440 KM228 = KM94 chiếu xạ từ nguồn Co 60 NLU- IAS 2012 

SVN7 KM444 HL2004-28 = (GM444-2 x GM444-2) x XVP NLU- IAS 2012 

SVN2 KM397 (SM937-26xSM937-26) x BKA900 NLU- IAS 2012 

SVN1 KM414 KM146-7-2 x KM143-8-1 NLU- IAS 2012 

SVN3 KM325 (ZM8625 x SC8013) x SC5 NLU- IAS 2012 

ĐC2 KM98-5 KM 98-1 x KM 36 IAS lai hữu tính 2007 

ĐC1 KM94 KU50 = R1x R90 IAS nhập CIAT 1994 

(Nguồn: [54]) 
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Tóm tắt lý lịch 8 giống sắn khảo nghiệm 

Giống sắn KM419 (mã số giống khảo nghiệm quốc gia SVN5) là con lai của tổ 

hợp lai BKA900 x (KM98-5 x KM98-5) do nhóm nghiên cứu Trường Đại học Nông 

Lâm thành phố Hồ Chí Minh và IAS chọn tạo và khảo nghiệm trong Mạng lưới khảo 

nghiệm giống sắn Quốc gia [32] [95]. Đặc điểm giống sắn KM419: Năng suất bột cao, 

ngắn ngày, thân thẳng tán gọn dễ trồng dày, lá xanh, cọng xanh tím “khoai mì Nông 

Lâm siêu bột cọng đỏ”, nhiễm nhẹ bệnh rụi lá, chổi rồng, thối củ. Đặc điểm giống cha 

mẹ: Giống sắn ưu tú BKA900 nhập nội từ Braxil trong Dự án Phát triển giống sắn 

2001-2005 [27], có ưu điểm năng suất củ tươi rất cao nhưng cây giống không thật tốt, 

khó giữ giống cho vụ sau. Giống sắn KM98-5 là giống tốt được Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn công nhận giống năm 2009 [101].  

 Giống sắn KM440 (mã số giống khảo nghiệm quốc gia SVN4): Giống sắn 

KM440 (KM228) là dòng đột biến chọn lọc của 4.000 hạt giống sắn KM94 đã qua 

chiếu xạ bằng nguồn Coban 60 trên hạt khô [27]. Giống sắn KM94 đã được trồng 

thuần cách ly và thu được trên 24.000 hạt sắn khô, sử dụng 16.000 hạt để tuyển chọn 

18 cây đầu dòng ưu tú mang ký hiệu KM440 (KM440-1 … KM440-18), dùng 4.000 

hạt chuyển cho CIAT và sử dụng 4.000 hạt để chiếu xạ đột biến lý học, nguồn Co 60 

liều xạ 6Kr trên hạt khô cây đầu dòng KM440B (ký hiệu KM228 = KM440B 

/KM94***). Giống sắn KM440 do nhóm nghiên cứu sắn Trường Đại học Nông Lâm 

thành phố Hố Chí Minh và Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam chọn tạo 

và giới thiệu khảo nghiệm trong Mạng lưới khảo nghiệm giống sắn Quốc gia [32] [95]. 

 Giống sắn KM444 (mã số giống khảo nghiệm quốc gia SVN7) do Viện Cây 

Lương thực Cây Thực phẩm tuyển chọn ban đầu từ tổ hợp lai HL2004-18 = (GM444-2 

x GM444-2) x XVP của nhóm nghiên cứu sắn Trường Đại học Nông Lâm thành phố 

Hố Chí Minh (NLU) và Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam (IAS) lai 

hữu tính năm 2003. 

Giống sắn KM397 (mã số giống khảo nghiệm quốc gia SVN2) là con lai của tổ 

hợp lai KM108-9-1 x KM219 chính là tổ hợp lai kép (SM937-26 x SM937-26) x 

(BKA900 x BKA900) do nhóm nghiên cứu sắn Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ 

Chí Minh (NLU) và Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam (IAS) chọn tạo và 

giới thiệu khảo nghiệm trong Mạng lưới khảo nghiệm giống sắn Quốc gia [32] [95]. 

Giống SM937-26 đã được Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn công nhận giống năm 

1995 [66] [114].  

 Giống sắn KM414 (mã số giống khảo nghiệm quốc gia SVN1) là con lai của 

tổ hợp KM146-7-2 x KM143-8-1, chính là tổ hợp lai kép (KM98-5 x KM98 -5) x 

(KM98-1 x KM98-1) do nhóm nghiên cứu sắn Trường Đại học Nông Lâm thành phố 

Hố Chí Minh (NLU) và Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam (IAS) chọn 
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tạo và giới thiệu khảo nghiệm [32] [95] trong Mạng lưới khảo nghiệm giống sắn Quốc 

gia. Hai giống sắn KM98-1 và KM98-5 đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT lần lượt 

công nhận giống năm 1999 và 2009 [31] [102].  

   Giống sắn KM325 (mã số giống khảo nghiệm quốc gia SVN3) nguồn gốc là 

kết quả chọn dòng tự phối đời ba của tổ hợp lai SC5 x SC5 theo hướng tạo dòng đơn 

bội kép kỹ thuật CIAT do nhóm nghiên cứu sắn Trường Đại học Nông Lâm thành phố 

Hố Chí Minh và Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam chọn tạo và giới 

thiệu khảo nghiệm trong Mạng lưới khảo nghiệm giống sắn Quốc gia [32] [95]. Giống 

sắn SC5 do Học Viện Cây trồng Nhiệt Đới Nam Trung Quốc (SCATC) chọn từ tổ hợp 

lai ZM8625 x SC8013 công nhận giống quốc gia năm 2002. Hom giống được nhập nội 

vào Việt Nam từ Viện Nghiên cứu Cây trồng Cận Nhiệt đới Quảng Tây (GSCRI) năm 

2002. Giống sắn KM325 có đặc điểm: thân nâu xám, nhặt mắt, phân nhánh cấp 1, lá 

xanh đậm, xẻ thùy sâu, ngọn xanh; củ hình dạng đẹp, đều; thịt củ màu trắng. Năng suất 

củ tươi khảo nghiệm đạt 27,0 -58,0 tấn/ha, hàm lượng tinh bột 26,2 – 27,6 %, tỷ lệ sắn 

lát khô 37,8 %, năng suất sắn lát khô 15,3 – 17,2 tấn/ha, nhiễm sâu bệnh nhẹ, chịu 

thâm canh, thích nghi sinh thái đất đỏ và đất xám Đông Nam Bộ, nhược điểm là hàm 

lượng tinh bột thấp và chất lượng cây giống không tốt bằng KM94 và KM140. 

 Giống sắn KM98-5 có nguồn gốc là con lai của tổ hợp R90 x KM98-1 do Viện 

Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam tuyển chọn và giới thiệu [102]. Giống đã 

được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận giống quốc gia năm 2009 trên toàn quốc. 

Giống KM98-5 được trồng nhiều tại các tỉnh phía Nam với diện tích thu hoạch năm 

2008 trên 30.000 ha, là giống phổ biến ở Phú Yên. 

Giống sắn KM94 là con lai của tổ hợp lai R1 x R90, chung nguồn gốc cha 

mẹ với  KU50 của Thái Lan. Giống sắn KM94 được Bộ Nông nghiệp và PTNT 

công nhận giống quốc gia năm 1995 [66] [114]. Giống sắn KM94 là giống sắn công 

nghiệp được trồng phổ biến nhất ở Việt Nam hiện nay với quy mô trồng năm 2008 

đạt 420.000 ha [93].  

2.1.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Địa điểm: Vùng đất xám điển hình, cơ giới nhẹ (Areni- Haplic Acrisol), ở thôn 

Tân Vinh, xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân và vùng đất đỏ điển hình, màu nâu đỏ 

(Rhodi- Haplic Ferralsol), ở thôn Bình Giang, xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh. 

- Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 3/2014 đến tháng 12/2016. 

+ Vụ Hè: Từ tháng 6/2014 đến tháng 4/2015. 

+ Vụ Xuân: Từ tháng 01/2015 đến tháng 02/2016. 
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2.2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.2.1. Nội dung nghiên cứu  

- Tuyển chọn giống sắn năng suất bột cao, thích hợp sinh thái;  

- Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh rải vụ sắn (bao gồm: xác 

định thời vụ trồng và thời điểm thu hoạch hợp lý; công thức phân bón NPK kết hợp 

phân hữu cơ vi sinh; khoảng cách và mật độ trồng thích hợp nhất tại Phú Yên cho 

giống sắn tốt tuyển chọn).  

- Xây dựng mô hình trình diễn giống sắn và kỹ thuật thâm canh. 

2.2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Nội dung 1. Tuyển chọn giống sắn năng suất bột cao, thích hợp sinh thái; 

* Khảo nghiệm cơ bản sáu giống sắn triển vọng với hai giống đối chứng phổ biến. 

- Giống: KM419, KM397, KM414, KM440, KM444, KM325, KM98-5 (đc1), 

KM94 (đc2). 

- Quy mô diện tích: 1.000 m2 x 2 điểm x 2 năm = 4.000 m2 (không tính bảo vệ 

và lối đi (8 giống x 32 m2/ ô x 3 lặp x 2 điểm x 2 năm). 

- Địa điểm: Thôn Tân Vinh, xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân và thôn Bình 

Giang, xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh. 

- Thời gian thực hiện: Vụ Xuân và vụ Hè 

+ Vụ Hè: Trồng tháng 6/2014 – thu tháng 4/2015. 

+ Vụ Xuân: Trồng tháng 01/2015 – thu tháng 02/2016. 

- Kiểu bố trí thí nghiệm theo khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh (Random Complete 

Block Dezign – RCBD), 3 lần lặp lại. 100 kg N + 80 kg P2O5+ 120 kg K2O/ha và nền 

mật độ: 14.285 cây/ha tương ứng khoảng cách trồng 1,0m x 0,70m. 

* Khảo nghiệm sản xuất năm giống sắn mới và giống KM94 (đối chứng) 

- Giống: KM419, KM397, KM444, KM440, KM414 và giống KM94 (đối chứng). 

- Quy mô diện tích: 24.000 m2 (6 giống x 1.000m2/giống/điểm x 2 điểm/2 

huyện x 2 năm) 

- Địa điểm thực hiện: Thôn Tân Vinh, xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân và 

thôn Bình Giang, xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh. 

- Thời gian thực hiện: Vụ Xuân và vụ Hè 

+ Vụ Hè: Trồng tháng 6/2014 – thu tháng 4/2015. 

+ Vụ Xuân: Trồng tháng 01/2015 – thu tháng 02/2016. 
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- Nền phân bón: 100 kg N + 80 kg P2O5 + 120 kg K2O/ha và nền mật độ: 14.285 

cây/ha tương ứng khoảng cách trồng 1,0m x 0,70m. 

Nội dung 2. Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh rải vụ sắn 

* Nghiên cứu về phân bón cho giống sắn KM 419  

- 10 công thức phân bón: 

Kí hiệu 
Lượng N+ P2O5 

(kg/ha) 

Lượng K2O 

(kg/ha) 

Phân bón lót 

(kg/ha) 

P1 (đc1) 100 + 60 60 Không bón  

phân chuồng P2 (đc2) 100 + 80 120 

P3 

100 + 80 

0 

10 tấn 

phân chuồng hoai 

P4 90 

P5 120 

P6 150 

P7 0 

1.000 kg 

phân HCVS 

P8 90 

P9 120 

P10 150 

- Kiểu bố trí thí nghiệm: 10 công thức phân bón được bố trí thí nghiệm theo 

khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh (Random Complete Block Dezign – RCBD), ô thí nghiệm 

32m2 (4 hàng x 8 gốc), 3 lần lặp lại, nền mật độ: 14.285 cây/ha tương ứng khoảng cách 

trồng 1,0m x 0,70m; 

- Quy mô: 1.000 m2 x 2 điểm x 2 năm = 4.000 m2 (không tính bảo vệ và lối đi 

(10 công thức x 32 m2/ ô x 3 lần lặp lại x 2 điểm x 2 năm)) 

- Địa điểm: Thôn Tân Vinh, xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân và thôn Bình 

Giang, xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh. 

- Thời gian thực hiện: Vụ Xuân và vụ Hè 

+ Vụ Hè: Trồng tháng 6/2014 – thu tháng 4/2015. 

+ Vụ Xuân: Trồng tháng 01/2015 – thu tháng 02/2016. 

* Nghiên cứu mật độ trồng cho giống sắn KM419 

- 05 công thức thí nghiệm: 

+ M 1: Đối chứng:   15.600 cây/ha (0,8 m x 0,8 m). 

+ M 2:                     8.300 cây/ ha (1,0 m x 1,2 m). 
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+ M 3:                   10.000 cây/ha (1,0 m x 1,0 m). 

+ M 4:                   12.500 cây/ha (1,0 m x 0,8 m). 

+ M 5:                   14.285 cây/ha (1,0 m x 0,7 m) 

- Kiểu bố trí thí nghiệm theo khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh ((Random Complete 

Block Dezign – RCBD), 3 lần lặp lại.  

- Nền phân bón: 100 kg N + 80 kg P2O5 + 120 kg K2O/ha. 

 - Quy mô: 500 m2 x 2 điểm x 2 năm = 2.000 m2 kể cả bảo vệ và lối đi (5 mật 

độ trồng x 32 m2/ ô x 3 lần lặp lại x 2 điểm x 2 năm)  

- Địa điểm: Thôn Tân Vinh, xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân và thôn Bình 

Giang, xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh. 

- Thời gian thực hiện: Vụ Xuân và vụ Hè 

+ Vụ Hè: Trồng tháng 6/2014 – thu tháng 4/2015. 

+ Vụ Xuân: Trồng tháng 01/2015 – thu tháng 02/2016. 

* Nghiên cứu thời điểm thu hoạch hợp lý cho giống sắn KM 419 

Thí nghiệm này được theo dõi trong hai vụ trồng: vụ Xuân (trồng đầu tháng 1) 

và vụ Hè (trồng cuối tháng 5), thu hoạch theo 6 thời điểm ở mỗi vụ trồng.  

Sáu thời điểm thu hoạch của sắn 

trồng vụ Hè 

Sáu thời điểm thu hoạch của sắn 

trồng vụ Xuân 

H 1 6 tháng sau trồng  X 1 11 tháng sau trồng 

H 2 7 tháng sau trồng (đc1)   X 2 12 tháng sau trồng 

H 3 8 tháng sau trồng X 3 13 tháng sau trồng (đc2) 

H 4 9 tháng sau trồng X 4 14 tháng sau trồng    

H 5 10 tháng sau trồng X 5 15 tháng sau trồng 

H 6 11 tháng sau trồng X 6 16 tháng sau trồng 

- Địa điểm: thôn Tân Vinh, xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân và thôn Bình 

Giang, xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh. 

Thời vụ trồng sắn và thời điểm thu hoạch rải vụ áp dụng cho đề tài  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 

Vụ Xuân 

Trồng             

 Thu hoạch        Thu 

Vụ Hè 

     Trồng        

Thu hoạch        Thu 

 

- Quy mô: 2.000 m2  x 2 năm  (6 thời điểm thu hoạch x 32 m2/giống x 3 lần lặp 

lại x 2 điểm x 2 vụ (Hè và Xuân)).  

- Quy trình thực hiện theo đúng Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khảo nghiệm 

sản xuất giống sắn. Phân tích hàm lượng tinh bột và tỷ lệ chất khô giống sắn tại 12 thời 

điểm thu hoạch. 

Nội dung 3: Xây dựng mô hình trình diễn giống sắn và kỹ thuật thâm canh sắn 

* Trình diễn giống sắn mới và xây dựng mô hình thâm canh sắn tổng hợp.  

Mô hình được xây dựng trên cơ sở của kết quả nghiên cứu về giống, phân bón, 

mật độ trên hai vùng đất nghiên cứu, quy mô 04 ha/điểm x 2 huyện = 08 ha.  

- Địa điểm: Thôn Tân Vinh, xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân và thôn Bình 

Giang, xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh. 

2.2.3. Quy trình kỹ thuật    

 Quy trình kỹ thuật áp dụng theo quy phạm khảo nghiệm giống sắn tiêu chuẩn 

ngành QCVN 01-61: 2011/BNNPTNT 2011. Mọi yêu cầu kỹ thuật được áp dụng đồng 

đều và thống nhất cho toàn bộ thí nghiệm. 

+ Làm đất: Cày bừa kỹ, sạch cỏ dại, không lên luống, hàng cách hàng 1m. 

+ Cách trồng: Đặt hom nằm ngang so với mặt đất, lấp đất sâu 3-4 cm. 

+ Khoảng cách trồng: 1,0 m x 0,7 m;  Mật độ trồng 14.285 cây/ha. 

+ Lượng phân bón: 100N+ 80 P2O5 + 120K2O/ha. 

+ Bón lót toàn bộ phân lân khi trồng. 

+ Bón thúc lần 1 (30 - 40 ngày sau trồng): 2/3 lượng đạm + 1/3 lượng  phân kali 

kết hợp với làm cỏ. 
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+ Bón thúc lần 2 (60 - 70 ngày sau trồng): 1/3 lượng đạm + 2/3 lượng  phân kali 

kết hợp với làm cỏ. 

2.2.4. Các chỉ tiêu và phương pháp theo dõi  

Các thí nghiệm được thực hiện theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Khảo nghiệm 

giá trị canh tác và sử dụng của giống sắn, ký hiệu QCVN 01-61: 2011/BNNPTNT . 

Gồm một số chỉ tiêu sau đây: 

- Đặc trưng hình thái thân lá của các giống: 

Màu sắc lá non: Tím, xanh nhạt, xanh đậm… 

Màu sắc lá già: Xanh nhạt, xanh đậm… 

Màu sắc cuống lá: Tím, đỏ, xanh… 

Màu sắc thân: Đỏ, xanh… 

Kích thước thân: To, trung bình, nhỏ 

Dạng gốc thân: Cong, thẳng 

 Số thân/gốc (thân): Đếm số thân trên gốc của 10 cây ở giữa mỗi ô thí nghiệm. 

Phân cành: Có phân cành, không phân cành. 

Chiều cao cây (cm): Tính từ gốc đến đỉnh sinh trưởng lúc thu hoạch. Đo 5 cây 

mỗi mẫu ở giữa ô thí nghiệm. 

Chiều cao phân cành (cm): Đo từ gốc đến điểm phân cành đầu tiên. Đo 5 cây 

mỗi mẫu ở giữa ô thí nghiệm. 

- Đặc điểm hình thái củ của các giống: 

 Màu sắc vỏ ngoài củ: Xám, nâu, xám trắng.  

 Màu sắc vỏ trong củ: Trắng, vàng, hồng. 

Màu sắc thịt củ: Trắng, vàng… 

Dạng củ: Thẳng, đều, thuôn dài. 

Chiều dài, đường kính củ (cm): Trị số trung bình của 10 củ đại diện/giống. 

- Đặc điểm sinh trưởng, phát triển: 

 Tỷ lệ nảy mầm (%) = (Số hom nảy mầm/ Tổng số hom trồng) x 100 

Số ngày từ trồng đến mọc (ngày): Có 50% số hom  mọc mầm lên khỏi mặt đất. 

Số ngày từ trồng đến bắt đầu phân cành cấp 1 (ngày): Có 50% số cây bắt đầu 

phân cành cấp 1.  
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Số ngày từ trồng đến thu hoạch (ngày): Có trên 85% số cây đã chín (lá rụng còn 

7-10 lá ngọn). 

Động thái tăng trưởng chiều cao (cm/ngày): Mỗi ô thí nghiệm đo 5 cây ngẫu 

nhiên, 20 ngày đo 01 lần. 

 Đánh giá sức sinh trưởng ngoài đồng ruộng: Dựa vào tình hình sinh trưởng và 

độ đồng đều của giống để cho điểm theo thang điểm 5 của giống. Điểm 1: tốt ; Điểm 

2: khá; Điểm 3: trung bình ; Điểm 4: yếu ; Điểm 5: rất yếu 

Một số đối tượng sâu bệnh hại chính:  

+ Bệnh đốm nâu lá (Cercospora henningsii): % cây bị bệnh/tổng số cây mỗi ô. 

+ Bệnh chổi rồng (Phytoplasma sp): % cây bị bệnh/tổng số cây mỗi ô. 

+ Rệp sáp (Phenicoccus sp.): % số cây xuất hiện rệp/ô thí nghiệm. Đếm số cây 

bị rệp sáp/tổng số cây của ô thí nghiệm.  

+ Nhện đỏ (Tetranychus sp.): % số cây bị nhện đỏ/ô thí nghiệm. 

* Khả năng chống chịu đổ ngã: Đánh giá theo 5 cấp: 

Cấp 0: 100% số cây đều thẳng đứng 

Cấp 1: Tất cả số cây đều nghiêng < 150 so với phương thẳng đứng hoặc < 25 % 

số cây bị đổ ngã. 

Cấp 2: Tất cả số cây đều nghiêng từ 150 - 450 so với phương thẳng đứng hoặc 

có 20 – 25 % số cây bị đổ ngã. 

Cấp 3: Tất cả số cây đều nghiêng từ 460 - 600 so với phương thẳng đứng hoặc có 

51 – 80 % số cây bị đổ ngã. 

Cấp 4: Tất cả số cây đều nghiêng ≥ 600 so với phương thẳng đứng hoặc > 80 % 

số cây bị đổ ngã. 

- Năng suất củ tươi và các yếu tố cấu thành năng suất: 

Số gốc thực thu (gốc/ô): Số gốc lúc thu hoạch. 

Số củ/gốc (củ/gốc) trung bình số củ/5 cây đại diện/ô 

Năng suất lý thuyết (tấn/ha): Trung bình năng suất của 5 cây đại diện/ô  

Năng suất củ tươi thực thu (tấn/ha): Cân khối lượng củ tươi thực thu của mỗi ô 

thí nghiệm quy về năng suất tấn/ha. 

Năng suất thân lá (tấn/ha): Trung bình năng suất của 5 cây đại diện/ô quy về 

năng suất tấn/ha. 

Chỉ số thu hoạch HI (%) = Năng suất củ tươi/(năng suất thân lá + rễ củ) x 100 
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- Hàm lượng tinh bột, tỷ lệ sắn lát khô, năng suất tinh bột, năng suất sắn lát khô 

 Hàm lượng tinh bột (%): Dùng cân chuyên dụng, áp dụng phương pháp tỷ trọng 

của CIAT. Cân 5kg củ tươi mỗi ô thí nghiệm cho vào cân chuyên dụng và xác định 

hàm lượng bột.  

 Đối chiếu hàm lượng tinh bột cân ngoài đồng với cân ở nhà máy. 

Tỷ lệ sắn lát khô (tấn/ha): Trọng lượng sắn lát khô/ trọng lượng sắn củ tươi. 

Năng suất tinh bột (tấn/ha): Năng suất củ tươi x hàm lượng tinh bột 

Năng suất sắn lát khô: Mỗi ô thí nghiệm lấy 3kg củ tươi, xắt lát phơi khô 

đến độ ẩm không đổi, sau đó cân trọng lượng sắn lát khô, quy về năng suất tấn/ha. 

So sánh số liệu này với công thức quy đổi năng suất tinh bột thành năng suất sắn 

lát khô của CIAT.  

          A 

y = ---------  x 158,3 - 142,0 

                    A - B    

Trong đó:    y là tỷ lệ chất khô  

                           A là khối lượng củ tươi cân trong không khí  

                           B là khối lượng củ tươi cân trong nước 

Sơ bộ tính toán hiệu quả kinh tế 

Công thức tính các thông số kinh tế: 

+ Tổng thu =  Tổng sản phẩm (kg) x Giá bán (đ/kg) 

+ Tổng chi =  Chi phí lao động + Chi phí vật tư 

+ Lãi ròng =  Tổng thu – Tổng chi 

+ Tỷ suất lợi nhuận (TSLN) =  Lãi ròng / Tổng chi 

2.2.5. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu 

 Sử dụng các phần mềm Excel, SAS 9.1 để xử lý Anova và phân hạng các số 

liệu thống kê theo Duncan ở mức ý nghĩa 5%, dựa trên kết quả xử lý để đánh giá các 

giống sắn trong thí nghiệm, đánh giá ảnh hưởng của các công thức thí nghiệm và đưa 

ra kết luận. 
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2.3. ĐIỀU KIỆN NGHIÊN CỨU 

- Đất đai:  

+ Thôn Tân Vinh, xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. Đất đai 

thuộc nhóm đất xám bạc màu, thành phần cơ giới nhẹ, cát pha thịt và sét. Đất chua,  

pH KCl ở mức 3,9 đến 4,1, rất nghèo mùn OM% = 0,97- 1,00, đạm tổng số nghèo  

N (%)= 0,09 - 0,11, lân nghèo P2O5 (%) = 0,06, hàm lượng kali thấp K2O (%)= 0,14. 

(phụ lục 5). 

+ Thôn Bình Giang, xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên. Đất 

đai có thành phần cơ giới nặng, sét pha thịt và cát. Đất thí nghiệm có cao độ trung 

bình, tương đối bằng phẳng, dốc nhẹ. Đất hơi chua pH (H2O) 5,96, pH KCl 5,24; Chất 

hữu cơ trung bình, Mùn 5,03; Đạm tổng số hơi nghèo (N (%) = 0,15; Lân tổng số 

nghèo P2O5 (%) = 0,08, hàm lượng kali thấp K2O (%)= 0,15%, lân dễ tiêu nghèo.   

- Đặc điểm khí hậu thời tiết trong thời gian thí nghiệm: Tại Phú Yên mưa nhiều 

từ tháng 6 đến tháng 12, trùng với thời vụ xuống giống vụ Hè và giai đoạn sinh trưởng 

của cây sắn.  

Đặc điểm thời tiết khí hậu tại huyện Đồng Xuân và huyện sông Hinh, tỉnh Phú 

Yên từ tháng 1 đến tháng 5 mưa ít, đây là giai đoạn cây sắn bước vào thời kỳ tạo bột và 

tích trữ bột vào củ. Nhiệt độ trung bình hàng tháng từ 24,3oC - 27,2oC, ẩm độ trung bình 

từ 71% - 89%. Từ tháng 5/2014 đến tháng 6/2016 tương tự như những năm trước, 

nhưng chịu ảnh hưởng sâu sắc của biến đổi khí hậu nên mùa mưa bắt đầu muộn hơn. Vụ 

sắn Hè dần không xuống giống vào tiết Tiểu mãn ngày 20 và 21 tháng 5 mà chuyển dịch 

sang giữa tháng 6. Mùa mưa những năm gần đây thường bắt đầu từ giữa tháng 6 và kéo 

dài đến tháng 12, mùa khô bắt đầu từ tháng 01 và kéo dài đến đầu tháng 6. Nhiệt độ 

trung bình dao động từ 24,9oC - 26,7oC. Độ ẩm trung bình dao động từ 67% - 90%. 

Nhìn chung diễn biến khí hậu thời tiết tại Phú Yên từ 06/2014 đến 06/2016 là hạn nặng 

đầu vụ sắn Hè và mưa lớn vào cuối mùa mưa, tính chất khô hạn trong mùa khô khắc 

nghiệt hơn. Sự chuyển đổi cơ cấu mùa vụ trong thử nghiệm giống mới và kỹ thuật mới 

để ứng phó kịp thời với điều kiện sinh trưởng, phát triển của cây sắn.   
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Bảng 2.2. Nhiệt độ, số giờ nắng, lượng mưa và độ ẩm trung bình trong thời gian     

thực hiện thí nghiệm 

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TBN 

Nhiệt độ (oC) 

2014 22,2 23,2 25,9 28,2 30,0 30,5 29,7 29,2 29,1 26,7 25,6 23,9 27,0 

2015 25,7 23,9 26,1 27,4 30,3 30,3 30,1 29,9 29,2 27,8 26,9 26,0 27,8 

2016 25,5 23,3 25,0 28,9 30,0 29,5 29,4 29,5 28,6 27,1 25,9   

Số giờ nắng (giờ) 

2014 163 225 282 110 317 207 214 270 259 198 157 125 2.527 

2015 210 231 290 284 306 257 257 308 253 236 170 190 2.992 

2016 274 166 237 289 284 226 302 246 249 175 147   

Lượng mưa  (mm) 

2014 28,2 2,5 16,5 6,0 17,0 20,1 27,6 145,8 107,3 805,5 335,6 416,5 1.929 

2015 66,9 19,7 24,8 44,8 19,1 4,6 45,8 4,4 91,5 198,3 680,0 303,9 1.504 

2016 9,1 20,5 2,7 2,9 89,9 112,1 57,6 142,4 282,9 473,3 885,0   

Độ ẩm trung bình (%) 

2014 79 83 83 78 76 67 70 73 76 87 86 88 79 

2015 81 83 82 79 70 70 70 72 75 81 88 85 78 

2016 85,2 74,5 77,5 74,0 74,0 72,5 72 71 77 87 89   

Nguồn:  Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn tỉnh Phú Yên 
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CHƯƠNG 3 

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

 

3.1. KẾT QUẢ TUYỂN CHỌN GIỐNG SẮN   

Đề tài đã tập trung nghiên cứu trên nguồn vật liệu gồm 6 giống sắn mới triển 

vọng KM419, KM440, KM444, KM397, KM414, KM325 của bộ giống sắn khảo 

nghiệm quốc gia (KNQG) Chương trình Sắn Việt Nam và giống sắn đối chứng KM94 

(đc1), KM98-5 (đc2) là 2 giống phổ biến nhất tại Phú Yên. Thí nghiệm được thực hiện 

liên tục qua hai vụ là vụ Xuân và vụ Hè tại hai huyện của tỉnh Phú Yên là Đồng Xuân và 

Sông Hinh. Kết quả nghiên cứu được tổng hợp, phân tích và trình bày cụ thể như sau: 

3.1.1. Kết quả khảo nghiệm cơ bản 

* Một số chỉ tiêu nông học của các giống sắn khảo nghiệm 

Tỷ lệ mọc mầm, thời gian mọc mầm và sức sinh trưởng ban đầu của giống thể 

hiện đặc tính giống, chất lượng hom giống, sự thích hợp của thời điểm trồng và độ ẩm 

đất lúc trồng có đủ độ ẩm hay không, để đảm bảo giống được phát huy đặc tính và 

tiềm năng năng suất. Chỉ tiêu này là quan trọng để đánh giá mức độ đảm bảo mật độ 

cây trên một đơn vị diện tích, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất thu hoạch. 

  Bảng 3.1. Tỷ lệ, thời gian mọc mầm và sức sinh trưởng ở vụ Hè 

Giống 

Tỷ lệ mọc mầm 

(%) 

Thời gian mọc mầm 

( số ngày sau trồng) 

Sức sinh trưởng 

đồng ruộng 

(điểm) 
Đồng Xuân Sông Hinh Đồng Xuân Sông Hinh 

KM419 100,00 100,00 6 7 1 

KM440 100,00 100,00 6 7 1 

KM444 100,00 97,92 7 8 1 

KM414 100,00 98,96 7 7 1 

KM397 100,00 98,96 7 8 1 

KM325 98,96 100,00 7 8 2 

KM98-5 100,00 100,00 6 7 2 

KM94 98,96 98,96 7 8 2 
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Số liệu bảng 3.1 của vụ Hè so sánh với số liệu bảng 3.2 của vụ Xuân cho thấy tỷ 

lệ mọc mầm của các giống sắn được khảo nghiệm ở cả hai địa điểm thực hiện thí 

nghiệm đều đạt trên 97%, dao động từ 97,92% đến 100%, cao hơn so với giống KM94 

đối chứng, và không có sự khác biệt khi trồng ở các thời vụ và các địa điểm khác nhau. 

Các giống đều có sức sinh trưởng ngoài đồng ruộng nằm ở mức tốt, thời gian từ trồng 

đến khi mọc mầm biến động từ 6 đến 10 ngày sau trồng, trong đó giống KM419 mọc 

mầm sớm nhất và KM94 mọc mầm chậm nhất, sức sinh trưởng chỉ nằm ở điểm khá. 

Bảng 3.2. Tỷ lệ, thời gian mọc mầm và sức sinh trưởng ở vụ Xuân 

Giống 

Tỷ lệ mọc mầm  

(%) 

Thời gian mọc mầm 

( số ngày sau trồng) 
Sức sinh trưởng 

đồng ruộng 

(điểm) Đồng Xuân Sông Hinh Đồng Xuân Sông Hinh 

KM419 100,00 98,96 8 8 1 

KM440 98,96 100,00 8 8 1 

KM444 95,83 93,75 7 8 1 

KM414 98,96 97,92 8 8 2 

KM397 100,00 100,00 8 9 1 

KM325 98,96 100,00 7 8 2 

KM98-5 100,00 98,96 8 9 2 

KM94 97,92 93,75 9 10 2 

 

Đặc trưng hình thái thân lá do đặc tính di truyền của giống quyết định, là đặc 

điểm nhận biết trên đồng ruộng giữa các giống với nhau, là một trong các tiêu chí đánh 

giá giống của các nhà chọn giống. Trong đó, dạng thân và tán cây góp phần quyết định 

việc bố trí mật độ trồng, khoảng cách giữa các cây. Bảng 3.3 cho thấy, sáu giống thí 

nghiệm đều có dạng thân thẳng, tán cây gọn, nếu bố trí trồng ở mật độ dày thích hợp 

sẽ có năng suất cao hơn so với giống đối chứng là KM94 và KM98-5 dạng thân cong 

và tán rộng. Màu sắc lá non của đa số các giống đều màu xanh, riêng giống KM419 và 

KM94 có màu tím. Giống KM98-5 có màu sắc lá non màu xanh và tai lá màu xanh 

phân biệt với KM419 tai đỏ. Các giống có màu sắc cuống lá khác biệt để phân biệt với 

các giống sắn khác như giống KM419 có cuống màu đỏ thẫm, giống KM414 có cuống 
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lá màu đỏ nhạt, các giống còn lại cuống lá màu xanh. Thân cây giống KM397 có màu 

đỏ nâu đặc biệt dễ nhận biết nhất trong các các giống. Màu sắc lá và thân cây thể hiện 

đặc trưng riêng, để phân biệt sự khác nhau của các giống sắn trên đồng ruộng.  

 Bảng 3.3. Đặc trưng hình thái thân lá của các giống sắn khảo nghiệm 

Tên giống 
Màu 

lá non 

Màu  

lá già 

Màu 

cuống lá 

Màu sắc 

thân 

Dạng 

thân 

Dạng  

tán cây 

KM419 Tím Xanh Đỏ Xám xanh Thẳng Gọn 

KM140 Xanh Xanh Xanh Xám xanh Thẳng Gọn 

KM444 Xanh Xanh Đỏ nhạt Xám xanh Thẳng Gọn 

KM414 Xanh Xanh Đỏ nhạt Xám xanh Thẳng Gọn 

KM397 Xanh Xanh Xanh Đỏ nâu Thẳng Gọn 

KM325 Xanh Xanh Xanh Xám xanh Thẳng Gọn 

KM98-5 Xanh Xanh Xanh Xám xanh Cong Gọn 

KM94 (đc) Tím Xanh Xanh Xám xanh Cong Rộng 

 

Chiều cao cây phần lớn do đặc tính di truyền quyết định, tuy nhiên do hệ số di 

truyền thấp nên còn bị ảnh hưởng bởi thời tiết, đất đai, chế độ canh tác. Đối với sắn, 

dạng cây đẹp gồm các đặc điểm cây thẳng, nhặt mắt, chiều cao vừa phải, tán gọn, không 

phân cành để dễ trồng. Những giống sắn có chiều cao trung bình lí tưởng khoảng 200- 

250 cm. Giống sắn có chiều cao cây lớn quá dễ bị đổ ngã và khó thu hoạch; giống có 

chiều cao cây thấp quá ảnh hưởng năng suất và nguồn giống cho vụ sau.  

Số liệu ở bảng 3.4 cho thấy trong cùng một giống thí nghiệm, ở hai vụ trồng và 

hai địa điểm khác nhau cho chiều cao cây khác nhau, ở vụ Xuân cây sắn cao hơn so 

với vụ Hè, và tại huyện Sông Hinh cây sắn cao hơn so với huyện Đồng Xuân; giữa các 

giống khác nhau có chiều cao cây khác nhau: so với giống KM94 đối chứng và KM98-

5, các giống thí nghiệm KM419, KM 440, KM444, KM414, KM397 đều có dạng hình 

đẹp: thân thẳng, tán gọn, chiều cao cây trung bình dao động từ 211,2 cm đến 229,6 cm, 

phù hợp với yêu cầu thực tiễn trong sản xuất của người trồng sắn.   
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 Bảng 3.4. Chiều cao cây của các giống sắn khảo nghiệm 

Tên giống 

Đồng Xuân Sông Hinh 

Chiều cao 

cây vụ 

Xuân 

(cm) 

Chiều  

cao cây  

vụ Hè 

(cm) 

Chiều 

cao cây 

bình quân 

(cm) 

Chiều cao 

cây vụ 

Xuân 

(cm) 

Chiều  

cao cây  

vụ Hè 

(cm) 

Chiều 

cao cây 

bình quân 

(cm) 

KM419 218,1b 204,2b 211,2 219,0b 210,1b 214,6 

KM440 224,6b 210,0b 217,3 221,6b 217,1b 219,4 

KM444 247,1ab 212,0b 229,6 225,1b 218,0b 221,6 

KM414 227,7b 210,7b 219,2 219,7b 214,4b 217,1 

KM397 228,1b 212,3b 220,2 226,1b 219,3b 222,7 

KM325 226,1b 200,3b 213,2 214,1b 209,8b 212,0 

KM98-5 231,7b 218,7b 225,2 225,7b 221,5b 223,6 

KM94 (đc) 294,7a 285,0a 289,9 290,7a 288,1a 289,4 

Ghi chú: Các chữ cái khác nhau trong cùng một cột thể hiện sự sai khác có ý 

nghĩa ở mức 0,05. 

Sự phân cành và chiều cao phân cành là yếu tố quan trọng trong chọn tạo giống 

sắn. Sự phân cành ảnh hưởng tới tán lá, giống phân cành càng thấp thì độ rộng tán lá 

thường lớn, chiếm diện tích không gian lớn, ảnh hưởng tới việc quang hợp của cây và 

hạn chế việc tăng mật độ trồng trên một đơn vị diện tích. Cây sắn sử dụng phần thân 

để trồng, sau khi thu hoạch thân cây được thu lại làm giống cho vụ sau, nếu chiều cao 

phân cành thấp thì phần thân thu được ít, hạn chế nguồn giống. Do đó, trong công tác 

chọn giống các nhà khoa học chọn tạo ra những giống sắn không phân cành hoặc 

những giống có chiều cao phân cành cao.  

 Tám giống sắn thí nghiệm đều phân cành muộn, chiều cao phân cành trung bình 

ở mức cao, đều ra hoa nhưng mức độ ra hoa đậu quả từ ít đến nhiều. Giống sắn 

KM419 và KM98-5 ra hoa nhiều nhất, số liệu được thể hiện ở bảng 3.5. 
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 Bảng 3.5. Chiều cao phân cành và mức độ ra hoa đậu quả của các giống sắn 

Tên giống 

Chiều cao 

phân cành 

vụ Xuân 

(cm) 

Chiều cao 

phân cành  

vụ Hè 

(cm) 

Chiều cao 

phân cành 

vụ Xuân 

(cm) 

Chiều cao 

phân cành 

vụ Hè 

(cm) 

Chiều cao 

phân cành 

bình quân 

(cm) 

Mức độ  

ra hoa  

đậu quả 

sắn 

(*) Đồng Xuân Sông Hinh 

KM419 184,6 173,8 190,2 185,9 183,6 **** 

KM440 154,3 160,3 158,8 145,1 154,6 *** 

KM444 178,5 181,6 168,7 194,3 180,8 *** 

KM414 204,8 200,7 195,4 208,6 202,4 ** 

KM397 164,5 173,2 168,8 159,7 166,5 *** 

KM325 177,3 172,5 178,1 181,3 177,3 ** 

KM98-5 185,4 190,1 195,8 186,6 189.5 **** 

KM94 173,0 166,3 174,2 178,6 173,0 *** 

Ghi chú: Mức độ ra hoa đậu quả sắn được đánh giá từ 0 đến ***** 

Bảng 3.6. Số thân trên gốc của các giống sắn khảo nghiệm 

Tên giống 

Đồng Xuân Sông Hinh Số thân  

trên gốc 

bình  

quân  

(cây) 

Số thân  

trên gốc  

vụ Xuân 

(cây) 

Số thân  

trên gốc 

vụ Hè 

(cây) 

Số thân  

trên gốc  

vụ Xuân 

(cây) 

Số thân  

trên gốc 

vụ Hè 

(cây) 

KM419 2,6ab 3,1a 2,9ab 3,1a 2,9 

KM440 2,4c 1,7c 2,1c 2,4cd 2,1 

KM444 3,14 3,0a 3,1a 3,2a 3,1 

KM414 2,8ab 3,0a 2,9ab 2,7abc 2,8 

KM397 2,9ab 2,7a 2,9ab 3,0ab 2,9 

KM325 2,2c 2,0bc 2,0c 2,1d 2,0 

KM98-5 2,7bc 2,5ab 2,5bc 2,5bcd 2,6 

KM94 2,1c 1,7c 2,0c 2,2cd 2,0 

Ghi chú: Các chữ cái khác nhau trong cùng một cột thể hiện sự sai khác có ý 

nghĩa ở mức 0,05 
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 Số thân/gốc của 08 thí nghiệm được trình bày ở bảng 3.6. Số thân/gốc của các 

giống sắn dao động từ 2,0 – 3,1 thân. Sau khi thu hoạch thân cây sắn được thu lại làm 

giống cho vụ sau. Nếu số thân/gốc ít làm phần thân thu được ít, hạn chế nguồn giống. 

Những giống sắn có số thân/gốc trung bình lý tưởng từ 2 – 3,0 thân. Các giống sắn có 

số thân/gốc quá ít hay quá nhiều đều ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây 

sắn. Trong 08 giống sắn tham gia thí nghiệm, các giống sắn đều có số thân/gốc bình 

quân ở mức thích hợp, không có sự khác biệt lớn. 

Bảng 3.7. Đặc trưng hình thái củ của các giống sắn thí nghiệm 

Tên giống Dạng củ Màu vỏ ngoài Màu vỏ trong Màu thịt củ 

KM419 Thuôn dài, đều Xám trắng Trắng Trắng 

KM440 Thuôn dài, đều Xám trắng Trắng Trắng 

KM444 Thuôn dài, đều Xám trắng Trắng Trắng 

KM414 Thuôn dài, đều Xám trắng Hồng Vàng nhạt 

KM397 Thuôn dài, đều Đỏ nâu Trắng Trắng 

KM325 Thuôn, không đều Xám trắng Trắng Trắng 

KM98-5 Thuôn dài, đều Xám trắng Hồng Trắng 

KM94 (đc) To, không đều Xám trắng Trắng Trắng 

 

Tại tỉnh Phú Yên, cây sắn thường được trồng ở những vùng đất nghèo dinh 

dưỡng, độ tơi xốp không có hoặc rất kém, nên hình dạng củ là một tiêu chí rất quan 

trọng để tuyển chọn giống sắn. Giống sắn có dạng củ thuôn dài, đều, dễ nhổ, không 

tốn nhiều công khi thu hoạch được sự ưa thích của người nông dân, ngược lại dạng củ 

to, không đều phải tốn nhiều công khi thu hoạch dần được người nông dân loại ra 

trong sản xuất thực tiễn.  

 Đánh giá hình thái củ của các giống sắn khảo nghiệm ở bảng 3.7 cho thấy: 

ngoài hai giống KM94 (đc) và KM325 có dạng củ không đẹp, các giống còn lại đều có 

dạng củ thuôn dài, đều; về màu sắc thịt củ các giống đều phù hợp, cá biệt giống 

KM414 có màu thịt củ vàng nhạt, không được ưa chuộng ở các đơn vị chế biến tinh 

bột sắn vì liên quan đến công nghệ xử lý tinh bột. 

Số liệu ở bảng 3.8 cho thấy các giống sắn thí nghiệm đều nhiễm sâu bệnh hại ở 

mức độ nhẹ. Bệnh đốm nâu trên lá xuất hiện ở giai đoạn 4 - 6 tháng sau trồng, lá bệnh 
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bị rụng sau 7 – 10 ngày, tỷ lệ bệnh của giống KM94 nặng nhất (22,7%) so với các 

giống thí nghiệm, giống KM419 và KM397 có tính kháng cao nhất, với tỷ lệ tương 

ứng là 9,6% và 9,5%.  

Bảng 3.8. Tỷ lệ sâu bệnh hại và khả năng chống chịu đổ ngã 

Tên giống 

Tỷ lệ cây bị sâu bệnh hại (%) 
Khả năng 

chống chịu đổ 

ngã (cấp) 
Bệnh đốm 

nâu lá 

Bệnh 

chổi rồng 
Rệp sáp Nhện đỏ 

KM419 9,6 0 0 0 0 

KM440 10,5 0 6,7 0 0 

KM444 11,2 0 7,8 0 0 

KM414 18,9 0 0 0 0 

KM397 9,5 0 0 0 0 

KM325 13,8 0 0 0 1 

KM98-5 16,3 0 13,6 0 0 

KM94 (đc) 22,7 0 16,8 0 1 

 

Ba loại dịch hại được đánh giá là quan trọng và nguy hiểm nhất hiện nay trên 

cây sắn là bệnh virus khảm lá sắn (CMD), bệnh chổi rồng và rệp sáp bột hồng.  

Bệnh virus khảm lá sắn là đối tượng dịch hại mới, đặc biệt nguy hiểm và lần 

đầu tiên xuất hiện gây hại ở Việt Nam, tại tỉnh Tây Ninh. Đối tượng dịch hại này được 

đánh giá là có thể làm tàn lụi ngành công nghiệp sắn châu Á nếu bệnh không được 

kiểm soát tốt. Tiến sĩ Claude Fauquest, Giám đốc GCP21 thông tin: "Bệnh CMD đang 

lan rộng nhanh chóng giữa năm 2016, đầu tiên gây hại một vài nơi tại Campuchia và 

bây giờ là ở 5 tỉnh ở Đông Cam-pu-chia và ít nhất một tỉnh (Tây Ninh) ở Việt Nam. 

Bệnh này lây lan chủ yếu do hom giống và bọ phấn trắng (whiteflies), mặc dù bọ phấn 

trắng có vai trò nhỏ hơn nhưng sự lây lan rất quan trọng. Một số thí nghiệm đã được 

thực hiện bởi JICA, CIAT, FAO, ACIAR, nhưng chưa thể kiểm soát bệnh này. Chúng 

ta cần thiết lập một dự án khu vực đơn giản để kiểm soát bệnh CMD, ít nhất là 

Campuchia và Việt Nam. Những nước đang bị dịch hại CMD đe dọa như Thái Lan, 

Lào, Campuchia và Việt Nam đều cần tham gia  kế hoạch này. GCP21 đóng vai trò 

xúc tác để thúc đẩy sự phát triển của kế hoạch".  
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Bệnh virus khảm lá sắn có tác nhân gây bệnh do virus – tên khoa học: Sri Lanka 

Cassava Mosaic Virus. Môi giới truyền bệnh là bọ phấn trắng tên khoa học - Bemisia 

tabaci Genn. Triệu chứng bệnh trên lá, phiến lá khảm vàng loang lổ, khi nhiễm nặng lá 

xoăn, cong queo, nhăn nhúm. Giống sắn nhiễm nặng nhất hiện nay giống HLS11 (đây 

là giống chưa được công nhận), các giống khác: KM 419, KM 140 bị nhiễm nhẹ hơn. 

Bệnh gây thiệt hại rất lớn, khi cây còn nhỏ nhiễm bệnh sẽ không cho thu hoạch, khi 

cây lớn nhiễm bệnh năng suất, chất lượng đều giảm.    

Bệnh chổi rồng do tác nhân gây hại Phytoplasma, làm chồi và ngọn sắn bị chết 

khô, lá sắn bị biến dạng nhỏ lại và thô cứng, thân và ngọn ngắn lại, chuyển màu thâm 

đen và mọc nhiều chồi như “chồi rồng”. Sắn bị bệnh chồi rồng làm giảm năng suất từ 

10-30% nếu bị nhiễm bệnh sớm hoặc nhiễm nặng có thể không cho thu hoạch.  

Rệp bột sáp hồng (Phenacocus manihoti) là loại sâu hại nguy hiểm, dễ lây lan 

nhanh thành dịch, gây hại lớn cho sắn. Nhện đỏ (Tetranychus sp.), Sâu ăn tạp 

(Spodoptera litura); Sâu xanh (Chloridae obsoleta); Sâu ăn lá (Tiracola plagiata) là 

sâu hại thường gặp nhưng ít gây dịch.   

Qua theo dõi các thí nghiệm trong suốt quá trình nghiên cứu, bệnh virus khảm 

lá sắn, bệnh chổi rồng không xuất hiện. Đối với rệp sáp bột hồng, mức độ nhiễm của 

các giống thí nghiệm có sự phân chia rõ rệt, các giống KM419, KM414, KM397, 

KM325 hầu như không bị gây hại, các giống KM440, KM444 bị hại mức trung bình 

với tỷ lệ lần lượt là 6,7% và 7,8%, hai giống KM98-5  và KM94 bị hại ở mức khá cao 

(13,6% và 16,8%). Trong điều kiện thời tiết nắng hạn, nhện đỏ thường xuất hiện gây 

hại, tuy nhiên, trong các thí nghiệm, không xuất hiện dấu hiện gây hại của nhện đỏ. 

 Việc đánh giá khả năng chống đổ ngã của cây sắn là cần thiết trong nghiên cứu 

giống và kỹ thuật sản xuất sắn. Cây bị đổ ngã sẽ gây khó khăn trong  thu hoạch và làm 

giảm hàm lượng tinh bột trong củ sắn. Qua theo dõi, các giống sắn thí nghiệm bị đổ 

ngã ở cấp độ nhẹ hoặc không bị đổ ngã. Hai giống KM325 và KM94 bị đổ ngã ở cấp 

1, các giống còn lại không bị đổ ngã.  

* Các chỉ tiêu về năng suất của các giống sắn khảo nghiệm ở vụ Hè 

 Sắn ở tỉnh Phú Yên trồng vụ Hè thường xuống giống theo lịch thời vụ vào tiết 

tiểu mãn 21- 22/5 dương lịch hàng năm nhưng trong hai năm triển khai thực hiện thí 

nghiệm 2014 - 2015 do hạn nặng đầu vụ nên lịch trồng sắn phải chậm lại: tại huyện 

Đồng Xuân xuống giống ngày 09/6/2014 và thu hoạch vào ngày 09/4/2015; tại huyện 

Sông Hinh xuống giống vào ngày 15/6/2014 và thu hoạch vào ngày 15/4/2015 (lúc sắn 

đạt 10 tháng sau trồng). Số liệu năng suất của các giống sắn thí nghiệm tại huyện Đồng 

Xuân được thể hiện ở bảng 3.9, bảng 3.10. 
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Bảng 3.9. Năng suất của các giống sắn thí nghiệm tại huyện Đồng Xuân ở vụ Hè 

Tên giống 

Năng suất 

củ tươi 

(tấn/ha) 

Năng suất 

tinh bột 

(tấn/ha) 

Năng suất  

sắn lát khô 

(tấn/ ha) 

Chỉ số 

HI 

(%) 

KM419 34,9a 9,5a 13,8a 63,9a 

KM440 31,5ab 8,4ab 12,6ab 59,8a 

KM444 31,0ab 8,0ab 11,2ab 61,5a 

KM414 27,8bc 7,1bc 11,0ac 63,7a 

KM397 26,6bc 7,0bc 10,7bc 61,4a 

KM325 24,2c 6,3c 9,0c 60,7a 

KM98-5 28,0bc 7,5bc 11,2ab 61,3a 

KM94 (đc) 25,6c 6,8bc 11,5b 46,8b 

Ghi chú: Các chữ cái khác nhau trong cùng một cột thể hiện sự sai khác có ý 

nghĩa ở mức 0,05. 

 Năng suất củ tươi (tấn/ha) là kết quả cuối cùng của quá trình sinh trưởng phát 

triển trong cùng điều kiện thí nghiệm như nhau, phụ thuộc vào đặc tính giống, điều 

kiện ngoại cảnh, biện pháp canh tác; là tiêu chuẩn cần thiết để chọn giống phù hợp với 

vùng sinh thái. Các giống sắn thí nghiệm tại huyện Đồng Xuân dao động từ 24,2 

tấn/ha đến 34,9 tấn/ha, trong đó KM419, KM440, KM444 có năng suất cao (lần lượt là 

34,9 tấn/ha, 32,5 tấn/ha và 31,0 tấn/ha) khác biệt rất có ý nghĩa so với giống KM94 đạt 

25,6 tấn/ha. Các giống sắn thí nghiệm tại huyện Sông Hinh có năng suất cao hơn tại 

huyện Đồng Xuân vì điều kiện ngoại cảnh thuận lợi hơn, dao động từ 32,3 tấn/ha đến 

53,6 tấn/ha, trong đó KM419, KM440, KM444 dẫn đầu về năng suất (lần lượt là 53,6 

tấn/ha, 50,5 tấn/ha và 48,7 tấn/ha), các giống đều có năng suất cao, khác biệt rất có ý 

nghĩa so với giống KM94 đạt 32,3 tấn/ha.  
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Hình 3.1.  Hàm lượng tinh bột và tỷ lệ chất khô các giống sắn khảo nghiệm cơ bản 

tại huyện Đồng Xuân ở vụ Hè 

Hàm lượng tinh bột (%) của các giống sắn thí nghiệm ở cả hai huyện không có 

sự chênh lệch cao giữa hai địa điểm và giữa các giống với nhau, dao động từ 26,1% 

đến 27,4% ở Đồng Xuân và từ 26,2% đến 28,6% ở Sông Hinh. Các giống sắn có hàm 

lượng tinh bột cao là KM419, KM440 (cùng 27,4% ở Đồng Xuân và lần lượt 28.3%, 

28,6% ở Sông Hinh) khác biệt không đáng kể so với giống KM94 (26,8% ở Đồng 

Xuân và 28,1% ở Sông Hinh) (hình 3.1 và hình 3.2). 

Bảng 3.10. Năng suất của các giống sắn thí nghiệm tại huyện Sông Hinh ở vụ Hè 

Tên giống 

Năng suất 

củ tươi 

(tấn/ha) 

Năng suất 

tinh bột 

(tấn/ha) 

Năng suất 

sắn lát khô 

(tấn/ha) 

Chỉ số HI 

(%) 

KM419 53,6a 15,2a 22,9a 64,5a 

KM440 50,5ab 14,4a 20,0ab 62,7a 

KM444 48,7bc 13,5ab 19,2ab 60,5a 

KM414 46,4c 12,1b 17,7bcd 59,7b 

KM397 45,3c 13,0b 18,6abc 62,7a 

KM325 37,4d 10,0cd 13,5de 57,6b 

KM98-5 38,5d 10,5bc 15,7bcd 60,8a 

KM94 32,3e   9,1d 13,1de 56,5b 

 Ghi chú: Các chữ cái khác nhau trong cùng một cột thể hiện sự sai khác có ý 

nghĩa ở mức 0,05. 
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Năng suất tinh bột là chỉ tiêu quan trọng nhất trong công tác tuyển chọn giống 

sắn để đánh giá hiệu quả của việc nghiên cứu, cân bằng hài hòa mục đích kinh tế khi 

sản xuất sắn của cả người trồng sắn và đơn vị chế biến tinh bột sắn. Tại Đồng Xuân, 

năng suất tinh bột của các giống dao động từ 6,3 tấn/ha đến 9,5 tấn/ha, trong đó giống 

KM419 đạt năng suất bột cao nhất 9,5 tấn/ha, khác biệt có ý nghĩa so với KM94 đạt 

6,8 tấn ha. Tại Sông Hinh có năng suất củ tươi cao hơn và hàm lượng tinh bột không 

chênh lệch nhiều, do đó năng suất tinh bột cũng cao hơn so với Đồng Xuân, dao động 

từ 9,1 tấn/ha (KM94) đến 15,2 tấn/ha (KM419), sự khác biệt rất có ý nghĩa giữa các 

giống thí nghiệm. 

 Năng suất sắn lát khô (tấn/ha) của các giống thí nghiệm tại Đồng Xuân dao 

động từ 9,0 tấn/ ha đến 13,8 tấn/ha; tại Sông Hinh, dao động từ 13,1 tấn/ha đến 22,9 

tấn/ha; trong đó giống KM419 có đạt năng suất lát khô cao nhất (13,8 tấn/ha ở Đồng 

Xuân và 22,9 tấn/ha ở Sông Hinh) khác biệt có ý nghĩa so với giống KM94 đối chứng 

(11,5 tấn/ha ở Đồng Xuân và 13,1 tấn/ha ở Sông Hinh). 

 

Hình 3.2. Hàm lượng tinh bột và tỷ lệ chất khô các giống sắn khảo nghiệm cơ bản 

tại huyện Sông Hinh ở vụ Hè   

Tỷ lệ chất khô của các giống sắn thí nghiệm tại Đồng Xuân dao động từ 36,1% 

đến  45,0 %, tại Sông Hinh dao động từ 36,2% đến 42,7%.  Giữa các giống KM419 và 

KM94 có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với nhau ở mức ý nghĩa 0,05 (hình 3.1  

và hình 3.2). 

 Chỉ số thu hoạch thể hiện tiềm năng về năng suất của giống sắn, chỉ số thu 

hoạch cao thích hợp với điều kiện thâm canh tăng năng suất, chỉ số thu hoạch quá cao 

cây sẽ phát triển không cân đối giữa thân lá và củ. Tại Đồng Xuân, chỉ số thu hoạch 
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dao động từ 46,8 % đến 63,9 %; tại Sông Hinh, dao động từ 56,5% đến 65,4%. Trong 

đó giống KM94 đối chứng có chỉ số thu hoạch thấp nhất, chỉ đạt 46,8% ở Đồng Xuân 

và 56,5% ở Sông Hinh. 

 * Các chỉ tiêu về năng suất của các giống sắn khảo nghiệm ở vụ Xuân   

Triển khai thực hiện khảo nghiệm cơ bản tại hai địa điểm huyện Đồng Xuân và 

Sông Hinh vào vụ Xuân, thời điểm cuối mùa mưa, để tận dụng được 2-3 trận mưa cuối 

vụ giúp sắn nẩy mầm tốt. Tại huyện Đồng Xuân xuống giống vào ngày 09/01/2015 thu 

09/02/2016; tại huyện Sông Hinh xuống giống vào ngày 15/01/2015, thu vào ngày 

15/02/2016 (lúc sắn 14 tháng sau trồng). 

 Số liệu ở hai bảng 3.11 và bảng 3.12 cho thấy: 

Bảng 3.11. Năng suất của các giống sắn thí nghiệm tại huyện Đồng Xuân ở vụ Xuân 

Tên giống 

Năng suất 

củ tươi 

(tấn/ha) 

Năng suất 

tinh bột 

(tấn/ha) 

Năng suất 

sắn lát khô 

(tấn/ha) 

Chỉ số 

HI 

(%) 

KM419 49,6a 15,0a 21,1a 62,7a 

KM440 44,1ab 12,6b 17,6b 61,8a 

KM444 47,9a 13,3ab 18,4b 62,5a 

KM414 41,6bc 11,3bc 16,0c 58,7a 

KM397 43,2ab 12,7b 17,6b 61,2a 

KM325 38,7c 10,2c 14,2c 58,6a 

KM98-5 36,4c 10,4c 14,6c 59,4a 

KM94 26,6d 7,7d 10,8d 48,4b 

Ghi chú: Các chữ cái khác nhau trong cùng một cột thể hiện sự sai khác có ý 

nghĩa ở mức 0,05. 

 Năng suất củ tươi (tấn/ha) các giống sắn thí nghiệm tại Đồng Xuân ở vụ Xuân 

cao hơn so với vụ Hè, dao động từ 26,6 – 49,6 tấn/ha, trong đó giống KM419 và 

KM444 đạt năng suất cao nhất (lần lượt là 49,6 tấn/ha và 47,9 tấn/ha), khác biệt rất có 

ý nghĩa so với giống KM94 đối chứng, chỉ đạt 26,6 tấn/ha. Tại Sông Hinh, các giống 

thí nghiệm đạt năng suất củ tươi từ 28,5 - 54,9 tấn/ha, giống KM419 vượt trội nhất, 

dẫn đầu với năng suất đạt 54,9 tấn/ha, khác biệt rất có ý nghĩa so với các giống còn lại. 

  



68 
 

Bảng 3.12. Năng suất của các giống sắn thí nghiệm tại huyện Sông Hinh ở vụ Xuân 

Tên giống 

Năng suất 

củ tươi 

(tấn/ha) 

Năng suất 

tinh bột 

(tấn/ha) 

Năng suất  

sắn lát khô 

(tấn/ha) 

Chỉ số 

HI 

(%) 

KM419 54,9a 15,8a 23,0a 64,8a 

KM440 48,5b 13,8a 18,7b 63,2a 

KM444 44,8c 12,4a 16,8c 61,4a 

KM414 40,9d 11,0bc 14,6d 58,9b 

KM397 42,4c 12,5a 16,4c 61,8a 

KM325 39,1d 10,4bc 14,2d 59,4b 

KM98-5 34,6e 10,2c 13,4d 61,2a 

KM94 28,5f 8,2d 11,3e 49,8c 

Ghi chú: Các chữ cái khác nhau trong cùng một cột thể hiện sự sai khác có ý 

nghĩa ở mức 0,05. 

 Hàm lượng tinh bột của các giống thí nghiệm tại hai địa điểm đều đạt ở mức 

cao. Tại Đồng Xuân, dao động từ 26,4 – 30,2 %, Sông Hinh trong khoảng  26,7 – 

29,6%. Giống KM419 đạt lần lượt 30,2% ở Đồng Xuân và 28,8% ở Sông Hinh, khác 

biệt không có ý nghĩa so với giống KM94 đối chứng (đạt 29,0% ở Đồng Xuân và 

28,7% ở Sông Hinh) (hình 3.3 và hình 3.4). 

Năng suất tinh bột (tấn/ha) của các giống thí nghiệm tại Đồng Xuân dao 

động từ 7,7 – 15,0 tấn/ha, giống KM419 đạt 15,0 tấn/ha có ý nghĩa khác biệt so với 

các giống sắn còn lại và khác rất có ý nghĩa đối với KM94 đối chứng, chỉ đạt 7,7 

tấn/ha. Tại Sông Hinh năng suất tinh bột của các giống sắn dao dộng trong khoảng 

8,2 – 15,8 tấn/ha, KM419 đạt cao nhất và KM94 thấp nhất. 

 Năng suất sắn lát khô (tấn/ha) của các thí nghiệm tại Đồng Xuân đạt trong 

khoảng từ 10,8 – 21,1 tấn/ha, tại Sông Hinh đạt từ 11,3 – 23,0 tấn/ha. Giống KM419 

vượt trội ở mức cao nhất, có ý nghĩa khác biệt so với các giống cùng thí nghiệm. 

 Tỷ lệ chất khô (%) của các giống sắn thí nghiệm tại Đồng Xuân đạt từ 36,7 – 

42,6%, tại Sông Hinh đạt từ 36,4 – 41,9 %; trong đó KM419 đạt mức cao nhất tại hai 

địa điểm và không có ý nghĩa khác biệt so với KM94 đối chứng (40,6% và 39,6%) 

(hình 3.3 và hình 3.4). 
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 Chỉ số HI (%) của các giống thí nghiệm tại Đồng Xuân dao động từ 48,4 – 

62,7%, giống KM 419 (62,7%) khác biệt tương đối có ý nghĩa so với KM94 (48,4%). 

Tại Sông Hinh, dao động từ 49,8 – 64,8%, giống KM 419 (62,7%) cao nhất, khác biệt 

rất có ý nghĩa so với KM94 thấp nhất(49,8%).  

 
 

Hình 3.3. Hàm lượng tinh bột và tỷ lệ chất khô các giống sắn khảo nghiệm cơ bản 

tại huyện Đồng Xuân ở vụ Xuân 

 

 

Hình 3.4. Hàm lượng tinh bột và tỷ lệ chất khô các giống sắn khảo nghiệm cơ bản 

tại huyện Sông Hinh ở vụ Xuân 
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 Từ kết quả của bốn khảo nghiệm cơ bản trên hai vụ Hè và Xuân tại cả hai địa 

điểm đều cho thấy: Giống sắn KM419 nổi trội nhất trong tám giống sắn thí nghiệm với 

các đặc điểm: thời gian sinh trưởng phù hợp với điều kiện sinh thái của tỉnh Phú Yên, 

năng suất củ tươi 34,9-54,9 tấn/ha (vượt 27,7- 29,6% so với KM94), hàm lượng tinh 

bột 27,8 - 30,7%, năng suất tinh bột, năng suất sắn lát khô đều vượt trội hơn hẳn so với 

giống sắn đối chứng KM94. 

 Từ kết quả khảo nghiệm cơ bản đã chọn được năm giống sắn KM419, KM444, 

KM440, KM414, KM397 cho các khảo nghiệm sản xuất giống sắn tại hai huyện Đồng 

Xuân và Sông Hinh. Việc khảo nghiệm sản xuất đã thực hiện đồng thời với các thí 

nghiệm phân bón, mật độ và xác định thời điểm thu hoạch thích hợp nhất cho giống 

sắn KM419 là giống sắn tốt nhất tuyển chọn. Lý do vì KM419 có đặc tính nông sinh 

học và năng suất vượt trội hơn hẵn các giống còn lại trong bộ giống khảo nghiệm. 

Việc khảo nghiệm sản xuất được thực hiện trên 5 giống mà không chọn lại ít hơn do 

năm giống sắn KM419, KM444, KM440, KM414, KM397 đều có đặc điểm nông sinh 

học tốt, năng suất tinh bột, năng suất sắn lát khô, năng suất củ tươi đều cao hơn rõ rệt 

(trên 10%) so với KM94 đối chứng.  

3.1.2. Kết quả khảo nghiệm sản xuất  

* Kết quả khảo nghiệm sản xuất ở vụ Hè 

Khảo nghiệm 6 giống sắn bao gồm 5 giống mới triển vọng KM419, KM444, 

KM440, KM414, KM397 so sánh với giống sắn đối chứng KM94 trong vụ Hè (đầu 

mùa mưa) tại tỉnh Phú Yên trên đất xám (ở Đồng Xuân) ở bảng 3.13 và đất đỏ (ở Sông 

Hinh) ở bảng 3.14. Những chỉ tiêu đánh giá chính là đặc trưng hình thái, đặc điểm sinh 

trưởng phát triển, đặc tính nông học, khả năng chống chịu sâu bệnh, các yếu tố cấu 

thành năng suất và năng suất củ tươi, hàm lượng tinh bột, năng suất tinh bột.  

 Tại Đồng Xuân, năm giống sắn KM419, KM440, KM444, KM414, KM397 có 

chiều cao cây trung bình (cm) dao động từ 218,2 – 236,6 cm, đều thấp hơn và có ý 

nghĩa khác biệt so với KM94 (296,6 cm); số củ/gốc đạt từ 9 – 10 củ/gốc, khác biệt có 

ý nghĩa so với giống KM94 chỉ đạt 6 củ/gốc. Năng suất thân lá (tấn/ha) giữa giống 

KM419 (31,3 tấn/ha) không khác biệt nhiều so với giống KM94 (32,5 tấn/ha). Chỉ số 

HI (%) của các giống KM419, KM440, KM444, KM414, KM397 dao động từ 60,3 – 

63,4 %, sự khác biệt có ý nghĩa so với KM94 (52,7 tấn/ha). Năng suất củ tươi (tấn/ha) 

của các giống thí nghiệm dao động từ 28,3 – 37,0 tấn/ha, trong đó KM419 đạt cao nhất 

(37,0 tấn/ha) và KM94 thấp nhất (chỉ đạt 28,3 tấn/ha); hàm lượng tinh bột (%) giữa 

các giống tương đối ổn định bằng nhau, dao động từ 26,7 – 27,5 %; năng suất tinh bột 

(tấn/ha) dao động từ 7,6 – 10,1 tấn/ha, KM419 cao nhất và KM94 thấp nhất. Số liệu 

thể hiện ở bảng 3.13. 
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Bảng 3.13. Các chỉ tiêu về hình thái và năng suất của các giống sắn thí nghiệm tại 

huyện Đồng Xuân ở vụ Hè 

Tên giống 

Chiều cao 

cây 

(cm) 

Số củ  

trên gốc 

(củ) 

Năng suất 

thân lá 

(tấn/ ha) 

Năng suất 

củ tươi 

(tấn/ ha) 

Năng suất 

tinh bột 

(tấn/ ha) 

Chỉ số 

HI 

(%) 

KM419 218,2b 10,4a 31,3ac 37,0a 10,1a 61,9a 

KM440 226,7b 9,8ab 25,3cd 34,6ab 9,5ab 60,4a 

KM444 236,6b 10,0a 33,1a 36,9a 9,8a 61,7a 

KM414 229,9b 7,9bc 23,3d 32,9bc 8,8b 63,4a 

KM397 231,8b 9,8ab 25,9bd 31,6bc 8,3bc 60,4a 

KM94 296,6a 6,3c 32,5ab 28,3c 7,6c 52,7b 

Ghi chú: Các chữ cái khác nhau trong cùng một cột thể hiện sự sai khác có ý 

nghĩa ở mức 0,05. 

 
 

Hình 3.5. Hàm lượng tinh bột các giống sắn khảo nghiệm sản xuất  

tại Đồng Xuân và Sông Hinh ở vụ Hè 

Kết quả khảo nghiệm sản xuất 6 giống sắn vụ Hè tại huyện Sông Hinh ở 

bảng 3.14 cho thấy: Năng suất củ tươi và năng suất tinh bột của các giống sắn ở khảo 

nghiệm sản xuất tại Sông Hinh vượt hơn so với Đồng Xuân, nhưng mức độ phân chia 

ưu điểm giữa các giống khá tương đồng giữa hai địa điểm. Năm giống sắn KM419, 

KM440, KM444, KM414, KM397 tại Sông Hinh có chiều cao cây dao động từ 228,3 
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– 245,4 cm, đều thấp hơn có ý nghĩa khác biệt so với chiều cao cây KM94 (296,9 cm); 

số củ/gốc đạt từ 9 – 13 củ/gốc, khác biệt có ý nghĩa so với giống KM94 chỉ đạt 7 

củ/gốc. Năng suất thân lá giống sắn KM419 đạt 26,6 tấn/ha, không khác biệt so với 

giống sắn KM94 đạt 27,9 tấn/ha. Chỉ số thu hoạch HI (%) của các giống KM419, 

KM440, KM444, KM414, KM397 dao động từ 60,8 – 63,4 %, khác biệt có ý nghĩa so 

với KM94 đạt chì số thu hoạch 54,4 %. 

Bảng 3.14. Các chỉ tiêu về hình thái và năng suất của các giống sắn thí nghiệm tại 

huyện Sông Hinh ở vụ Hè 

Tên 

giống 

Chiều cao  

cây 

(cm) 

Số củ 

 trên gốc 

(củ) 

Năng suất  

thân lá 

(tấn/ha) 

Năng suất  

củ tươi 

(tấn/ha) 

Năng suất  

tinh bột 

(tấn/ha) 

Chỉ số 

HI 

(%) 

KM419 228,3b 12,5a 26,6b 44,7a 12,7a 62,7a 

KM440 238,8b 10,3ab 29,6a 43,8a 12,5a 59,7a 

KM444 245,4b 11,0a 25,4bc 40,3ab 11,1ab 61,3a 

KM414 234,3b 8,9bc 23,6c 40,9ab 10,7b 63,4a 

KM397 238,6b 9,1bc 24,4bc 37,8b 10,8b 60,8a 

KM94 296,9a 7,2c 27,9b 32,2c 9,1c 54,4b 

Ghi chú: Các chữ cái khác nhau trong cùng một cột thể hiện sự sai khác có ý 

nghĩa ở mức 0,05. 

Năng suất củ tươi của sáu giống sắn khảo nghiệm dao động từ 32,2 – 44,7 

tấn/ha, trong đó KM419 đạt 44,7 tấn/ ha cao nhất và KM94 đạt 32,2 tấn/ ha thấp nhất. 

Hàm lượng tinh bột của các giống dao động từ 26,2 – 28,4%, trong đó KM419, 

KM440, KM397 cùng đạt ở mức cao (28,4%) và ổn định không khác biệt so với 

KM94 (28,1%). Năng suất tinh bột hai giống sắn KM419 và KM 440 cao nhất (12,7 

tấn/ha và 12,5 tấn/ha) khác biệt có ý nghĩa so với KM94 (đạt thấp nhất: 9,1 tấn/ha). 

*  Kết quả khảo nghiệm sản xuất ở vụ Xuân   

 So sánh số liệu tại hai bảng 3.15, bảng 3.16 cho thấy:   

Tại Đồng Xuân, năm giống sắn KM419, KM440, KM444, KM414, KM397 có chiều 

cao cây trung bình (cm) dao động từ 224,3 – 259,7 cm, đều thấp hơn so với KM94 

(296,9 cm), trong đó KM419, KM440, KM414, KM397 nằm ở mức ổn định trong 
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khoảng từ 200 – 250 cm là chiều cao phù hợp trong sản xuất; số củ/gốc đạt từ 9 – 12 

củ/gốc, khác biệt có ý nghĩa so với giống KM94 chỉ đạt 7 củ/gốc. Năng suất thân lá 

(tấn/ha) dao dộng từ 26,8 – 34,3 tấn/ha, giữa giống KM419 (37,4 tấn/ha) không khác 

biệt nhiều so với giống KM94 (34,2 tấn/ha). Chỉ số HI (%) của các giống KM419, 

KM440, KM444, KM414, KM397 dao động từ 57,0 – 62,3 %, sự khác biệt có ý nghĩa 

so với KM94 (48,2 tấn/ha). Năng suất củ tươi (tấn/ha) của các giống thí nghiệm dao 

động từ 31,8 – 52,8 tấn/ha, trong đó KM444, KM419 đạt cao nhất (lần lượt là 52,8 

tấn/ha và 49,6 tấn/ha) có ý nghĩa khác biệt so với KM94 (đạt thấp nhất). Hàm lượng 

tinh bột giữa các giống dao động từ 26,2 – 30,2 %, trong đó KM419, KM397 cùng đạt 

ở mức cao và ổn định (30,2%) khác biệt có ý nghĩa so với KM94 (28,6%). Năng suất 

tinh bột dao động từ 9,1 – 15,9 tấn/ha, KM419 cao nhất và KM94 thấp nhất. 

Bảng 3.15. Các chỉ tiêu về hình thái và năng suất của các giống sắn thí nghiệm tại     

huyện Đồng Xuân ở vụ Xuân   

Tên 

giống 

Chiều cao  

cây 

(cm) 

Số củ  

trên gốc 

(củ) 

Năng suất  

thân lá 

(tấn/ha) 

Chỉ số  

HI 

(%) 

Năng suất  

củ tươi 

(tấn/ha) 

Năng suất  

tinh bột 

(tấn/ha) 

KM419 224,3c 12,4a 37,4ac 57,0a 49,6a 15,9a 

KM440 233,4c  9,8ab 29,4cd 62,3a 48,7ab 14,3a 

KM444 259,7b 11,0a 34,3a 60,6a 52,8a 14,0ab 

KM414 229,8c  9,4bc 26,8d 62,3a 42,9bc 11,2b 

KM397 237,6c  9,8ab 29,1bd 61,0a 45,6bc 13,8ab 

KM94 296,9a  6,7c 34,2ab 48,2b 31,8d   9,1c 

Ghi chú: Các chữ cái khác nhau trong cùng một cột thể hiện sự sai khác có ý 

nghĩa ở mức 0,05. 

 Tại Sông Hinh, năm giống sắn KM419, KM440, KM444, KM414, KM397 có 

chiều cao cây dao động từ 231,3 – 264,3 cm, đều thấp hơn so với KM94 (312,6 cm), 

trong đó KM419, KM440, KM414, KM397 nằm ở mức ổn định trong khoảng từ 200 – 

250 cm là chiều cao phù hợp trong sản xuất; số củ/gốc đạt từ 10 – 13 củ/gốc, khác biệt 

có ý nghĩa so với giống KM94 đạt 9 củ/gốc. Năng suất thân lá (tấn/ha) dao dộng từ 

26,2 – 31,3 tấn/ha, giữa giống KM419 (28,3 tấn/ha) không khác biệt nhiều so với 

giống KM94 (29,3 tấn/ha). Chỉ số thu hoạch (%) của các giống KM419, KM440, 

KM444, KM414, KM397 dao động từ 60,7 – 63,6 %, có ý nghĩa khác biệt so với 
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KM94 (53,9 tấn/ha). Năng suất củ tươi (tấn/ha) của các giống thí nghiệm dao động từ 

34,3 – 49,7 tấn/ha, trong đó KM419, KM440 đạt cao nhất (lần lượt là 49,7 tấn/ha và 

48,5 tấn/ha) có ý nghĩa khác biệt so với KM94 (34,3 tấn/ha). Hàm lượng tinh bột (%) 

giữa các giống dao động từ 26,5 – 29,8%, trong đó KM419 đạt ở mức cao và ổn định 

(28,8%), không khác biệt có ý nghĩa so với KM94 (29,5%). Năng suất tinh bột giống 

sắn KM419 cao nhất 15,9 tấn/ha đạt 174,7% so với năng suất tinh bột của giống sắn 

KM94 thấp nhất đạt 9,1 tấn/ha. 

Bảng 3.16. Các chỉ tiêu về hình thái và năng suất của  các giống sắn thí nghiệm tại 

huyện Sông Hinh ở vụ Xuân   

Tên 

giống 

Chiều cao  

cây 

(cm) 

Số củ  

trên gốc 

(củ) 

Năng suất  

thân lá 

(tấn/ha) 

Chỉ số 

HI 

(%) 

Năng suất  

củ tươi 

(tấn/ha) 

Năng suất  

tinh bột 

(tấn/ha) 

KM419 231,3c 12,8a 28,3b 63,6a 49,7a 14,3a 

KM440 239,9c 10,3ab 31,3a 60,7a 48,5a 13,8ab 

KM444 264,3b 11,9a 26,2bc 62,6a 43,8ab 11,9bc 

KM414 244,1c 9,6bc 24,7c 62,7a 41,4ab 11,0bc 

KM397 242,7c 9,8bc 28,2b 61,7a 45,4b 13,5ab 

KM94 312,6a 8,6c 29,3b 53,9b 34,3c 10,1c 

Ghi chú: Các chữ cái khác nhau trong cùng một cột thể hiện sự sai khác có ý 

nghĩa ở mức 0,05. 

 

Hình 3.6. Hàm lượng tinh bột các giống sắn khảo nghiệm sản xuất  

tại Đồng Xuân và Sông Hinh ở vụ Xuân 
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Số liệu tổng hợp so sánh năng suất củ tươi, năng suất tinh bột, năng suất sắn lát 

khô của giống sắn KM419 và giống sắn KM94 (đối chứng) tại bảng 3.17 đã cho thấy 

KM419 là giống sắn tốt, có ưu điểm nổi bật so với giống sắn KM94. 

Bảng 3.17. Năng suất giống tuyển chọn (KM419) so với đối chứng (KM94)    

Tên 

giống 

Loại 

khảo 

nghiệm 

Năng suất củ tươi 

(tấn/ha) 

Năng suất tinh bột 

(tấn/ha) 

Năng suất sắn lát khô 

(tấn/ha) 

vụ Xuân vụ Hè vụ Xuân vụ Hè vụ Xuân vụ Hè 

ĐX SH ĐX SH ĐX SH ĐX SH ĐX SH ĐX SH 

KM419 

CB 49,6 54,9 34,9 53,6 15,0 15,8 9,5 15,2 21,1 23,0 13,8 22,9 

SX 49,6 49,7 37,0 44,7 15,0 14,3 10,1 12,7     

KM94 

CB 26,6 28,5 25,6 32,3 7,7 8,2 6,8 9,1 10,8 11,3 11,5 13,1 

SX 31,7 34,3 28,3 32,2 9,1 10,1 7,6 9,0     

  

 Giống sắn ưu tú nổi bật KM419 và các giống sắn triển vọng KM440, KM444, 

KM397, KM414 đều có năng suất củ tươi đạt trên 40 tấn/ha, chất lượng bột tốt, tại các 

thí nghiệm đồng ruộng đều ít sâu bệnh hại, chưa nhiễm bệnh chổi rồng (so sánh với 

giống sắn KM94 đạt 27-30 tấn/ha trong cùng điều kiện). Tuy vậy, giống sắn KM414 

không được sự ưa thích của các nhà máy chế biến tinh bột sắn vì KM414 có hàm 

lượng tinh bột thấp hơn bốn giống trên và thịt củ vàng nhạt.  

 Tỷ lệ chống chịu sâu bệnh, thời gian sinh trưởng tối ưu tại vụ Hè và vụ Xuân ở 

hai địa điểm và mức độ ưa thích trồng lại các giống sắn mới KM419, KM440, KM444, 

KM397 của nông dân được thể hiện trên kết quả số liệu bảng 3.18 cho thấy:  

 Mức độ sâu bệnh hại sắn: Các giống sắn khảo nghiệm đều bị nhiễm nhẹ nhện 

đỏ gây hại và bệnh đốm lá nhưng chưa gây ảnh hưởng nhiều đến năng suất sắn. Rệp 

sáp bột hồng và bệnh chổi rồng là hai đối tượng sâu bệnh hại sắn gây hại nguy hiểm 

nhất ở Việt Nam, nhưng trong thí nghiệm khảo nghiệm và mô hình trình diễn của 

chúng tôi chưa thấy xuất hiện.  

 Thời gian sinh trưởng tối ưu của bốn giống sắn mới triển vọng KM419, 

KM440, KM444, KM397 là 9 - 11 tháng sau trồng trong vụ Hè và 14 - 16 tháng sau 

trồng trong vụ Xuân đạt năng suất tinh bột và lợi nhuận cao nhất (thời điểm thu hoạch 

hiệu quả là tháng 2 đến tháng 4 dương lịch, sớm hơn KM94 từ một đến hai tháng). Tại 
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Phú Yên, vụ Hè thời gian thu hoạch có thể sớm hơn 9 tháng sau trồng hay muộn hơn 

12 tháng sau trồng nhưng năng suất tinh bột và lợi nhuận thấp hơn. Vụ Xuân thời gian 

thu hoạch có thể sớm hơn 14 tháng sau trồng hay muộn hơn 16 tháng sau trồng nhưng 

năng suất tinh bột và lợi nhuận thấp hơn. So với giống sắn KM94 phổ biến trong sản 

xuất ở Phú Yên hiện nay thuộc nhóm giống trung ngày, năng suất tinh bột sắn KM94 

trồng vụ Hè (đầu mùa mưa) chỉ đạt được cao nhất ở 11 - 12 tháng sau trồng và năng 

suất tinh bột sắn KM94 trồng vụ Xuân (cuối mùa mưa) chỉ đạt được cao nhất ở 16 - 17 

tháng sau trồng. Sắn vụ Hè ở Phú Yên thường xuống giống sau tiết Tiểu mãn (ngày 20 

- 21 tháng 5 dương lịch) đến giữa tháng 6 thì thời điểm thu hoạch cuối tháng 4 và 

tháng 5 (năm sau), giao thoa giữa cuối vụ cũ - đầu vụ mới sắn có năng suất tinh bột 

cao và giá sắn tại thời điểm đó được nhà máy sắn ưu đãi mua với giá hấp dẫn hơn, 

đồng thời cây giống sắn mới thu hoạch trồng lại có chất lượng hom giống tốt cho vụ 

sau. Tuy vậy, nhược điểm là khi sắn gặp mưa đầu vụ thì hàm lượng tinh bột sẽ giảm 

rất nhanh. Mặt khác, giống sắn KM94 có hàm lượng tinh bột bột cao ở tháng này lại có 

nhược điểm là thu sớm năng suất bột thấp, cây cao cong ở phần gốc khó trồng dày, bị 

thoái hóa và nhiễm nặng bệnh chổi rồng và rệp sáp bột hồng, chưa có thuốc bảo vệ 

thực vật đặc trị hiệu quả.  

Mức độ ưa thích trồng lại của nông dân đối với giống sắn giống mới KM419 

đạt 100%, đối với giống sắn KM440 đạt 84,6 - 100%, đối với giống sắn KM444 đạt 

66,7-92,3%,  đối với giống sắn KM397 đạt 66,7-84,6%. Bốn giống sắn mới này đều có 

dạng hình khung tán gọn, cây cao vừa phải, thích hợp trồng dày, ít sâu bệnh hại hơn 

KM94, đạt năng suất bột cao hơn và cho bột sớm hơn KM94. Thời điểm thu hoạch 

thích hợp của bốn giống sắn mới KM419, KM440, KM444, KM397 là 9 -11 tháng sau 

trồng trong vụ Hè và 14-16 tháng sau trồng trong vụ Xuân tại tỉnh Phú Yên. 

Tóm lại: Giống sắn KM419 được xác định là giống sắn tốt nhất dẫn đầu năng 

suất củ tươi và năng suất tinh bột của bộ giống sắn khảo nghiệm. Ba giống sắn mới 

triển vọng khác là KM440, KM444, KM397 đều là các giống sắn có năng suất tinh 

bột, năng suất sắn lát khô và năng suất củ tươi cao (vượt đối chứng từ 10% trở lên), ít 

sâu bệnh hại và thích hợp với điều kiện sinh thái của tỉnh Phú Yên. 
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Bảng 3.18. Tỷ lệ chống chịu sâu bệnh và thời gian sinh trưởng tối ưu 

Giống/địa 

điểm 

Vụ Hè Vụ Xuân 

Mức độ ưa 

thích trồng 

lại giống 

mới của 

nông dân 

(%)* 

Tỷ lệ 

nhện đỏ 

gây hại 

(%) 

Tỷ lệ 

bệnh 

đốm lá 

(%) 

Thời 

gian 

sinh 

trưởng 

tối ưu 

(TST) 

Tỷ lệ 

nhện đỏ 

gây hại 

(%) 

Tỷ lệ 

bệnh 

đốm lá 

(%) 

Thời 

gian 

sinh 

trưởng 

tối ưu 

(TST) 

Đồng Xuân        

KM419 17,4 42,8 9 - 11 35,8 32,8 14-16 100,0 

KM440 18,6 55,7 9 - 11 38,6 35,7 14-16 84,6 

KM444 23,9 34,4 9 - 11 33,4 34,4 14-16 92,3 

KM397 22,5 32,9 9 - 11 27,6 32,9 14-16 84,6 

KM94 29,3 45,7 11- 12 39,7 35,7 16- 17 7,7 

Sông Hinh        

KM419 21,4 57,4 9 - 11 31,4 37,4 14-16 100,0 

KM440 23,6 47,6 9 - 11 27,6 37,6 14-16 100,0 

KM444 27,8 38,8 9 - 11 28,8 38,8 14-16 66,7 

KM397 23,7 48,6 9 - 11 25,7 38,6 14-16 66,7 

KM94 31,1 63,8 11- 12 31,5 33,8 16- 17 0,0 

 

Tỷ lệ (%): số hộ ưa thích trồng lại giống mới/số hộ tham gia khảo nghiệm.    

3.1.3. Bảo tồn giống gốc và nhân giống sắn KM419             

 Hình 3.1 là nguồn gốc phả hệ của giống sắn KM419. Hình 3.2 là bản tả kỹ thuật 

DUS sắn KM419 tại Phú Yên so bản tả kỹ thuật DUS sắn KM419 đã xây dựng và 

đăng ký theo chuẩn CIAT và Quốc tế (Hoàng Long và cs, 2016) [100]. 
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Hình 3.7. Nguồn gốc phả hệ của giống sắn KM419 

 

 
 

Hình 3.8. Một số đặc điểm nông học hình thái của giống sắn KM419 tại Phú Yên 
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Bảng 3.19. Bảng đối chiếu bản tả kỹ thuật DUS sắn KM419 ở Phú Yên và giống gốc 

Chỉ tiêu 
Phú Yên  

(nhân giống gốc ) 

ILCMB-AGI HàNội  

(nguồn gen) 

Tên giống KM419 KM419 

01 Cha mẹ BKA900 x KM 98-5 BKA900 x KM 98-5 

02 Nguồn gốc Việt Nam Việt Nam 

03 Tác giả 
Hoàng Kim, Trần Ngọc Ngoạn, Nguyễn Thị Trúc Mai 

và cs. 

04 Năm công nhận và số QĐ 
2016 ( Bộ NNPTNT số 85/QĐ-BNN-TT ngày 

13.1.2016) 

05 Vùng sinh thái công nhận Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ 

06 Nơi quản lý giống gốc 
Phú Yên (nhân giống gốc) CIAT Vietnam (quản lý 

nguồn gen) 

07 Thời gian sinh trưởng 7 - 15 tháng 7 - 10 tháng 

08 Năng suất củ tươi 34,9 - 54,9 tấn/ha 36,9 tấn/ha 

09 Tiềm năng năng suất 60 tấn/ha 60 tấn/ha 

10.1 Hàm lượng tinh bột 27,8 – 30,7 % 28,2% 

10.2 Năng suất bột 10,1 - 15,8 tấn/ha 10,3 - 14,9 tấn/ha 

10.3 Tỷ lệ chất khô 40,5 - 42,4 % 40,8 - 42,9% 

10.4 NS sắn lát khô 15,6 – 21,6 tấn/ha 16,4 – 18,5 tấn/ ha 

11.1 Virus xoăn lá (CMV) Kháng vừa Kháng vừa 

11.2 Bệnh rụi lá (CBB) Kháng vừa Kháng vừa 

11.3 Bệnh chổi rồng Nhiễm nhẹ Nhiễm nhẹ 

11.4 Bệnh thối củ Nhiễm nhẹ Nhiễm nhẹ 

11.5 Rệp sáp hồng Kháng vừa Kháng vừa 

11.6 Nhện đỏ Kháng vừa Kháng vừa 

12. Giải pháp kỹ thuật chính Áp dụng đồng bộ mười biện pháp kỹ thuật canh tác sắn 

13. Quy trình canh tác (có tài liệu) 
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Chỉ tiêu 
Phú Yên  

(nhân giống gốc ) 

ILCMB-AGI HàNội  

(nguồn gen) 

14. Hồ sơ giống sắn 

Hoàng Kim, Trần Ngọc Ngoạn, Nguyễn Thị Trúc Mai 

và tập thể 2014. Kết quả chọn tạo và phát triển giống 

sắn KM419 

15. Bản tả kỹ thuật DUS 

(đánh giá sự phù hợp 50 CT) 

Hoàn toàn phù hợp với bản tả kỹ thuật DUS giống sắn 

KM419 được xây dựng và mô tả bởi Hoàng Long và 

tập thể  2014 [4] 

15.1 Màu sắc lá ngọn Xanh nhạt (3) Xanh nhạt (3) 

15.5 Màu sắc cuống lá Đỏ pha xanh (3) Đỏ pha xanh (3)  ‘mì tai đỏ’ 

15.7 Số thùy lá 7 7 

15.28 Chiều cao cây 218 cm - 231cm 220 cm – 269 cm 

15.35 Số củ thương 

phẩm/gốc 
9 củ/gốc – 12 củ/gốc 8 củ/gốc – 13 củ/gốc 

15.40 Màu thịt củ Trắng kem (2) Trắng kem (2) 

 

          * So sánh kết quả tuyển chọn sắn Phú Yên với các vùng sinh thái 

Kawano (1995) (97) cho rằng một trong những khó khăn lớn nhất của nghiên 

cứu khoa học là chuyển giao các kết quả đạt được đến nơi sản xuất và sự khó khăn này 

đối với cây sắn thậm chí còn lớn hơn gấp bội, bởi cây sắn cồng kềnh, sắn vừa là cây 

nhân giống vô tính vừa là cây hữu tính và đa bội thể nên rất dễ lẫn tạp, thoái hóa giống 

do suy thoái cận thân. Việc tuyển chọn giống sắn cần dựa trên nghiên cứu tại chỗ và 

thảo luận kết quả đạt được với kết quả của những nơi khác để bổ sung thông tin về sự 

tương tác giữa gen với môi trường (G x E). Giống sắn triển vọng là giống sắn có năng 

suất cao ổn định, thích nghi cho vùng sinh thái. 

S.A. Eberhart và W.A. Russell (1966) [115] đã sử dụng phương pháp phân tích 

hồi quy tuyến tính là phương pháp thống kê mang tính sinh học hợp lý về việc mô tả 

phản ứng năng suất của các kiểu gen đối với môi trường khác nhau, đã được rất nhiều 

người áp dụng. Sự phân tích sự tương tác của các giống với môi trường theo mô hình 

toán học của Eberhart và Russell (1966) [115] dựa theo kết quả của bộ giống sắn triển 

vọng quốc gia khảo nghiệm tại các điểm và vùng sinh thái khác nhau để nhận diện và 

xác định giống sắn tốt là theo mô hình sau: 

- Mô hình quan hệ giữa năng suất các giống sắn với hệ số môi trường 
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yij = i +biIj + S2di 

Trong đó:  

yij là năng suất của giống i trong môi trường j 

i là hằng số 

bi là hệ số góc của đường thẳng hồi quy:  

Ij là hệ số môi trường:  

S2di là độ lệch của yij với đường thẳng hồi quy:  

Trong đó:  

 

 

- Đánh giá tính ổn định và không ổn định của giống 

+ Nếu S2di = 0 và bi = 0 khi đó yij =         , giống ổn định tuyệt đối 

+ Nếu S2di = 0 và bi = 1 khi đó yij =       + Ij, giống ổn định tương đối 

+ Nếu S2di> 0 : mối quan hệ kiểu hình và hệ số môi trường không còn là quan 

hệ đường thẳng hồi quy, giống không ổn định, khi đó bi không còn được sử dụng để 

đánh giá tính thích nghi của giống. 

- Đánh giá tính thích nghi 

+ Nếu S2di = 0 và bi = 1, giống thích nghi rộng và ổn định tương đối 

+ Nếu S2di = 0 và bi> 1, giống thích nghi với môi trường canh tác thuận lợi 

+ Nếu S2di = 0 và bi< 1, giống thích nghi với môi trường khó khăn 

Theo Trần Ngọc Ngoạn (2004) [52], cơ sở thực tiễn và khoa học của nguyên lý 

di truyền thực vật, nó chỉ ra cho chúng ta biết dạng hình lý tưởng của một giống sắn 

đạt năng suất cao, chất lượng tốt, thích hợp với điều kiện của từng vùng sinh thái, nó là 

tiêu chuẩn chọn lọc trong nghiên cứu về khả năng cho năng suất và chất lượng của các 

giống sắn. Số liệu nghiên cứu cần so sánh thảo luận với các kết quả những nơi khác. 

Đề tài này thực hiện 4 khảo nghiệm cơ bản trên hai loại đất tại vụ Hè và vụ 

Xuân, 4 khảo nghiệm sản xuất giống sắn trên hai loại đất tại hai vụ trồng. Số liệu kết 

quả của giống sắn KM419 nổi bật ở tất cả 8 khảo nghiệm. Vì tính chất thí nghiệm nên 

không phân tích tương tác gen theo mô hình S.A. Eberhart và W.A. Russell (1966) 

[115] mà vận dụng kết quả phân tích tổng hợp đạt được của 8 thí nghiệm này. Đồng 



82 
 

thời so sánh, thảo luận kết quả với số liệu Kết quả chọn tạo và phát triển giống sắn 

KM419 ở các vùng sinh thái, (Hoàng Kim và cs, 2016) [27]. 

Đánh giá số liệu bảng 3.17 tổng hợp so sánh giống sắn KM419 và giống 

sắn KM94 (đối chứng) tại khảo nghiệm cơ bản và khảo nghiệm sản xuất ở vụ Hè 

và vụ Xuân tại Đồng Xuân và Sông Hinh về năng suất củ tươi, năng suất tinh bột 

và năng suất sắn lát khô giống sắn KM419 đều thể hiện ưu điểm vượt trội so với 

giống sắn KM94. 

Bởi mục tiêu của đề tài đặt ra là tuyển chọn giống sắn có năng suất củ tươi cao, 

hàm lượng tinh bột cao, năng suất tinh bột cao, năng suất củ khô cao trong vụ xuân và 

vụ hè theo điểm đại diện là Đồng Xuân và Sông Hinh để thấy được khác nhau, giống 

nhau của vụ trồng, điểm nghiên cứu và ưu điểm của giống KM419. Tuy không đánh 

giá sự ảnh hưởng của vụ và điểm nghiên cứu đến các tính trạng nghiên cứu nhưng sự 

so sánh này sẽ cho thấy ảnh hưởng của điểm nghiên cứu và mùa vụ tới các giống sắn 

thí nghiệm. 

Bảng 3.20 là sự đánh giá kết quả năng suất củ tươi của các giống sắn khảo 

nghiệm cơ bản tại huyện Đồng Xuân, Sông Hinh ở vụ Hè và vụ Xuân. KM419 là 

giống sắn nổi trội. 

 Bảng 3.20. Năng suất củ tươi của các giống sắn thí nghiệm tại huyện Đồng Xuân và 

huyện Sông Hinh ở vụ Hè và vụ Xuân 

Tên giống Năng suất củ tươi (tấn/ha)  

tại Đồng Xuân 

Năng suất củ tươi (tấn/ha)  

tại Sông Hinh 

Bình quân 

năng suất  

củ tươi 

(tấn/ha)      Vụ Hè      Vụ Xuân       Vụ Hè      Vụ Xuân 

KM419 34,9a 49,6a 53,6a 54,9a 48,2a 

KM440 31,5ab 44,1ab 50,5ab 48,5b 43,6b 

KM444 31,0ab 47,9a 48,7bc 44,8c 43,1b 

KM414 27,8bc 41,6bc 46,4c 40,9d 39,2c 

KM397 26,6bc 43,2ab 45,3c 42,4c 39,4 c 

KM325 24,2c 38,7c 37,4d 39,1d 35,1 d 

KM98-5 28,0bc 36,4c 38,5d 34,6e 28.9e 

KM94  25,6c 26,6d 32,3e 28,5f 28,3e 

Ghi chú: Các chữ cái khác nhau trong cùng một cột thể hiện sự sai khác có ý 

nghĩa ở mức 0,05. 
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So sánh năng suất tinh bột của các giống sắn trong khảo nghiệm cơ bản tại 

huyện Đồng Xuân và Sông Hinh ở vụ Hè và vụ Xuân được thể hiện ở bảng 3.21. 

Giống sắn KM419 dẫn đầu năng suất tinh bột đạt bình quân 13,9 tấn/ha vượt tương 

ứng 73,7% và 43,3% so với giống sắn KM94 và KM98-5. Sự so sánh năng suất tinh 

bột của giống sắn KM419 giữa vụ Xuân và vụ Hè tại Đồng Xuân là chênh lệch rất lớn. 

Giống sắn KM419 vụ Hè chỉ đạt 9,5 tấn tinh bột/ha, trong khi vụ Xuân đạt tới 15,0 tấn 

tinh bột/ha, chênh nhau tới 5,5 tấn tinh bột/ha, tương ứng với khoảng 0,7 ha nếu trồng 

KM94. Trong khi đó tại Sông Hinh, sự khác biệt giữa hai vụ là không lớn. Tại Đồng 

Xuân mức năng suất tinh bột đạt được trong cả hai vụ Hè và Xuân đề thấp hơn so với 

Sông Hinh, đặc biệt trong vụ Hè. Điều này gợi ý sự chuyển đổi diện tích sắn vụ Xuân 

tại huyện Đồng Xuân cần cao hơn so với sắn trồng vụ Hè để nguồn thu nhập tốt hơn 

cho nông dân. 

Bảng 3.21. Năng suất tinh bột của các giống sắn thí nghiệm tại huyện Đồng Xuân và 

huyện Sông Hinh ở vụ Hè và vụ Xuân. 

Tên giống 

Năng suất tinh bột (tấn/ha)  

tại Đồng Xuân 

Năng suất tinh bột (tấn/ha)  

tại Sông Hinh 

Bình quân 

năng suất  

tinh bột 

(tấn/ha)  Vụ Hè Vụ Xuân Vụ Hè Vụ Xuân 

KM419 9,5a 15,0a 15,2a 15,8a 13,9 a 

KM440 8,4ab 12,6b 14,4a 13,8a 12,3 b 

KM444 8,0ab 13,3ab 13,5ab 12,4a 11,8 bc 

KM414 7,1bc 11,3bc 12,1b 11,0bc 10,4 cd 

KM397 7,0bc 12,7b 13,0b 12,5a 11,3 c 

KM325 6,3c 10,2c 10,0cd 10,4bc   9,2 d 

KM98-5 7,5bc 10,4c 10,5bc 10,2c   9.7 d 

KM94  6,8bc 7,7d   9,1d 8,2d   8,0 e 

Ghi chú: Các chữ cái khác nhau trong cùng một cột thể hiện sự sai khác có ý 

nghĩa ở mức 0,05. 

 Kết quả chọn tạo và phát triển giống sắn KM419 ở các vùng sinh thái [27] cho 

thấy: Giống sắn KM419 đã được nông dân các địa phương ưa chuộng và phát triển 
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nhanh trong sản xuất tại Tây Ninh, Đồng Nai, Đắk Lắk, … với tên gọi sắn giống cao 

sản siêu bột Nông Lâm, Cút lùn. 

 Giống sắn KM419 đã được công nhận tại Quyết định số: 85/QĐ-BNN-TT, 

ngày 13 tháng 01 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc công nhận sản xuất 

thử giống cây trồng nông nghiệp mới, đối với giống sắn KM419 cho vùng sinh thái 

Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ. 

3.2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT THÂM CANH RẢI VỤ SẮN  

3.2.1. Xác định công thức phân bón thích hợp cho giống sắn KM419  

Bón phân hợp lý trên cơ sở khoa học phối hợp bón cân đối, hiệu qủa phân 

khoáng N, P, K đi đôi với việc tăng cường bón phân chuồng và hữu cơ vi sinh là giải 

pháp cơ bản để tăng năng suất sắn. Việc nghiên cứu công thức phân bón hợp lý có mục 

đích đáp ứng tối ưu nhu cầu dinh dưỡng của cây sắn để đạt nâng cao năng suất tinh bột 

sắn, duy trì tốt hơn độ phì nhiêu của đất và đạt hiệu quả kinh tế tối ưu.  

Cây sắn thông thường, cần lượng dinh dưỡng 150 kg N + 30 kg P2O5 + 150 kg 

K2O để đạt năng suất củ tươi 30 tấn/ha [81]. Tuy nhiên, tùy theo giống sắn, tính chất đất, 

thời vụ, kỹ thuật canh tác sắn và giá cả sắn và giá phân bón NPK cùng các dạng loại 

phân hữu cơ phổ biến thông dụng tại mỗi địa phương mà có sự hiệu chỉnh phù hợp.  

Chất dinh dưỡng quan trọng nhất đối với sắn là kali, kế đến là đạm, lân, canxi 

và magiê. Cách nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón cho sắn là đặt cây sắn vào khung 

dinh dưỡng và thời vụ tối ưu, điều chỉnh thời vụ xuống giống và thu hoạch tốt nhất cho 

sắn, xác định cơ cấu giống tốt và mật độ trồng phù hợp nhất của giống sắn tốt nhất đã 

xác định để đạt được năng suất tối đa và chất lượng, hiệu quả tối ưu. 

Cây sắn luôn thể hiện hiệu quả sản xuất tốt hơn hầu hết các loại cây trồng sắn 

trên những vùng đất cằn cỗi, nghèo dinh dưỡng, nên đa số người trồng sắn ít quan tâm 

đến việc bón phân cho cây sắn. Các thí nghiệm về phân bón cho cây sắn trên thế giới 

và Việt Nam đã chỉ ra: cây sắn cần được bón phân như các cây trồng khác, việc nghiên 

cứu lượng phân bón cho cây sắn ở mỗi vùng sinh thái khác nhau để nâng cao năng 

suất, tăng hiệu quả sử dụng phân bón, giữ độ phì đất về lâu dài rất cần thiết. 

Mục đích thí nghiệm này nhằm xác định được công thức phân bón thích hợp 

cho thâm canh sắn KM419 tại tỉnh Phú Yên đạt năng suất tinh bột và lợi nhuận cao. 

Quản lý cân bằng độ phì đất bằng phân hóa học và phân chuồng, hữu cơ vi sinh thích 

hợp cho việc trồng sắn tại tỉnh Phú Yên có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cấp bách. 

Kết quả nghiên cứu so sánh ảnh hưởng của các công thức phân bón đến chỉ tiêu 

hình thái và năng suất của giống sắn KM419 tại huyện Sông Hinh và huyện Đồng 

Xuân ở vụ Xuân và vụ Hè. Số liệu thí nghiệm nhằm làm rõ sự ảnh hưởng của 10 công 

thức phân bón trên chiều cao cây, số củ trên gốc, trọng lượng củ/gốc, năng suất thân lá 
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và gốc rễ, năng suất củ tươi, năng suất sinh khối, năng suất tinh bột, năng suất sắn lát 

khô, sự khác biệt trong chi phí phân bón, tăng chi (so với công thức đối chứng), tăng 

thu (do cung cấp thêm lượng phân bón so với đối chúng) và hiệu quả kinh tế.  

* Thí nghiệm phân bón ở vụ Xuân 

Bảng 3.22 thể hiện mức ảnh hưởng của 10 công thức phân bón đến các chỉ tiêu 

hình thái, năng suất và hiệu quả kinh tế của giống sắn KM419 ở vụ Xuân tại Sông Hinh. 

Bảng 3.22. Ảnh hưởng các công thức phân bón đến chỉ tiêu hình thái và năng suất của 

giống sắn KM419 tại huyện Sông Hinh ở vụ Xuân 

Kí hiệu 

công thức  

phân bón 

Chiều cao  

cây 

(cm) 

Số củ  

trên gốc 

(củ) 

Khối lượng 

củ/gốc 

(kg/gốc) 

Năng suất 

thân lá  

(tấn/ha) 

Năng suất  

sinh khối 

(tấn/ha) 

P1 228,6b 9,0b 2,34cd 22,6b 49,9 

P2 (đc) 228,8b 9,1b 2,63c 25,7b 63,2 

P3 218,6b 9,6b 2,61c 25,4b 56,5 

P4 236,7ab 11,3a 3,42b 32,8a 78,6 

P5 238,9ab 11,8a 3,49ab 33,5a 84,1 

P6 244,4a 11,9a 3,66a 35,3a 90,2 

P7 229,8b 9,5b 2,60c 25,4b 54,8 

P8 236,5ab 10,7ab 3,18b 30,5a 69,7 

P9 234,6ab 11,9a 3,33b 32,3a 76,8 

P10 243,7a 12,2a 3,54a 34,0a 85,6 

Ghi chú: Các chữ cái khác nhau trong cùng một cột thể hiện sự sai khác có ý 

nghĩa ở mức 0,05. 

Các công thức P6, P10 và P5 tác động tốt nhất đến chỉ tiêu sinh trưởng và năng 

suất của giống sắn KM419 vụ Xuân ở Sông Hinh. Sử dụng phân bón ở các mức P6, 

P10 và P5 đã đạt năng suất sắn củ tươi tương ứng là 54,9 tấn/ha, 51,6 tấn/ha và 50,6 

tấn/ha  so mức P2 đối chứng đạt 37,5 tấn/ha, khác biệt rất có ý nghĩa về mặt thống kê.  

Mức đầu tư về phân bón của các công thức P6, P10, P5 tạo điều kiện cho cây 

sắn đủ hàm lượng dinh dưỡng phát triển và đạt năng suất sắn củ tươi, năng suất tinh 
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bột, năng suất sắn lát khô cao nhất. Tuy nhiên để có cơ sở tư vấn giúp cho người dân 

lựa chọn phương án đầu tư sản xuất, chúng tôi tiến hành phân tích hiệu quả kinh tế về 

mức đầu tư phân bón (Bảng 3.23). Các công thức có hiệu quả kinh tế cao nhất là 100 

kg N + 80 kg P2O5 + 150 kg K2O + 10 tấn phân chuồng/ ha (P6) đạt 27,8 triệu đồng/ha 

và 100 kg N + 80 kg P2O5 + 150 kg K2O + 1 tấn phân hữu cơ vi sinh/ha (P10) đạt 22,6 

triệu đồng/ha. Số liệu này vượt trội so với công thức phân bón đối chứng 100 kg N + 

60 kg P2O5+ 120 kg K2O/ha (P2) và các công thức còn lại. 

Bảng 3.23. Ảnh hưởng các công thức phân bón đến năng suất và hiệu quả kinh tế của 

giống sắn KM419 tại huyện Sông Hinh ở vụ Xuân 

Kí hiệu 

công thức  

phân bón 

Năng suất (tấn/ha) Hiệu quả kinh tế (triệu đồng) 

Củ 

tươi 

Tinh 

bột 

Sắn 

lát khô 

Chi 

phân 

Tăng 

chi 

Tăng 

thu 

P1 27,3d 7,8d 11,2d 4,7 -1,7 -16,3 

P2 37,5c 10,7c 15,5c 6,4 0 0 

P3 31,1d 8,7d 12,8d 9,0 2,6 -10,2 

P4 45,8b 13,1b 18,9b 10,8 4,4 13,3 

P5 50,6a 14,5a 21,0a 11,4 5,0 21,0 

P6 54,9a 15,9a 22,9a 12,0 5,6 27,8 

P7 29,4d 8,2d 12,1d 8,0 1,6 13,0 

P8 39,2c 11,2bc 16,2bc 9,8 3,4 2,7 

P9 44,5b 12,8b 18,5b 10,4 4,0 11,2 

P10 51,6a 14,9a 21,3a 11,0 4,6 22,6 

Ghi chú: Các chữ cái khác nhau trong cùng một cột thể hiện sự sai khác có ý 

nghĩa ở mức 0,05; Giá sắn 1600đ/kg, giá KCl 10.000đ/kg. 

Bảng 3.24 và bảng 3.25 thể hiện mức ảnh hưởng của các công thức phân bón 

đến các chỉ tiêu hình thái, năng suất và hiệu quả kinh tế của giống sắn KM419 vụ 

Xuân tại Đồng Xuân. 

Ảnh hưởng của các công thức P6, P10 và P5 đến chỉ tiêu sinh trưởng và năng 

suất của giống sắn KM419 vụ Xuân ở Đồng Xuân cũng tương tự như Sông Hinh, có 
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tác động tốt nhất. Sử dụng phân bón ở các mức P6, P10 và P5 đã đạt năng suất sắn củ 

tươi tương ứng là 51,3 tấn/ha, 49,6 tấn/ha và 48,9 tấn/ha so mức P2 đối chứng đạt 36,9 

tấn/ha, khác biệt rất có ý nghĩa về mặt thống kê.   

Bảng 3.24. Ảnh hưởng các công thức phân bón đến các chỉ tiêu hình thái và năng suất 

của giống sắn KM419 tại huyện Đồng Xuân ở vụ Xuân 

Kí hiệu 

công thức  

phân bón 

Chiều cao  

cây 

(cm) 

Số củ  

trên gốc 

(củ) 

 Khối lượng 

củ/ gốc 

(kg/gốc) 

Năng suất 

thân lá  

(tấn/ha) 

Năng suất  

sinh khối 

(tấn/ha) 

P1 215,7b 9,7b 2,34cd 21,8b 54,6 

P2 (đc) 219,8ab 10,1b 2,63c 24,6b 61,5 

P3 216,4ab 9,6b 2,61c 24,4b 61,0 

P4 221,6ab 11,3a 3,42b 31,9a 79,8 

P5 223,5ab 11,8a 3,49ab 32,6a 81,5 

P6 234,1a 12,2a 3,66a 34,2a 85,5 

P7 219,7ab 9,8b 2,60c 24,3b 60,8 

P8 220,4ab 11,5a 3,18b 29,7a 74,3 

P9 224,8ab 11,7a 3,33b 31,1a 77,8 

P10 232,6a 12,0a 3,54a 33,0a 82,6 

Ghi chú: Các chữ cái khác nhau trong cùng một cột thể hiện sự sai khác có ý 

nghĩa ở mức 0,05. 

Các công thức có hiệu quả kinh tế cao nhất là 100 kg N + 80 kg P2O5 + 150 kg 

K2O + 10 tấn phân chuồng/ ha (P6) và 100 kg N + 80 kg P2O5 + 150 kg K2O + 1 tấn 

phân hữu cơ vi sinh/ha (P10) đạt ở mức tăng thu lần lượt là 23 triệu đồng/ha và 20,3 

triệu đồng/ha. Số liệu này vượt trội so với công thức phân bón đối chứng 100 kg N + 

60 kg P2O5+ 120 kg K2O/ha (P2) và các công thức còn lại. 
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Bảng 3.25. Ảnh hưởng các công thức phân bón đến năng suất và hiệu quả kinh tế của 

giống sắn KM419 tại huyện Đồng Xuân ở vụ Xuân 

Kí hiệu 

công thức  

phân bón 

Năng suất 

(tấn/ha) 

Hiệu quả kinh tế 

(triệu đồng/ha) 

Củ 

tươi 

Tinh 

bột 

Sắn 

lát khô 

Chi 

phân 

Tăng 

chi 

Tăng 

thu 

P1 32,8d 9,4d 13,7d 4,7 -1,7 -6,6 

P2 36,9c 10,6c 15,4c 6,4 0 0 

P3 36,6c 10,5c 15,3c 9,0 2,6 -4,8 

P4 47,9b 13,7ab 20,0b 10,8 4,4 17,6 

P5 48,9a 14,0ab 20,4ab 11,4 5,0 19,2 

P6 51,3a 14,7a 21,4a 12,0 5,6 23,0 

P7 36,5c 10,3cd 15,2c 8,0 1,6 -6,4 

P8 44,6b 12,8b 18,6b 9,8 3,4 12,3 

P9 46,7b 13,4b 19,5b 10,4 4,0 15,7 

P10 49,6a 14,2a 20,7a 11,0 4,6 20,3 

Ghi chú: Các chữ cái khác nhau trong cùng một cột thể hiện sự sai khác có ý 

nghĩa ở mức 0,05; Giá sắn 1600 đ/kg, giá KCl 10.000 đ/kg. 

* Thí nghiệm phân bón ở vụ Hè 

Bảng 3.26 và bảng 3.27 thể hiện mức ảnh hưởng của các công thức phân bón 

đến các chỉ tiêu hình thái, năng suất và hiệu quả kinh tế của giống sắn KM419 vụ Hè ở 

Sông Hinh. 

Ảnh hưởng của các công thức P6, P10 và P5 đến chỉ tiêu sinh trưởng và năng 

suất của giống sắn KM419 vụ Hè ở Sông Hinh, có tác động tốt nhất. Sử dụng phân 

bón ở các công thức P6, P10 và P5 đã đạt năng suất sắn củ tươi tương ứng là 48,6 

tấn/ha, 46,4 tấn/ha và 45,3 tấn/ha so mức P2 đối chứng đạt 36,4 tấn/ha, khác biệt rất có 

ý nghĩa về mặt thống kê.   
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Bảng 3.26. Ảnh hưởng các công thức phân bón đến các chỉ tiêu hình thái và năng suất 

của giống sắn KM419 tại huyện Sông Hinh ở vụ Hè  

Kí hiệu 

công thức  

phân bón 

Chiều cao  

cây 

(cm) 

Số củ  

trên gốc 

(củ) 

Khối lượng 

củ/ gốc 

(kg/gốc) 

Năng suất 

thân lá  

(tấn/ha) 

Năng suất  

sinh khối 

(tấn/ha) 

P1 228,5c 8,4b 2,54c 21,6c 53,4 

P2 (đc) 231,4bc 8,5b 2,91bc 24,2c 60,6 

P3 225,3c 8,6b 2,66c 22,5c 55,7 

P4 235,7ab 11,5a 3,24b 27,4b 67,9 

P5 241,0ab 11,9a 3,62a 30,5a 75,8 

P6 243,9a 12,2a 3,89a 32,7a 81,3 

P7 228,7c 9,2b 2,50c 21,2c 52,4 

P8 234,5ab 10,2ab 3,22b 27,2b 67,5 

P9 237,4ab 12,1a 3,38b 30,2a 70,5 

P10 246,5a 12,0a 3,71a 31,0a 77,4 

Ghi chú: Các chữ cái khác nhau trong cùng một cột thể hiện sự sai khác có ý 

nghĩa ở mức 0,05. 

Các công thức có hiệu quả kinh tế cao nhất là 100 kg N + 80 kg P2O5 + 150 kg 

K2O + 10 tấn phân chuồng/ ha (P6) và 100 kg N + 80 kg P2O5 + 150 kg K2O + 1 tấn 

phân hữu cơ vi sinh/ha (P10) đạt ở mức tăng thu lần lượt là 19,5 triệu đồng/ha và 16 

triệu đồng/ha. Số liệu này vượt trội so với công thức phân bón đối chứng 100 kg N + 

60 kg P2O5+ 120 kg K2O/ha (P2) và các công thức còn lại. 

Đánh giá sâu hơn đối với phân hữu cơ vi sinh Sông Gianh về thành phần dinh 

dưỡng, tính chất phân bón và hiệu quả ứng dụng phân Sông Gianh đối với sắn vụ 

Xuân, vụ Hè ở huyện Sông Hinh và huyện Đồng Xuân cho thấy: Phân hữu cơ vi sinh 

Sông Gianh do có thành phần hữu cơ tổng số: 23,5%; axithumic: 5,6%; P2O5: 3,2%; vi 

sinh vật hữu ích: 5X106 CFU/g nên có tác dụng tốt trong sự nâng cao độ phì nhiêu của 

đất. Những công thức đầu tư N, P, K kết hợp bón hữu cơ vi sinh trên đất đỏ Sông Hinh 

và đất xám Đồng Xuân đều vượt trội hơn hẳn so đối chứng bón đơn độc phân khoáng 

NPK ở mức thông thường hoặc mức cao đơn độc mà không có bón phân chuồng hoặc 

hữu cơ vi sinh. Sự minh chứng thực tế này rõ ràng, thuyết phục, được người nông dân 

chấp nhận. 
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Bảng 3.27. Ảnh hưởng các công thức bón đến năng suất và hiệu quả kinh tế của giống 

sắn KM419 tại huyện Sông Hinh ở vụ Hè 

Kí hiệu 

công thức  

phân bón 

Năng suất 

(tấn/ha) 

Hiệu quả kinh tế 

(triệu đồng/ha) 

Củ 

tươi 

Tinh 

bột 

Sắn 

lát khô 

Chi 

phân 

Tăng 

chi 

Tăng 

thu 

P1 31,8d 10,0d 13,1d 4,7 -1,7 -7,4 

P2 36,4c 10,6cd 15,1c 6,4 0 0 

P3 33,2d 9,0e 13,4d 9,0 2,6 -5,1 

P4 40,5b 11,5bc 16,7b 10,8 4,4 6,6 

P5 45,3a 12,9a 18,8a 11,4 5,0 14,2 

P6 48,6a 13,9a 20,2a 12,0 5,6 19,5 

P7 31,2d 8,7e 12,6d 8,0 1,6 -8,3 

P8 40,3b 11,4bc 16,4b 9,8 3,4 6,2 

P9 42,3b 12,0ab 17,6b 10,4 4,0 9,4 

P10 46,4a 13,3a 19,3a 11,0 4,6 16,0 

Ghi chú: Các chữ cái khác nhau trong cùng một cột thể hiện sự sai khác có ý 

nghĩa ở mức 0,05; Giá sắn 1600 đ/kg, giá KCl 10.000 đ/kg.   

Bảng 3.28 và bảng 3.29 thể hiện mức ảnh hưởng của các công thức phân bón 

đến các chỉ tiêu hình thái, năng suất và hiệu quả kinh tế của giống sắn KM419 vụ Hè ở 

Đồng Xuân. 

Ảnh hưởng của các công thức P6, P10 và P5 đến chỉ tiêu sinh trưởng và năng 

suất của giống sắn KM419 vụ Hè ở Sông Hinh, có tác động tốt nhất. Sử dụng phân 

bón ở các công thức P6, P10 và P5 đã đạt năng suất sắn củ tươi tương ứng là 45,9 

tấn/ha, 44 tấn/ha và 43,6 tấn/ha so mức P2 đối chứng đạt 36,4 tấn/ha, khác biệt rất có ý 

nghĩa về mặt thống kê.   

Các công thức có hiệu quả kinh tế cao nhất là 100 kg N + 80 kg P2O5 + 150 kg 

K2O + 10 tấn phân chuồng/ ha (P6) và 100 kg N + 80 kg P2O5 + 150 kg K2O + 1 tấn 

phân hữu cơ vi sinh/ha (P10) đạt ở mức tăng thu lần lượt là 18,2 triệu đồng/ha và 15,2 

triệu đồng/ha. Số liệu này vượt trội so với công thức phân bón đối chứng 100 kg N + 

60 kg P2O5+ 120 kg K2O/ha (P2) và các công thức còn lại. 



91 
 

Bảng 3.28. Ảnh hưởng các công thức bón đến các chỉ tiêu hình thái và năng suất của 

giống sắn KM419 tại huyện Đồng Xuân ở vụ Hè  

Kí hiệu 

công thức  

phân bón 

Chiều cao  

cây 

(cm) 

Số củ  

trên gốc 

(củ) 

Khối lượng 

củ/ gốc 

(kg/gốc) 

Năng suất 

thân lá  

(tấn/ha) 

Năng suất  

sinh khối 

(tấn/ha) 

P1 215,7b 8,7b 2,37b 19,8c 49,5 

P2 (đc) 219,8ab 9,1b 2,76b 23,0b 57,5 

P3 216,4ab 8,6b 2,80b 23,4b 58,5 

P4 221,6ab 10,3a 3,32a 27,6a 69,1 

P5 223,5ab 10,8a 3,49a 29,1a 72,7 

P6 234,1a 11,2a 3,67a 30,6a 76,5 

P7 219,7ab 8,8b 2,85b 23,7b 59,3 

P8 220,4ab 10,5a 3,27a 27,2a 68,0 

P9 224,8ab 10,7a 3,35a 27,9a 69,8 

P10 232,6a 11,0a 3,52a 29,5a 73,5 

Ghi chú: Các chữ cái khác nhau trong cùng một cột thể hiện sự sai khác có ý 

nghĩa ở mức 0,05. 

Những công thức đầu tư phân khoáng N, P, K kết hợp bón phân chuồng hoặc 

hữu cơ vi sinh đều vượt trội hơn hẳn so đối chứng; Phân Kali ở các công thức không 

đầu tư ảnh hưởng nghiêm trọng năng suất sắn. Lượng phân bón 150kg K2O/ha tăng 

năng suất sắn và hiệu quả kinh tế rõ rệt. So sánh các công thức phân bón thí nghiệm 

thực hiện ở hai vụ khác nhau có thể thấy mức độ ảnh hưởng của các công thức phân 

bón cũng khác nhau. Phân bón tác động đến lên chiều cao cây, số củ trên gốc, trọng 

lượng củ/gốc, năng suất thân lá và gốc rễ, năng suất củ tươi, năng suất sinh khối, năng 

suất tinh bột, năng suất sắn lát khô của cây sắn ở vụ Xuân tốt hơn vụ Hè.  
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Bảng 3.29. Ảnh hưởng các công thức bón đến năng suất và hiệu quả kinh tế của giống 

sắn KM419 tại huyện Đồng Xuân ở vụ Hè  

Kí hiệu 

công thức  

phân bón 

Năng suất (tấn/ha) Hiệu quả kinh tế (triệu đồng) 

Củ 

tươi 

Tinh 

bột 

Sắn 

lát khô 

Chi 

phân 

Tăng 

chi 

Tăng 

thu 

P1 (đc1) 29,7d 8,4d 12,2d 4,7 -1,7 -7,7 

P2 (đc2) 34,5c 9,7c 14,2c 6,4 0 0 

P3 35,1d 9,8c 14,5c 9,0 2,6 -9,6 

P4 41,5b 11,7b 17,1b 10,8 4,4 11,2 

P5 43,6a 12,3a 18,0ab 11,4 5,0 14,6 

P6 45,9a 12,9a 18,9a 12,0 5,6 18,2 

P7 35,6d 10,0c 14,7c 8,0 1,6 1,8 

P8 40,8c 11,5b 16,8b 9,8 3,4 10,1 

P9 41,9b 11,8b 17,3b 10,4 4,0 11,8 

P10 44,0a 12,4a 18,1a 11,0 4,6 15,2 

Ghi chú: Các chữ cái khác nhau trong cùng một cột thể hiện sự sai khác có ý 

nghĩa ở mức 0,05; Giá sắn 1600 đ/kg, giá KCl 10.000 đ/kg. 

* So sánh kết quả phân bón với các nghiên cứu phân bón khác 

Kết quả nghiên cứu về phân bón cho sắn của chúng tôi phù hợp với công bố các 

kết quả của Howeler, R.H và T.M.Aye, (2015) [23] nghiên cứu về phân bón cho cây 

sắn ở khu vực Châu Á; Hoàng Kim, Nguyễn Văn Bộ và cs, (2013) [28] về lượng phân 

bón cho giống sắn KM419 tại tỉnh Tây Ninh. Thông tin chi tiết của những công bố này 

như sau: 

 So sánh kết quả sử dụng phân bón với các nước trên thế giới 

Ấn Độ khuyến cáo bón phân cho sắn với lượng 12 tấn phân chuồng + 100  N + 

25 P2O5 + 100 K2O kg/ha. Bón lót trước khi trồng 100% phân chuồng + 1/2 N + 1/2 

K2O + 100 % lân. Số phân còn lại (1/2 N + 1/2 K2O) bón thúc từ 45 ngày đến 2 tháng 

sau khi trồng. Trước đó cũng ở Ấn Độ, các nghiên cứu về dinh dưỡng trên sắn đã chỉ 
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ra rằng ở những vùng đất có đá ong (pH thấp) hàm lượng lân cao thì việc bón lân cho 

sắn là không cần thiết trong suốt 4 năm đầu canh tác liên tục. Tại những vùng đất có 

lượng lân thấp sắn có yêu cầu lân cao với hàm lượng khoảng 100 kg P2O5/ha và yêu 

cầu này giảm dần trong những năm tiếp theo. Những nghiên cứu về nhu cầu N, P, K 

của giống có thời gian ngắn trồng trên đất canh tác lúa đã cho thấy rằng sắn thích hợp 

với lượng khoảng 100 kg N + 100 kg K2O và không có ý nghĩa khi bón lân [89]. 

 Thái Lan khuyến cáo bón phân cho sắn với lượng 95 kg N + 45 kg P2O5 + 95 

kg K2O. Bón lót lúc trồng 45 kg N+ 45 kg P2O5 + 45 kg K2O kg/ ha. Lượng phân còn 

lại (50 kg N + 50 kg K2O) bón thúc theo rãnh cạnh hàng sau khi trồng 3 tháng. Theo 

Sittibusaya và cs, (1984) từ những kết quả nghiên cứu hơn 100 thí nghiệm trên đồng 

ruộng của nông dân tại Thái Lan và Trung Quốc cho rằng cây sắn phản ứng mạnh với 

mức bón phân đạm từ 50- 200 kg N/ha, nhưng cũng có sự khác nhau tuỳ giống, giống 

SC205 phản ứng với mức bón 200 kg N/ha còn giống SC201 ở mức 50 kg N/ha [48]. 

Indonesia khuyến cáo bón phân cho sắn với lượng 100 N+ 50 P2O5 + 100 K2O 

kg/ha. Bón lót trước khi trồng 100% phân lân + 1/3 N + 1/3 K2O. Số còn lại (2/3 N + 

2/3 K2O) bón lúc thu hoạch xong cây trồng xen, tức 3 - 4 tháng sau khi trồng sắn. Về 

dạng phân bón, người ta thấy rằng có sự khác nhau không đáng kể giữa phân đạm 

nitrat và đạm amonium. Cây sắn cũng có khả năng sử dụng khá tốt phân phosphate 

nghiền, nhưng bón phân lân dễ hòa tan tốt hơn cho cây sắn. Phân kali có thể dùng cả 

kali clorua và kali sulphat, nhưng thông thường dùng kali clorua rẻ hơn. Qua nhiều thử 

nghiệm về phân bón trên các nông trại ở vùng miền Nam Sulawesi của Indonesia đã 

xác định được công thức phân bón cho sắn trên mỗi ha đất trồng sắn là 90 kg N + 72 

kg P2O5+ 50 kg K2O. Trong khi đó việc cung cấp phân bón cho mỗi ha trồng sắn vượt 

mức 150 kg N + 60 kg P2O5 + 60 kg K2O không làm tăng năng suất [89]. 

 Tại Malaysia, một thí nghiệm dài hạn về phản ứng của sắn với phân bón 

NPK và vôi trên vùng đất than bùn tại trạm Pontain ở miền nam Peninsular – 

Malaysia đã cho biết nên áp dụng lượng phân là 3 tấn vôi + 250 kg N: 30 kg 

P2O5:160 kg K2O /ha [89]. 

 Ở Philippines, thí nghiệm về ảnh hưởng của các công thức phân bón đến năng 

suất củ sắn được tiến hành tại Bohol - cho thấy công thức 60 kg N + 30 kg P2O5 + 60 

kg K2O cho năng suất củ và hiệu quả kinh tế cao nhất. Trong khi đó, đối chứng không 

sử dụng phân bón cho năng suất củ thấp nhất [89]. 

Tại Trung Quốc, các thí nghiệm về phân bón được tiến hành tại Guangdong, 

Guangxi và Hainam đã chỉ ra rằng khi sắn được canh tác liên tục trên một vùng đất thì 

mức phân bón được xác định là 100 kg N + 25 kg P2O5 + 100 kg K2O cho năng suất và 

lợi nhuận kinh tế tối ưu nhất, trong cả 3 vùng thí nghiệm trên thì sắn phản ứng chủ yếu 

với đạm, tiếp theo là kali, còn lân thì thường ít có ý nghĩa thống kê hơn [89]. 
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Tại Colombia, thí nghiệm đánh giá hiệu lực lâu dài của các mức độ dinh dưỡng 

khác nhau trong suốt 8 năm trồng liên tục ở Andept, thì việc không bón phân đã làm 

năng suất sắn giảm dần từ 25 đến 14 tấn/ha, còn nếu có chỉ bón N hoặc P thì việc giảm 

năng suất tương tự cũng xảy ra. Nhưng khi K hoặc N, P, K được bón đầy đủ (100 kg 

N, 200 kg P2O5 và 150 kg K2O /ha) thì cho năng suất rất cao 30 - 40 tấn/ha có thể được 

duy trì liên tục.Tỷ lệ phân bón cao hơn có lợi cho năng suất sắn nhưng tăng nồng độ P 

và K ở trong đất [89].  

 Tại Hawaii, một thí nghiệm đồng ruộng đã được tiến hành vào năm 1987 ở 

Vertic Haplustoll thuộc hòn đảo Oahu để nghiên cứu sự sản xuất chất khô và hiệu quả 

của quá trình phân chia chất khô của sắn dưới sự gia tăng tỷ lệ áp dụng N (0, 50, 100, 

and 150 kg N/ha). Sự áp dụng phân N đã làm tăng một cách ý nghĩa chiều cao và tổng 

lượng chất khô nhưng làm giảm sự cân đối chất khô phân phối xuống cũ. Tỷ lệ phân 

chia chất khô cao nhất cho củ (trọng lượng khô của củ/tổng số trọng lượng khô) 

khoảng 0,28 đối với mức 150 kg N và 0,44 đối với đối chứng (0 kg N). Khả năng tích 

lũy của thân cây được nâng lên rất cao bởi sự bón phân N, tại mức N cao sự cân đối 

của chất khô tập trung cho thân cây đã gia tăng hầu hết theo độ dài thời gian. Tỷ lệ 

phân chia chất khô cao nhất cho thân cành là khoảng 0,68 đối với mức 150 kg N và 

0,56 đối với đối chứng [89]. 

 Ở Ghana, một nghiên cứu đã được thực hiện trong suốt các mùa canh tác 2004 - 

2006 để đánh giá sự phản ứng của hai kiểu gen sắn Afisiafi và Akwetey đối với các 

phương pháp áp dụng phân N dưới điều kiện mùa mưa tại thảo nguyên duyên hải của 

Ghana. Hai kiểu gen sắn được trồng trên đồng ruộng dưới điều kiện mưa và bón 60 kg 

N + 60 kg P2O5+ 190 kg K2O /ha đã mang lại tổng số chất khô trung bình từ 23,1 đến 

29,5 tấn/ha, năng suất củ tươi trung bình từ 35,3 đến 39,2 tấn/ha, N tích lũy từ 168,1 

đến 201,1 kg/ha và sự bồi đắp N lại cho đất trung bình 39,1 đến 40,3 % [89]. 

Asare và cs (2009), trích dẫn bởi Howeler, 2014 ) [89] đã đánh giá 5 giống sắn 

về năng suất, sự tích lũy N và ảnh hưởng của chúng lên đặc tính hóa học của đất. Hàm 

lượng P trong đất đã tăng lên mạnh mẽ sau 14 tháng canh tác trong khi chất hữu cơ, N 

và hàm lượng K trao đổi giảm theo thời gian. Năng suất củ tươi dao động từ 17 – 35,9 

tấn/ha, trong khi tổng lượng chất khô cũng dao động từ 18 đến 25 tấn/ha. Tổng lượng 

N tích lũy trong tổng sinh khối cây dao động từ  228 - 288 kg N/ha. Tổng lượng N hấp 

thu từ đất suốt thời kỳ thu hoạch cây dao động từ 59 - 123 kg N/ha, trong khi tổng 

lượng N hấp thu bồi đắp lại cho đất thông qua các phế phẩm thân lá dao động từ 127 - 

189 kg N/ha. Nghiên cứu cho thấy rằng các giống sắn với năng suất chất khô ở củ cao 

có tiềm năng lấy đi khối lượng lớn các dinh dưỡng từ đất trong khi các giống với phế 

phẩm thân lá cao sẽ trao trả một lượng lớn dinh dưỡng hấp thu của cây. 
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 So sánh kết quả nghiên cứu bón phân cân đối và hiệu quả cho sắn ở Việt Nam, 

thông tin đúc kết từ năm 1995 đến năm 2015, cho thấy:  

Thực tế các vùng trồng sắn ở nước ta, ngoại trừ một số đất rừng mới khai phá, 

hầu hết các loại đất trồng sắn đều bị thoái hóa và cạn kiệt dinh dưỡng. Ở các mức năng 

suất cao cây sắn lấy đi rất nhiều dinh dưỡng từ đất, cùng với khả năng cây có thể sử 

dụng hiệu quả dinh dưỡng có trong đất và trong trồng sắn thường ít được quan tâm 

bón phân đầy đủ nên người ta xếp sắn vào “cây làm cạn kiệt đất”, “cây bóc lột đất”. 

Trong nhiều công trình nghiên cứu gần đây của một số nhà khoa học cho biết nông 

dân đầu tư phân bón rất thấp và thiếu cân đối. Đây là một trong những nguyên nhân 

quan trọng làm cho năng suất sắn bình quân cả nước trong nhiều năm rất thấp.  

 Lượng phân cần bón cho sắn để đạt năng suất và hàm lượng tinh bột khá trên 

các vùng đất sắn có mức đầu tư thấp là: 40 - 50 kg N + 30 kg P2O5 + 100 - 120 kg K2O 

[28]. Công thức phối trộn phân khoáng theo tỷ lệ NPK 9 - 6,5 - 12 với lượng bón 700 

kg/ha tương ứng với 63 kg N + 46 kg P2O5 + 84 kg K2O tỏ ra thích hợp trên cả đất xám 

lẫn đất đỏ ở tỉnh Đồng Nai, đạt năng suất sắn củ tươi và lợi nhuận cao nhất [30]. 

Việc trồng sắn trên vùng đất có nguồn gốc từ đất phiến sét, theo Thái Phiên và 

Nguyễn Công Vinh (1998) [65], qua ba năm liền thí nghiệm ở vùng núi và trung du 

phía Bắc nếu không bón phân thì năng suất sắn giảm đến 10 tấn/ha trong năm thứ 2, 

nhưng nếu bón NPK với thành phần K cao thì năng suất sắn tăng lên 20 tấn/ha. Trên 

đất phiến thạch sét bón kết hợp đầy đủ NPK ở hai mức 30 N + 30 P2O5+ 60 K2O  

kg/ha và 60 N + 60 P2O5+ 120 K2O kg/ ha đã tăng năng suất sắn trung bình từ 71- 

112% so với đối chứng không bón phân. Điều này chứng tỏ trồng sắn trên đất đồi bón 

phân khoáng có hiệu lực rất cao. 

 Thí nghiệm về bón phân cân đối cho cây sắn ở Dak Lak đã xác định được lượng 

bón NPK cân đối trên đất phiến thạch là 100 kg N + 100 kg P2O5 + 150 kg K2O/ha và 

trên đất bazan là 60 kg N + 60 kg P2O5+ 100 kg K2O/ha [62]. 

 Việc bón phối hợp 10 tấn phân chuồng + 80 kg N+ 80 kg K2O/ha đã cho năng 

suất sắn đạt 15,65 tấn củ tươi/ha, với mức bón như trên mà thêm 40 kg P2O5 đã không 

làm tăng năng suất [11]. Kết quả thí nghiệm chính quy về tổ hợp phân bón cho sắn tại 

Trường Đại học Nông Lâm Bắc Thái và trên cơ sở lựa chọn các tổ hợp phân bón cho 

sắn của bà con nông dân ở ba điểm nghiên cứu năm 1996. Năm 1997, một số tổ hợp 

phân bón mới tương đối phù hợp với điều kiện sản xuất của nông dân đã được thí 

nghiệm: Tại Phổ Yên - Thái Nguyên: xác định được mức phân bón cho sắn là 120 kg 

N + 40 kg P2O5 + 120 kg K2O + 10 tấn phân chuồng/ha cho năng suất và hiệu quả cao 

nhất. Tại Thanh Ba - Phú Thọ: một số tổ hợp phân khoáng đã được đem so sánh với 

việc bón phân chuồng thuần túy. Kết quả cho thấy, việc bón phân khoáng bao giờ cũng 

làm tăng năng suất tức thì so với tác dụng của phân hữu cơ. Tại Lương Sơn - Hòa 
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Bình: một số công thức bón đủ đạm và kali, mặc dù thiếu lân song năng suất sắn vẫn 

đạt cao nhất. Trong khi đó các nghiệm thức có bón lân nhưng thiếu kali thì năng suất 

giảm hẳn. Điều đó nói lên tầm quan trọng của kali trong việc tăng năng suất thể hiện 

rõ hơn ở vùng này [44]. 

 Các thí nghiệm “nghiên cứu cùng nông dân” FPR được tiến hành ở 3 tỉnh Thái 

Nguyên, Thanh Hóa, Vĩnh Phú trong 4 năm cho thấy cây sắn phản ứng mạnh đối với 

bón K và N, phản ứng (nếu có) với P, lợi nhuận cao nhất khi bón phân với tỷ lệ 3 : 1 : 

3 hay 2,5 : 1 : 3 của N : P : K cùng với việc bón thêm 10 tấn phân chuồng/ha. Trong 

các nguyên tố đa lượng thì K là yếu tố hạn chế năng suất sắn. Thí nghiệm bón N, P, K 

hàng năm trên đất đỏ vàng của Đại học Nông Lâm Thái Nguyên chỉ ra rằng nếu bón 

N, K mà thiếu P thì năng suất sắn vẫn cao, nhưng khi bón N, P mà không bón K năng 

suất sắn giảm [85]. 

Ảnh hưởng dài hạn của việc áp dụng N cho sản xuất sắn trên đất dốc ở Thái 

Nguyên đã được đánh giá và khuyến cáo cho sản xuất sắn ở nhiều vùng. Sự cung cấp 

N dài hạn đã làm tăng một cách ý nghĩa năng suất sắn trong suốt thời kỳ thí nghiệm. 

Đối với các nghiệm thức bón N, ở những năm sau thí nghiệm có năng suất sắn cao hơn 

so với nghiệm thức đối chứng. Mức 80 kg N/ha kết hợp với 40 kg P2O5 và 80 kg 

K2O/ha [12]. 

Thí nghiệm phân bón được tiến hành tại Thủ Đức - thành phố Hồ Chí Minh và 

Hố Nai - Thống Nhất - Đồng Nai cho thấy yêu cầu của sắn đối với phân bón rất rõ 

trong năm đầu, áp dụng mức phân 80 kg N + 40 kg P2O5+ 80 kg K2O và 160 kg N + 

80 kg P2O5 + 160 kg K2O/ha cho năng suất cao, nếu giảm hàm lượng đạm trong khi 

gia tăng kali sẽ làm gia tăng hàm lượng tinh bột trong củ, trong khi đó việc cung cấp 

lân mang lại hiệu quả rất thấp đối với hàm lượng tinh bột trong củ [23].  

Công thức bón 60 kg N + 60 kg P2O5 + 90 kg K2O/ha năng suất sắn củ tươi 

giống sắn KM94 đạt 26,11 tấn/ha, tỉ lệ chất khô 37,37%, hàm lượng tinh bột 29,37%.  

Công thức bón 40 kg N + 40 kg P2O5 + 60 kg K2O + 1.500 kg phân hữu cơ vi sinh/ha, 

năng suất sắn củ tươi đạt 25,54 tấn/ha, tỉ lệ chất khô 38,16%, hàm lượng tinh bột 

29,71%. Công thức bón 40 kg N + 40 kg P2O5 + 60 kg K2O + 1.500 kg phân hữu cơ vi 

sinh/ha cho tổng thu 21,19 triệu đồng/ha, công thức bón 60 kg N + 60 kg P2O5 + 90 kg 

K2O/ha cho tổng thu 21,67 triệu đồng/ha, trong khi đó đối chứng không bón phân chỉ 

đạt 10,78 triệu đồng/ha, cho thấy hai công thức trên cho hiệu quả kinh tế đạt gấp 2 lần 

so với đối chứng không bón phân [59].  

 Tất cả các trường hợp bón phân đều làm tăng năng suất so với đối chứng từ 

11,34 – 25,98%. Bón NPK + 2 tấn phân chuồng làm cho năng suất tăng từ 21,08 – 

28,90 tấn/ha [60].  
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 Theo Hoàng Kim (2014a) [32], đúc kết những kết quả nghiên cứu nhu cầu dinh 

dưỡng khoáng và bón phân cho sắn như sau: Sắn có yêu cầu khá cao về các chất dinh 

dưỡng. Chất dinh dưỡng quan trọng nhất đối với sắn là kali, kế đến là đạm, lân, canxi 

và ma nhê. Đất sắn Việt Nam hầu hết đều nghèo dinh dưỡng và ít được cung cấp phân 

bón. Kết luận của Hội thảo Sắn Việt Nam lần thứ 10 năm 2001, cây sắn Việt Nam cần 

được đầu tư tối thiểu cho mỗi hecta hai bao Urea (100 kg) + 4 bao Supelân (200 kg) + 

4 bao KCl (200 kg) tương ứng 46 N + 40 P2O5 + 100 K2O  Đối với ruộng thâm canh 

cần bón 90 - 160 N + 40 P2O5 + 120 - 160 K2O (tương ứng 195 - 348 Urea + 200 

Supelân + 240 - 320 KCl kg/ ha) + 10 tấn phân chuồng (hoặc phân vi sinh quy đổi). 

Cách bón: Bón lót toàn bộ phân hữu cơ, toàn bộ phân lân và 1/3 lượng phân đạm khi 

trồng; Bón thúc lần 1 (15-20 ngày sau trồng): 1/3 lượng đạm + 1/3 lượng phân kali kết 

hợp với làm cỏ; Bón thúc lần 2 (35 - 45 ngày sau trồng): 1/3 lượng đạm + 2/3 lượng 

phân kali kết hợp với làm cỏ.   

Theo Hoàng Kim, Nguyễn Văn Bộ và cs (2010) [93], cho thấy: Thực tiễn sản 

xuất, những hộ nông dân trồng sắn giỏi ở Tây Ninh đã bón cho giống sắn KM419 và 

KM98-5 trên đất xám bạc màu để đạt năng suất sắn củ tươi trên 60 tấn/ha. Nông dân 

đã đầu tư cho mỗi ha là 13 bao SA (650 kg SA tương đương 325 kg Urea = 136 N) + 

15 bao Lân Long Thành (750 kg Lân Long Thành tương đương 150 kg P2O5) + 4 bao 

KCl (200 kg KCl tương ứng 100 K2O) + 200 bao tro (tương đương 120 kg KCl, tương 

ứng 60 K2O). Mức đầu tư là tương tự trên, riêng mức lân là khá cao do đất xám bạc 

màu nghèo dinh dưỡng nên người trồng đầu tư cao để cải tạo.  

Kết quả nghiên cứu bón phân khoáng NPK phối hợp với phân hữu cơ vi sinh 

cho sắn tại huyện Đồng Xuân, Nguyễn Thị Trúc Mai, Nguyễn Minh Hiếu, Hoàng Kim 

(2014) [50], đã có kết luận: Ở mức đầu tư thấp cho sắn của những vùng khó khăn, hai 

công thức phân bón đạt năng suất sắn và hiệu quả kinh tế cao nhất là: 40 kg N + 40 kg 

P2O5+ 90 kg K2O + 1.000 kg phân hữu cơ vi sinh/ha và 40 kg N + 40 kg P2O5 + 90 kg 

K2O + 6 tấn phân chuồng hoai/ha, vượt trội so với công thức đối chứng bón  40 kg N + 

40 kg P2O5 + 70 kg K2O/ha và các công thức phân bón NPK còn lại. 

 Tổng hợp các kết quả nghiên cứu về phân bón cho sắn, các nhà khoa học thống 

nhất rằng: Tỷ lệ phân bón N : P2O5 : K20 là 2 : 1 : 2 là tối ưu và đem lại hiệu quả kinh 

tế cao nhất [24]; Lượng phân khoáng NPK khi áp dụng ở mức độ đủ cao (100 kg /ha N 

+ 200 kg/ha P2O5+ 150 kg /ha K2O) thì năng suất sắn cao, đạt tương ứng 30-40 tấn/ha 

có thể được duy trì. Bón phân khoáng NPK ở mức cao không những có tác dụng có lợi 

trên sản lượng sắn, mà còn có tác dụng làm tăng mức P và K trong đất (Howeler và 

Cadavid, 1990) [119]. Bón phân chuồng và hữu cơ vi sinh phối hợp với bón phân 

khoáng NPK ở mức đủ cao sẽ đảm bảo sản lượng sắn cao và duy trì độ phì của đất sắn 
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Tóm lại: Kết quả nghiên cứu của chúng tôi trong sự so sánh và thảo luận với 

các kết quả khác trong và ngoài nước đã chỉ ra rằng: 1) Những công thức đầu tư phân 

khoáng N, P, K kết hợp bón phân chuồng hoặc hữu cơ vi sinh trên đất xám ở hai huyện 

Sông Hinh và Đồng Xuân đều vượt trội hơn hẳn so đối chứng bón đơn độc phân 

khoáng NPK ở mức thông thường hoặc mức cao đơn độc mà không có bón phân 

chuồng hoặc hữu cơ vi sinh; 2) Phân kali ở các công thức không đầu tư kali (công thức 

P3 và P7) ảnh hưởng nghiêm trọng năng suất sắn; 3) Lượng phân bón 150 kg K2O/ha 

tăng năng suất sắn và hiệu quả kinh tế rõ rệt. Công thức phân bón 100 kg N + 80 kg 

P2O5+ 150 kg K2O + 10 tấn phân chuồng/ha hoặc 100 kg N + 80 kg P2O5+ 150 kg K2O 

+ 1.000 kg phân hữu cơ vi sinh/ha bón đạt năng suất và hiệu quả kinh tế cao nhất.  

3.2.2. Xác định mật độ trồng thích hợp cho sắn  

 Khoảng cách và mật độ trồng sắn tuỳ thuộc vào giống sắn, đất đai, vụ trồng và 

chế độ canh tác. Sắn trồng với nguyên tắc chung là “sắn cây cao to trồng thưa, sắn cây 

thấp gọn trồng dày, đất tốt trồng thưa, đất xấu trồng dày, đầu tư thâm canh bón nhiều 

phân thì trồng thưa hơn sắn trồng trên đất nghèo dinh dưỡng”. Khi cây sắn được trồng 

trên đất đai màu mỡ trong điều kiện thời tiết thuận lợi, cây phát triển tốt hơn so với 

cùng giống nhưng được trồng trên đất khô cằn hoặc trong điều kiện thời tiết không 

thuận lợi. Những giống sắn thấp cây, thân nhỏ thường được trồng với khoảng cách 

ngắn hơn so với những giống sắn cao cây, thân to, tán rộng và điều kiện thuận lợi hơn. 

Những giống phân cành thường đòi hỏi nhiều không gian hơn những giống cây thẳng, 

mọc gọn, không phân cành. 

Giống sắn KM419 để phát huy tối đa năng suất của từng trên đất xám bạc màu 

ở huyện Đồng Xuân và đất đỏ ở huyện Sông Hinh, chúng tôi tiến hành nghiên cứu 

năm mật độ trồng. Kết quả nghiên cứu năm mật độ trồng này đối với giống sắn 

KM419 tại đất xám ở huyện Đồng Xuân và đất đỏ ở huyện Sông Hinh tại vụ Xuân và 

vụ Hè được thể hiện ở ở bảng 3.30 và hình 3.9, hình 3.10.  

 

Hình 3.9. Năng suất sắn ở các công thức mật độ thí nghiệm tại huyện Đồng Xuân 

(hình trái) và huyện Sông Hinh (hình phải) ở vụ Hè 
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 Giống sắn KM419 thấp cây, tán gọn, được trồng tại đất xám Đồng Xuân và đất 

đỏ Sông Hinh trồng với mật độ 14.285 cây/ha (tương ứng với khoảng cách 1,00 m x 

0,70 m,) mật độ là thích hợp nhất, cho năng suất củ tươi, năng suất tinh bột và và năng 

suất sắn lát khô cao nhất và hiệu quả kinh tế cao nhất. 

Bảng 3.30. Năng suất ở các công thức mật độ đối với giống KM419 tại huyện Đồng 

Xuân và Sông Hinh 

Kí hiệu 

công thức  

mật độ 

Năng suất củ tươi 

(tấn/ha) 

Năng suất tinh bột 

(tấn/ha) 

Năng suất sắn lát khô 

(tấn/ha) 

Đồng 

Xuân 

Sông 

Hinh 

Đồng 

Xuân 

Sông 

Hinh 

Đồng 

Xuân 

Sông 

Hinh 

Vụ Xuân 

M1 (đc) 45,4ab 48,4ab 13,0ab 13,7a 19,0ab 20,1b 

M2 41,9b 45,8b 12,0b 11,9b 17,5b 17,4c 

M3 43,9b 47,6b 12,6b 13,5a 18,4ab 18,2c 

M4 46,7a 49,6ab 13,4a 13,3ab 19,5ab 20,6b 

M5 48,6a 52,6a 13,9a 13,8a 20,3a 21,8a 

Vụ Hè 

M1 (đc) 33,8a 42,4a 9,5a 12,0ab 13,5a 17,5ab 

M2 29,5b 39,8b 8,3c 11,1ab 11,9b 16,4ab 

M3 31,6ab 37,6b 8,8bc 10,6b 12,8ab 15,5b 

M4 33,4a 45,2a 9,3ab 12,8a 13,5a 18,6ab 

M5 33,5a 47,7a 9,8a 13,5a 13,9a 19,7a 

Ghi chú: Các chữ cái khác nhau trong cùng một cột thể hiện sự sai khác có ý 

nghĩa ở mức 0,05. 

   

Hình 3.10. Năng suất sắn ở các công thức mật độ thí nghiệm tại huyện Đồng Xuân 

(hình trái) và huyện Sông Hinh (hình phải) ở vụ Xuân 
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Thảo luận kết quả đạt được so sánh với các nghiên cứu khác 

Thí nghiệm xác định mật độ trồng sắn tại đất xám Đồng Xuân và đất đỏ Sông 

Hinh của tỉnh Phú Yên trong nghiên cứu là phù hợp với các thông tin đã trình bày 

trong phần tổng quan nghiên cứu: 

 Khoảng cách và mật độ trồng sắn là tuỳ thuộc giống sắn, loại đất và độ phì 

nhiêu của đất sắn để điều chỉnh và xác định cho thích hợp. Nguyên tắc chung là “sắn 

cây cao to trồng thưa, sắn cây thấp gọn trồng dày, đất tốt trồng thưa, đất xấu trồng dày, 

đất xấu cần đầu tư nhiều phân hơn so với đất tốt”. Đất tốt: Khoảng cách trồng 1,00 m x 

0,70 m - 0,80 m, mật độ 14.300 - 12.500 cây/ha. Đất trung bình: Khoảng cách trồng 

0,90 m x 0,80 m, mật độ 13.888 cây/ha. Đất nghèo: Khoảng cách trồng 0,80 m x 0,70 

m - 0,80 m, mật độ 15.620 -16.286 cây/ha.  

Đối với giống sắn K419 tán gọn thấp cây, ít phân nhánh và phân nhánh trễ thích 

hợp trồng mật độ 14.285 cây/ha tương ứng khoảng cách 1,00 m x 0,70 m trên cả đất 

xám Đồng Xuân và đất đỏ Sông Hinh. Số liệu nghiên cứu này là phù hợp với kết luận 

của Nguyễn Hữu Hỷ về mật độ khoảng cách trồng sắn do Trung tâm Nghiên cứu Thực 

nghiệm Nông nghiệp Hưng Lộc, Trường Đại học Nông Lâm Bắc Thái và Viện Nông 

hoá Thổ nhưỡng thực hiện trên nhiều địa điểm của ruộng nông dân đã xác định mật độ 

trồng sắn thích hợp trên đất đỏ là 10.000 - 14.000 cây/ha, trên đất xám là 12.000 - 

16.000 cây/ha [22], cũng phù hợp với kết luận của Nguyễn Thị Trúc Mai (2013) [49], 

đã xác định mật độ trồng sắn KM98-5 phù hợp với tỉnh Phú Yên là 14.285 gốc/ha 

tương ứng khoảng cách trồng 1,0 m x 0,70 m đạt năng suất củ tươi, năng suất tinh bột 

và hiệu quả kinh tế cao nhất Khoảng cách trồng 1,0 m x 0,7 m trong thực tế đạt hiệu 

quả nhất khi trồng xen sắn với lạc.   

3.2.3. Xác định thời vụ trồng và thời điểm thu hoạch sắn hợp lý            

Sắn có thể trồng phổ rộng trong các điều kiện khí hậu và thời tiết, nhưng muốn 

năng suất cao thì cần chọn thời điểm xuống giống, đất có độ ẩm thích hợp trong giai 

đoạn đầu của chu kỳ sinh trưởng, sao cho khi cây mọc mầm và hom ra rễ có thể phát 

triển và hấp thụ nước từ đất. Đất đủ độ ẩm và chất lượng hom giống sắn tốt là điều 

kiện đảm bảo tỷ lệ mọc mầm sắn cao nhất. Đồng thời để lợi nhuận sản xuất sắn đạt cao 

nhất, cần thu hoạch sắn ở khung thời điểm hợp lý của thời vụ trồng thích hợp.  

Thời vụ trồng sắn truyền thống tại tỉnh Phú Yên chủ yếu là trồng sắn vụ Hè vào 

dịp sau tiết Tiểu mãn thường rơi vào ngày 21 hoặc 22 tháng 5 dương lịch, để thu hoạch 

vào tháng 3 - 4 (dương lịch) để đạt năng suất tinh bột sắn cao nhất. Tuy nhiên, những 

năm gần đây do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nên vào tiết Tiểu mãn thường không 

có mưa để đảm bảo đủ độ ẩm trồng sắn. Thời điểm xuống giống sắn của vụ Hè lùi 

sang đến giữa tháng sáu mới có thể trồng sắn.   
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Các nhà máy chế biến sắn nhu cầu đòi hỏi đảm bảo nguyên liệu sắn củ tươi cho 

hoạt động của nhà máy với thời gian tối đa, do đó cần có bộ giống sắn hợp lý để kéo 

dài thời gian thu hoạch; bố trí rải vụ trồng sắn hoặc xác định thời gian thu hoạch thích 

hợp của một giống sắn tốt nhất có tiềm năng năng suất cao nhất. Việc nghiên cứu vụ 

trồng sắn và thời điểm thu hoạch sắn hợp lý đối với giống KM419 nhằm mục đích chủ 

động rải vụ thời điểm thu hoạch sắn kéo dài thời gian sinh trưởng từ trồng đến thu 

hoạch để có nguyên liệu cho nhà máy hoạt động dài ngày hơn.  

 Nội dung nghiên cứu về thời vụ trồng sắn và thời điểm thu hoạch sắn hợp lý đối 

với giống sắn KM419 được bao gồm cả hai thời vụ trồng sắn Hè đầu mùa mưa và sắn 

Xuân cuối mùa mưa. Phương thức thí nghiệm được bố trí sáu đợt thu hoạch định kỳ 

cho mỗi vụ, tổng cộng hai vụ là 12 đợt thu hoạch.  

 Số liệu tại bảng 3.31 đã cho thấy:  

Bảng 3.31. Năng suất và hiệu quả kinh tế ở các thời điểm thu hoạch  đối với  

giống sắn KM419 tại huyện Sông Hinh 

Số tháng 

sau 

trồng 

(TST) 

Năng  

suất 

củ tươi  

(tấn/ha) 

Hàm 

lượng  

tinh bột 

(%) 

Năng 

suất 

tinh bột 

(tấn/ha) 

Tổng 

thu 

(triệu 

đồng) 

Tổng 

chi 

(triệu 

đồng) 

Lợi 

nhuận 

(triệu 

đồng) 

Tỷ 

suất 

lợi nhuận 

(%) 

   Vụ Xuân     

11 41,5c 27,5c 11,4 70,6 35,8 34,8 0,97 

12 43,9c 27,8c 12,2 74,6 36,4 38,3 1,05 

13 45,3bc 28,6b 12,9 77,0 36,7 40,3 1,10 

14 49,6 ab 28,8b 14,3 86,9 37,7 49,3 1,31 

15 53,3 ab 30,7a 16,4 93,2 38,5 54,8 1,42 

16 56,4a 29,8ab 16,8 101,5 39,2 62,2 1,59 

   Vụ Hè     

6 32,4d 25,4d 8,2 55,0 33,7 21,3 0,63 

7 34,7c 26,8c 9,3 59,0 34,2 24,8 0,72 

8 37,5bc 27,9b 10,5 63,8 34,9 28,9 0,83 

9 40,4b 28,3a 11,4 70,7 35,6 35,2 0,99 

10 42,3ab 28,9a 12,2 74,0 36,0 38,0 1,06 

11 45,4a 28,4a 12,9 81,7 36,7 45,0 1,23 
 

Ghi chú: Giống sắn KM419 có khoảng cách trồng 1,00 m x 0,70m, mật độ 

14.285 cây/ha, mức phân bón: 100 N + 80 P2O5 + 150 K2O+ 10 tấn phân chuồng /ha 



102 
 

Tại huyện Sông Hinh, sắn vụ Xuân trồng cuối mùa mưa, (đầu tháng 1 dương 

lịch hàng năm), đối với giống sắn KM419 có thể thu hoạch rải vụ kéo dài từ tháng 11 

đến tháng 4 (năm sau), khi sắn đạt từ 11 – 16 tháng sau trồng. Thời điểm thu hoạch ở 

vụ Xuân thích hợp nhất để đạt năng suất sắn củ tươi, độ bột, lợi nhuận cao nhất là 

tháng 2 đến tháng 4 dương lịch lúc sắn 14-16 tháng sau trồng. 

 

Hình 3.11. Biến động hàm lượng tinh bột của các thời điểm thu hoạch ở vụ Xuân 

 

Hình 3.12. Biến động hàm lượng tinh bột của các thời điểm thu hoạch ở vụ Hè 

Sắn vụ Hè trồng đầu mùa mưa, (trồng từ sau tiết Tiểu mãn ngày 21-22/5 dương 

lịch, chậm nhất đến cuối tháng 6 dương lịch, tùy theo khung thời vụ tốt nhất điều 

chỉnh theo lượng mưa và biến động thời tiết hàng năm), giống sắn KM419 có thể thu 

hoạch rải vụ 6-11 tháng sau trồng (từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau). Giống sắn 

KM419 thu hoạch ở vụ Hè thích hợp nhất là vào tháng 3 đến tháng 4 dương lịch lúc 

sắn 10 -11 tháng sau trồng đạt năng suất tinh bột và lợi nhuận cao nhất. Thời điểm thu 

hoạch này cũng thuận lợi tồn trữ cây giống để trồng cho vụ sau (thu hoạch tháng 1 và 

tháng 2 sắn đạt năng suất và lợi nhuận thấp hơn, đồng thời cây giống tốt cũng khó bảo 

quản hơn). 
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Tại huyện Đồng Xuân, số liệu bảng 3.32 cũng cho thấy những kết quả tương tự. 

Sắn trồng vụ Xuân chuyển làm vụ chính phối hợp với sắn trồng vụ Hè làm vụ 

phụ, sắp xếp cơ cấu vụ sắn Xuân và vụ sắn Hè hợp lý có ý nghĩa quan trọng trong 

chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, thu hoạch rải vụ 6-16 tháng sau trồng đối với các giống sắn 

ngắn ngày, kéo dài thời gian hoạt động của nhà máy. 

Bảng 3.32. Năng suất và hiệu quả kinh tế ở các thời điểm thu hoạch  đối với giống 

KM419 tại huyện Đồng Xuân 

Số tháng 

sau trồng 

(TST) 

Năng suất 

củ tươi 

(tấn/ha) 

Hàm 

lượng 

tinh bột 

(%) 

Năng suất 

tinh bột 

(tấn/ha) 

Tổng 

thu 

(triệu 

đồng) 

Tổng 

chi 

(triệu 

đồng) 

Lợi 

nhuận 

(triệu 

đồng) 

Tỷ 

suất 

lợi nhuận 

(%) 

   Vụ Xuân     

11 39,3e 27,9 b 11,0 66,8 35,3 31,5 0,9 

12 42,4d 28,5 b 12,1 72,0 36,0 36,0 1,0 

13 45,4cd 29,6 a 13,4 84,3 37,7 46,6 1,2 

14 49,6b 30,2 a 15,0 86,8 37,7 49,1 1,3 

15 52,7ab 30,4 a 16,0 90,7 38,4 52,3 1,4 

16 54,9a 29,9 a 16,4 94,4 38,9 55,5 1,4 

   Vụ Hè     

6 29,8e 25,8d 7,7 50,7 33,1 17,6 0,5 

7 34,0d 27,2c 9,2 57,7 34,1 23,7 0,7 

8 38,9c 28,3bc 11,0 66,1 35,2 30,9 0,9 

9 40,8bc 30,1a 12,3 71,3 35,6 35,7 1,0 

10 41,6bc 30,6a 12,7 71,5 35,8 35,7 1,0 

11 44,7a 29,7a 13,3 76,9 36,5 40,3 1,0 

Ghi chú: Giống sắn KM419 có khoảng cách trồng 1,00 m x 0,70 m, mật độ 

14.285 cây/ha, mức phân bón: 100 N + 80 P2O5 + 150 K2O+ 10 tấn phân chuồng /ha 

 Kết quả nghiên cứu xác định thời điểm thu hoạch của giống sắn KM419 tại Phú 

Yên đã xác định được thời điểm thu hoạch hợp lý để trồng sắn giống KM419 đạt năng 

suất và chất lượng tinh bột cao nhất giúp nông dân và nhà máy rải vụ thu hoạch, kéo 

dài thời gian hoạt động của nhà máy. Kết quả nghiên cứu này cũng phù hợp với kết 
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quả nghiên cứu về thời điểm thu hoạch sắn ở khu vực Châu Á của Howeler, R.H & 

T.M.Aye, 2015 [25] ; kết quả nghiên cứu về chuyển đổi cơ cấu mùa vụ sắn tại tỉnh Tây 

Ninh và vùng Đông Nam bộ của Nguyễn Văn Bộ và cs, (2013) [6]. 

3.3. KẾT QUẢ XÂY DỰNG MÔ HÌNH VÀ QUY TRÌNH THÂM CANH 

Từ kết quả nghiên cứu của đề tài thông qua các thí nghiệm xác định giống sắn 

ngắn ngày ngắn ngày có chất lượng và năng suất tinh bột cao và xác định một số biện 

pháp kỹ thuật về phân bón, mật độ trồng, thời vụ trồng và thời điểm thu hoạch hợp lý 

phù hợp với điều kiện sản xuất Phú Yên. Đề tài nghiên cứu đề xuất quy trình thâm 

canh cho giống sắn KM419 tại tỉnh Phú Yên như sau: 

- Công thức phân bón thâm canh tối ưu cho sắn đạt năng suất và hiệu quả 

kinh tế cao nhất là 100 kg N + 80 kg P2O5 + 150 kg K2O + 10 tấn phân chuồng/ha 

hoặc 100 kg N + 80 kg P2O5 + 150 kg K2O + 1.000 kg phân hữu cơ vi sinh/ha đối 

với giống sắn KM419.  

- Mật độ trồng thích hợp đối với giống sắn KM19 trên đất xám và đất đỏ là 

14.285 gốc/ha tương ứng khoảng cách trồng 1,0m x 0,70m.  

- Thời điểm thu hoạch rải vụ đối với sắn trồng vụ Xuân có thể bắt đầu từ sau khi 

trồng 10 tháng và kéo dài đến 16 tháng, năng suất củ tươi, độ bột đạt được cao nhất 

sau 15 tháng.Thời điểm thu hoạch sắn thích hợp nhất cho giống sắn KM419 trồng vụ 

Hè (sắn trồng đầu mùa mưa) là vào tháng 3 đến tháng  4 dương lịch, lúc sắn 9 tháng 

đến 11 tháng sau trồng đạt năng suất tinh bột cao nhất. 

 Từ kết quả nghiên cứu của đề tài, chúng tôi sử dụng giống KM419 mới được 

tuyển chọn, ứng dụng quy trình thâm canh nêu ở trên để xây dựng mô hình tại các địa 

phương, nhằm kiểm chứng kết quả nghiên cứu trên diện rộng. Dùng giống KM94 là 

giống phổ biến nhất, đang sử dụng rộng rãi tại Phú Yên làm đối chứng. 

Xây dựng mô hình trình diễn giống sắn KM419 và kỹ thuật thâm canh 

Một nghiên cứu khoa học chỉ có ý nghĩa khi đưa kết quả ra thực tiễn được 

người sản xuất chấp nhận. Hiệu quả kinh tế là cơ sở để người sản xuất lựa chọn mức 

độ đầu tư, cách thức sản xuất, là tiêu chí đánh giá giá trị thực tiễn của kết quả nghiên 

cứu khoa học. Để có cơ sở phát triển và nhân rộng giống sắn KM419 cùng quy trình 

kỹ thuật thâm canh ra sản xuất đại trà, chúng tôi tiến hành phân tích hiệu quả kinh tế 

của mô hình trình diễn tại hai điểm nghiên cứu cụ thể tại bảng 3.33 và bảng 3.34. 

Giống sắn KM419 trồng vụ Xuân tại huyện Đồng Xuân với mức đầu tư thâm 

canh 100N + 80P2O5 + 150K2O +10 tấn phân chuồng/ha đã đạt năng suất củ tươi 51,1 

tấn/ha so mức đầu tư 100N+ 80 P2O5 + 120 K2O đạt 36,9 tấn/ha và vượt trội năng suất 
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củ tươi giống sắn KM94 trồng theo cách trồng truyền thống đạt 26,0 tấn/ha. Sắn 

KM419 trồng mô hình thâm canh đạt thu nhập là 89,43 triệu đồng/ha, lãi thuần 45,75 

triệu đồng, tỷ suất lợi nhuận 1,00 so mô hình bón mức trung bình đạt thu nhập là 64,58 

triệu đồng/ha lãi thuần 28,77 triệu đồng, tỷ suất lợi nhuận 0,80. 

Bảng 3.33. Hiệu quả kinh tế của mô hình thâm canh tại huyện Đồng Xuân  

Chỉ tiêu 

Đơn  vị 

tính 

 

Đơn giá 

(nghìn đ) 

Mức bón 

trung bình 

Mức bón 

thâm canh 

Số 

lượng 

Thành 

tiền 

(triệu đ) 

Số  

lượng 

Thành 

tiền 

(triệu đ) 

Chi phí đầu tư    35,81  44,67 

Giống sắn hom 0,8 14.300 11,44 14.300 11,44 

Phân chuồng tấn 500,0 0 0 10 5,00 

Phân HCVS kg 2,5 0 0 0 0 

Phân urê kg 10,0 218 2,18 218 2,18 

Phân lân kg 4,5 400 1,80 400 1,80 

Phân kali kg 10,0 240 2,40 300 3,00 

Thuốc BVTV đồng 1.000 1 1,00 1 1,00 

Cày+phay đất đồng 2.500 2 2,50 2 2,50 

Công phát dọn trước cày đất công 150 10 1,50 10 1,50 

Công trồng, bón phân, BVTV công 150 20 3,00 20 3,00 

Công làm cỏ hai lần công 150 10 1,50 10 1,50 

Công thu hoạch + bốc lên xe đ/tấn 200 36,9 7,38 51,1 10,22 

Cước chuyển về nhà máy đ/tấn 30 36,9 1,11 51,1 1,53 

Thu nhập    64,58  89,43 

Sản lượng tấn  36,9  51,1  

Giá bán đ/kg 1.750   1.750  

Lãi thuần    28,77  45,75 

Tỷ suất lợi nhuận    0,80  1,00 

Ghi chú: Sắn KM419, mật độ 14.285 cây/ha, mức bón thâm canh 100 N+ 80 P2O5 

+ 150 K2O +10 tấn PC/ha, và mức bón thông thường 100N+ 80 P2O5 + 120K2O (đc). 



106 
 

Bảng 3.34. Hiệu quả kinh tế của mô hình thâm canh tại huyện Sông Hinh   

Chỉ tiêu 

Đơn 

vị 

tính 

Đơn giá 

(nghìn đ) 

Mức bón trung 

bình 

Mức bón        

thâm canh 

Số 

lượng 

Thành tiền   

(triệu đ) 

Số 

lượng 

Thành 

tiền  

(triệu đ) 

Chi phí đầu tư 
   

35,82 
 

45,61 

Giống hom 0,8 14.300 11,44 14.300 11,44 

Phân chuồng tấn 500,0 0 0 10 5,00 

Phân HCVS kg 2,5 0 0 0 0 

Phân urê kg 10,0 218 2,18 218 2,18 

Phân lân kg 4,5 400 1,80 400 1,80 

Phân kali kg 10,0 240 2,40 300 3,00 

Thuốc BVTV đồng 1.000 1 1,00 1 1,00 

Cày trước trồng lần 1.000 2 2,00 2 2,00 

Công phát dọn trước cày đất công 150 14 2,10 15 2,25 

Công trồng, bón phân, BVTV công 150 15 2,25 15 2,25 

Công làm cỏ lần 1 công 150 6 0,90 6 0,90 

Công làm cỏ lần 2 công 150 7 1,05 7 1,05 

Công thu hoạch bốc lên xe đ/tấn 220 37,5 8,25 54,9 12,08 

Cước chuyển về nhà máy đ/tấn 12 37,5 0,45 54,9 0,66 

Thu nhập 
   

61,88 
 

90,59 

Sản lượng tấn 
 

37,5 
 

54,9 
 

Giá bán đ/tấn 1,65 
  

1,65 
 

Lãi thuần 
   

26,06 
 

44,98 

Tỷ suất lợi nhuận 
   

0,73 
 

0,99 

Ghi chú: Sắn KM419, mật độ 14.285 cây/ha, mức bón thâm canh 100 N+ 80 P2O5 + 

150 K2O +10 tấn PC/ha, và mức bón thông thường 100 N+ 80 P2O5 + 120 K2O (đc). 
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Giống sắn KM419 trồng vụ Xuân tại huyện Sông Hinh với mức đầu tư thâm 

canh 100 N+ 80 P2O5 + 150 K2O +10 tấn phân chuồng/ha đã đạt năng suất củ tươi 54,9 

tấn/ha so mức đầu tư 100N+ 80 P2O5 + 120 K2O đạt 37,5 tấn/ha và vượt trội năng suất 

củ tươi giống sắn KM94 trồng theo cách trồng truyền thống đạt 28,0 tấn/ha. Sắn 

KM419 trồng mô hình thâm canh đạt thu nhập là 90,59 triệu đồng/ha, lãi thuần 44,98 

triệu đồng, tỷ suất lợi nhuận 0,99 so mô hình bón mức trung bình đạt thu nhập là 61,88 

triệu đồng/ha lãi thuần 26,06 triệu đồng, tỷ suất lợi nhuận 0,73. 

Tóm lại: Kết quả xây dựng mô hình trình diễn giống sắn mới KM419 và kỹ 

thuật thâm canh ở hai huyện Đồng Xuân và Sông Hinh đã cho kết quả tốt, có ý nghĩa 

thực tiễn và hiệu quả kinh tế cao đối với người trồng sắn.  
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CHƯƠNG 4 

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 

 

4.1. KẾT LUẬN 

1. Kết quả khảo nghiệm cơ bản và khảo nghiệm sản xuất bộ giống sắn mới triển 

vọng, năng suất bột cao, ít sâu bệnh tại tỉnh Phú Yên đã xác định được giống sắn tốt 

nhất phù hợp với sinh thái địa phương là KM419.   

2. Kết quả nghiên cứu biện pháp kỹ thuật thâm canh sắn tại tỉnh Phú Yên đã xác 

định được:  

- Công thức phân bón thâm canh cho sắn tại tỉnh Phú Yên đạt năng suất và hiệu 

quả kinh tế cao nhất là 100 kg N + 80 kg P2O5 + 150 kg K2O + 10 tấn phân chuồng /ha 

hoặc 100 kg N + 80 kg P2O5 + 150 kg K2O + 1.000 kg phân hữu cơ vi sinh/ha đối với 

giống sắn KM419. 

- Mật độ trồng thích hợp đối với giống sắn KM419 trên đất xám và đất đỏ ở tỉnh 

Phú Yên là 14.285 gốc/ha tương ứng khoảng cách trồng 1,0 m x 0,70 m;  

- Sắn KM 419 trồng vụ Hè cuối tháng 5 đến giữa tháng 6, thu hoạch rải vụ từ 

cuối tháng 11 đến cuối tháng 4 đạt năng suất củ tươi và hàm lượng tinh bột cao nhất 

khi thu vào tháng 2 đến tháng 4 dương lịch, lúc sắn 9 tháng đến 11 tháng sau trồng. 

Sắn KM419 trồng vụ Xuân khoảng cuối tháng 12 đầu tháng 1, thu hoạch rải vụ từ cuối 

tháng 11 đến cuối tháng 4 đạt được năng suất củ tươi, hàm lượng tinh bột cao nhất khi 

thu hoạch ở tháng 2 đến tháng 4 dương lịch lúc sắn 14- 16 tháng sau trồng. Cơ cấu thời 

vụ trồng vụ Xuân và vụ Hè ở tỉnh Phú Yên để nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà 

máy chế biến tinh bột sắn và khả năng thu hoạch rải vụ đạt 5- 6 tháng.  

 3. Xây dựng thành công hai mô hình trình diễn giống sắn mới KM419 và quy 

trình thâm canh sắn trên quy mô diện tích 4 ha tại huyện Đồng Xuân và 4 ha ở huyện 

Sông Hinh. Năng suất củ tươi tương ứng 51,1 - 54,9 tấn/ha, cao hơn đối chứng  14,2 – 

17,4 tấn/ha. Lợi nhuận đạt 44,75 – 44,98 triệu đồng/ha, cao hơn đối chứng  16,98 – 

18,92 triệu đồng/ha. 

4.2. ĐỀ NGHỊ 

1. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển KM419 thành giống sắn chủ lực cho tỉnh Phú 

Yên và các tỉnh phía Nam. 

2. Áp dụng kết quả nghiên cứu về kỹ thuật thâm canh rải vụ (sử dụng phân bón 

NPK kết hợp phân chuồng/hữu cơ vi sinh, mật độ trồng, thời vụ và thời điểm thu 

hoạch) đối với giống KM419 tại tỉnh Phú Yên và các vùng trồng sắn có điều kiện sinh 

thái tương tự ở các tỉnh khác. 
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 PHỤ LỤC 1  

Quyết định công nhận giống sắn KM419 
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PHỤ LỤC 2 

Hình ảnh các giống sắn nghiên cứu 

 

Hình 2.1. Giống sắn KM419 

 

Hình 2.2. Giống sắn KM440 
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Hình 2.3. Giống sắn KM444 

 

Hình 2.4. Giống sắn KM397 
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Hình 2.5. Giống sắn KM414 

 

Hình 2.6. Giống sắn KM325 
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Hình 2.7. Giống sắn KM98-5 

 

Hình 2.8. Giống sắn KM94 
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PHỤ LỤC 3 

 Quy trình kỹ thuật thâm canh giống sắn KM419 tại Phú Yên 

 

Từ kết quả nghiên cứu của đề tài thông qua các thí nghiệm tuyển chọn giống 

sắn và xác định một số biện pháp kỹ thuật thâm canh, rải vụ sắn tại tỉnh Phú Yên, cũng 

như thừa kế một số kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học trong và ngoài nước. 

Chúng tôi đề xuất quy trình kỹ thuật thâm canh giống sắn tại Phú Yên, như sau: 

QUY TRÌNH KỸ THUẬT THÂM CANH RẢI VỤ SẮN 

THÍCH HỢP BỀN VỮNG TẠI TỈNH PHÚ YÊN 

Căn cứ để xuất quy trình: Quy trình được đề xuất trên cơ sở kết quả nghiên 

cứu của đề tài:”Nghiên cứu tuyển chọn giống sắn ngắn ngày và kỹ thuật thâm canh rải 

vụ nhằm phục vụ cho việc phát triển cây sắn bền vững ở tỉnh Phú Yên”. Các nội dung 

đề xuất như giống, liều lượng phân bón, mật độ trồng, phòng trừ sâu bệnh hại, thời vụ 

và thời điểm thu hoạch sắn là những kết quả mới mà đề tài đạt được cần được áp dụng 

kịp thời. 

Phạm vi áp dụng: Trên đất đỏ và đất xám bạc màu tỉnh Phú Yên 

 

 

 

 



130 

 

130 

1. Sử dụng giống sắn có năng suất bột cao 

 Giống sắn chủ lực cho tỉnh Phú Yên là KM 419, những giống sắn mới triển 

vọng là KM440, KM444 và KM397. Những giống sắn cũ phổ biến tại địa phương cần 

được chọn lọc phục tráng có KM94, KM98-5, KM140. 

 Nguồn gốc: Giống sắn KM419 được chọn tạo từ tổ hợp lai BKA900 x KM 98-

5. Tên sản xuất: sắn giống cao sàn siêu bột Nông Lâm, “cút lùn cọng đỏ”. Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận sản xuất thử giống sắn KM419 tại Quyết 

định số 85 / QĐ-BNN-TT Hà Nội ngày 13 tháng 1 năm 2016. 

 Đặc tính: Giống sắn KM419 có thời gian sinh trưởng 7-15 tháng, năng suất củ 

tươi 34,9-54,9 tấn / ha, bình quân trên 40 tấn/ha (vượt 27,7- 29,6% so với KM94), cây 

thẳng, tán gọn, nhặt mắt, dễ trồng dày, 1-3 thân/gốc, ít phân cành, lá xanh đậm, ngọn 

non tím lợt,  củ đồng đều, dạng củ đẹp, thịt củ màu trắng, ít nhiễm sâu bệnh. Hàm 

lượng tinh bột 27,8 - 30,7%, năng suất tinh bột 10,1 -15,8 tấn /ha, năng suất sắn lát 

khô 15,6-23,0 tấn/ha (so với KM94 hàm lượng tinh bột 25,0- 28,4 %, năng suất tinh 

bột 6,4-9,5 tấn/ ha, năng suất sắn lát khô 9,0-13,2 tấn/ha)  

2. Hom giống tốt, sạch sâu bệnh, bảo quản hom giống tốt  

 Chất lượng hom sắn quyết định mật độ sau khi trồng, hom sắn tốt thì khả năng  

nảy mầm đều, sinh trưởng khoẻ và cho năng suất cao. Sau khi thu hoạch củ, cần chọn 

cây đúng giống, đồng đều, cây đẹp nhặt mắt, đường kính thân 1,8-2,2 cm, sạch sâu 

bệnh để làm giống cho vụ sau. Cây sắn giống được bó thành từng bó 20 cây, dựng 

đứng ở nơi râm mát, ủ rơm rạ, giữ cho đất gốc  sắn luôn ẩm và  có che nắng. Thời gian 

bảo quản giống không quá 2,5 tháng. Cây sắn trước khi trồng nên dùng dao sắc hoặc 

cưa máy cắt thành đoạn hom dài 15 – 18 cm với 5-6 mắt.  

3. Thời vụ trồng và thời điểm thu hoạch  

 Thời vụ trồng sắn liên quan đến điều kiện ngoại cảnh lúc bắt đầu đặt hom sắn 

đến lúc thu hoạch. Các giống sắn ngọt trồng để ăn tươi thì có thể thu hoạch rãi rác từ 

6- 9 tháng. Các giống sắn công nghiệp trồng để lấy bột thường thu hoạch 8-16 tháng 

sau trồng.  

Sắn lúc đặt hom cần đất đủ ẩm, thời tiết khô ráo để hom sắn nẩy mầm đều, lúc 

thu hoạch cần đúng giai đoạn sắn tích lũy đủ bột và lúc kết thúc mùa mưa để tinh bột 

sắn không vận chuyển ngược về thân lá; sắn thu hoạch thuận tiện chuyên chở về nhà 

máy chế biến.Ở Phú Yên sắn được trồng vào hai thời vụ: Vụ Xuân (vụ chính) sắn 

trồng vào cuối mùa mưa khoảng đầu tháng 1 theo khung nông lịch phù hợp hàng năm 

để tận dụng đất ẩm có một đến hai cơn mưa cuối vụ làm sắn nẩy mầm đều. Thời vụ 

này sắn có thể được thu hoạch từ đầu tháng 1 đến tháng 5 năm sau, lúc sắn 11- 16 

tháng sau trồng, tốt nhất là tháng 3 và tháng 4 của năm sau, đạt năng suất tinh bột cao 
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nhất. Vụ Hè (vụ phụ) sắn trồng đầu mùa mưa vào sau tiết Tiểu mãn khoảng 21-22/5 

dương lịch. Thời điểm thu hoạch sắn thích hợp nhất là vào tháng 3 đến tháng  4 dương 

lịch của năm sau) lúc sắn 9 - 10 tháng sau trồng, đạt năng suất tinh bột cao nhất. 

4. Đất sắn, kỹ thuật làm đất, cách đặt hom 

 Đất sắn tốt nhất là đất bằng, có tưới, tơi xốp, độ phì cao, nhiều mùn, hàm lượng 

dinh dưỡng cao, độ chua trung bình, pH từ 6,0 – 7,0. Sắn có thể trồng trên nhiều loại 

đất từ cát nhẹ đến sét nặng, pH từ 3,5-7,8, trừ đất úng nước hoặc muối cao.  

 Kỹ thuật làm đất cần hợp với từng loại đất. Đất bằng độ dốc thấp trồng bằng 

hoặc trồng luống 1,0 m, hoặc líp 2,1m để trồng ba hàng. Cày 1-2 lần, sâu 20-25 cm, 

bừa 1 lượt, sau đó lên líp, hoặc luống hoặc trồng bằng theo điều kiện và tập quán canh 

tác của địa phương. Đất dốc cần canh tác theo đường đồng mức, xen các băng cây cốt 

khí, bình linh hoặc cỏ vertiver để chống xói mòn. 

 Cách đặt hom sắn nằm ngang là thích hợp để giảm công trồng và dễ thu hoạch; 

hom cắm xiên hoặc hom cắm đứng thích hợp vùng nhiều gió hoặc khô hạn để giúp sắn 

mọc mầm nhanh, khỏe, giữ ẩm và ít đổ ngã. Hom sắn khi cắm đứng và xiên cần hướng 

mầm cây lên trên và nghiêng cùng chiều đề cây sinh trưởng tốt, tiện chăm sóc và thu 

hoạch. Chú ý không để hom giống chạm trực tiếp vào phân khoáng hoặc phân chuồng 

tươi chưa họai mục, vì sẽ làm hom bị hư hại do ngộ độc, mất nước, nhiễm bệnh. 

5. Bón phân NPK kết hợp phân chuồng hoặc hữu cơ vi sinh đúng, đủ, cân đối  

 Công thức phân bón 220 kg đạm Urê + 500kg Supelân + 250kg Kali Clorua  + 

10 tấn phân chuồng /ha,  nếu không có phân chuồng thì thay bằng 1000 kg phân hữu 

cơ vi sinh /ha cho giống sắn KM419 đạt năng suất và hiệu quả kinh tế cao nhất. Bón 

lót toàn bộ phân lân, phân chuồng (hoặc hữu cơ vi sinh) và 1/3 lượng phân đạm khi 

trồng. Bón thúc lần 1 (15-20 ngày sau trồng): 1/3 lượng đạm + 1/3 lượng phân kali kết 

hợp làm cỏ. Bón thúc lần 2 (35-45 ngày sau trồng): 1/3 lượng đạm + 2/3 lượng phân 

kali kết hợp với làm cỏ (đặc biệt quan trọng).  

6. Mật độ trồng thích hợp 

 Mật độ trồng thích hợp cho giống sắn KM419 và KM440 trên đất xám ở tỉnh 

Phú Yên là 14.500 gốc/ ha, tương ứng khoảng cách trồng 1,00 m x 0,70 m. 

7. Phòng trừ tốt sâu bệnh hại sắn 

 Sâu hại chính và cách phòng trừ: Rệp bột sáp hồng (Phenacocus manihoti) là 

loại sâu hại nguy hiểm, dễ lây lan nhanh thành dịch, gây hại lớn cho sắn. Nhện đỏ 

(Tetranychus sp.), Sâu ăn tạp (Spodoptera litura); Sâu xanh (Chloridae obsoleta); Sâu 

ăn lá (Tiracola plagiata) là sâu hại thường gặp nhưng ít gây dịch. Áp dụng Quản lý 

Cây trồng Tổng hợp (ICM) và Quản lý Dịch hại Tổng hợp (IPM): Sử dụng hom giống 



132 

 

132 

tốt sạch bệnh khi trồng; chăm sóc sắn tốt; thăm ruộng thường xuyên; phát hiện và báo 

cho cán bộ kỹ thuật BVTV để dập dịch kịp thời; chỉ sử dụng thuốc trừ sâu khi thật cần 

thiết. Khi sắn bị nhiễm rệp bột sáp hồng phải cắt bỏ tiêu hủy ngay ngọn cành bị nhiễm; 

xử lý bằng Thiamethoxam 25%WG, Imidacloprid 70%WG, Dinotefuran 10%WP, 

Prothiofos 50% EC; Pirimiphos methyl 50%EC. 

 

  

 Bệnh chính hại sắn và biện pháp phòng trừ. Bệnh chính hại sắn nguy hiểm nhất 

ở Việt Nam hiện nay là bệnh virus khảm lá sắn và bệnh chổi rồng.  

 

Bệnh virus khảm lá sắn tác nhân gây bệnh do virus, tên khoa học: Sri Lanka 

Cassava Mosaic Virus. Môi giới truyền bệnh là bọ phấn trắng tên khoa học  Bemisia 

tabaci Genn. Triệu chứng bệnh trên lá, phiến lá khảm vàng loang lổ, khi nhiễm nặng lá 

xoăn, cong queo, nhăn nhúm. Giống sắn nhiễm nặng nhất hiện nay giống HLS11 (đây 

là giống chưa được công nhận), các giống khác: KM 419, KM 140 bị nhiễm nhẹ hơn. 

Bệnh gây thiệt hại rất lớn, khi cây còn nhỏ nhiễm bệnh sẽ không cho thu hoạch, khi 

cây lớn nhiễm bệnh năng suất, chất lượng đều giảm.  

Bệnh chổi rồng do tác nhân gây hại Phytoplasma, làm chồi và ngọn sắn bị chết 

khô, lá sắn bị biến dạng nhỏ lại và thô cứng, thân và ngọn ngắn lại, chuyển màu thâm 

đen và mọc nhiều chồi như “chồi rồng”. Sắn bị bệnh chồi rồng làm giảm năng suất từ 

10-30% nếu bị nhiễm bệnh sớm hoặc nhiễm nặng có thể không cho thu hoạch. Bệnh 

hại sắn khác ít nguy hiểm: Bệnh héo vi khuẩn (Xanthomonas campestris pv. 

manihotis); Bệnh đốm lá (Cercospora spp.); Bệnh thán thư (Colletotrichum spp.); Các 

loại nấm gây thối thân, thối củ, thường gặp là Phytophthora spp., Fusarium spp., 
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Diplodia manihoti,  nhưng gây hại không đáng kể. Bệnh chồi rồng hiện chưa có thuốc 

đặc trị hữu hiệu, giải pháp chủ yếu là phòng trừ tổng hợp. Sử dụng nguồn giống sắn 

tốt, năng suất tinh bột cao, ít nhiễm bệnh KM419, KM440, KM397, KM444; Hom 

giống tốt sạch sâu bệnh; Vệ sinh đồng ruộng, diệt các loại côn trùng truyền bệnh; 

Chăm sóc đúng kỹ thuật; Bố trí mùa vụ thích hợp. 

8. Sắn hè xen hai hàng đậu giữa hàng sắn.  

 Sắn vụ Hè trồng xen hai hàng đậu phộng (hoặc đậu xanh, đậu đỏ) giữa hàng 

sắn, khoảng cách xen 0,30m x 0,15m x 2 cây/ hốc. 

9. Chăm sóc và làm cỏ kịp thời  

 Chăm sóc sắn tốt và làm cỏ kịp thời ba lần vào lúc 20, 40 và 70-90 ngày sau khi 

trồng kết hợp bón phân. Làm cỏ, bón phân lần đầu cần thực hiện ngay sau khi cây mọc 

đều để sắn sinh trưởng khỏe và giao tán sớm. Làm cỏ, bón phân lần hai giúp cây hình 

thành và phát triển củ. Làm cỏ bón phân lần ba giúp sắn khép tán tốt và hạn chế cỏ dại. 

Chỉ sử dụng thuốc trừ cỏ khi thật sự cần thiết. 

10. Thu hoạch chế biến kinh doanh khép kín 

 Sắn trồng vụ Xuân cuối mùa mưa, thời gian thu hoạch sắn thích hợp trong 

khoảng 8-16 tháng sau trồng (tuỳ giống). Rãi vụ bằng cơ cấu giống, thời vụ trồng và 

thời điểm thu hoạch 14 đến 16 tháng sau trồng có thể đạt năng suất và lợi nhuận cao 

hơn. Đúng thời điểm sắn cho năng suất củ và tinh bột cao (tinh bột đạt khoảng 27-

30%) và có giá bán tốt. Thu hoạch đến đâu vận chuyển chế biến ngay đến đó, tránh để 

lâu trên đồng sẽ làm giảm năng suất và chất lượng củ. Lá sắn làm thức ăn ủ chua hoặc 

làm bột lá sắn giàu dinh dưỡng để chăn nuôi. Thân cây sắn để làm giống, làm nấm, 

gốc làm củi đun. 
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 PHỤ LỤC 4 

Kết quả phân tích đất thí nghiệm 

 

Thành phần 

Loại đất 

Đất đỏ 

(huyện Sông Hinh) 

Đất xám 

(huyện Đồng Xuân) 

Cát (%) 11 67 

Thịt (%) 17 15 

Sét (%) 72 18 

pH H2O 5,61 5,89 

Mùn (%) 2,14 1,27 

K+
dễ tiêu (meq/100g) 0,11 0,12 

Ca2+ (meq/100g) 0,78 0,058 

Mg2+ (meq/100g) 0,037 0,032 

Ntổng số (%) 0,15 0,12 

P2O5 tổng số (mg/100g) 8,63 7,51 

Số liệu phân tích đất tại phòng Nông hoá Thổ nhưỡng, khoa Nông học, Trường 

Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh. 
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PHỤ LỤC 5  

Số liệu khí tượng thủy văn năm 2011-2013 

Tháng 

Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 

Nhiệt 

độ 

(0 C) 

Số 

giờ 

nắng 

(giờ) 

Lượng 

mưa 

(mm) 

Độ 

ẩm 

TB 

(%) 

Nhiệt 

độ 

(0 C) 

Số 

giờ 

nắng 

(giờ) 

Lượng 

mưa 

(mm) 

Độ 

ẩm 

TB 

(%) 

Nhiệt 

độ 

(0 C) 

Số 

giờ 

nắng 

(giờ) 

Lượng 

mưa 

(mm) 

Độ 

ẩm 

TB 

(%) 

1 22,9 69 50,8 74 23,6 125 69,0 86 23,9 178 101,7 81 

2 23,8 235 3,7 79 24,5 199 30,5 84 25,4 203 91,8 82 

3 23,6 97 124,3 84 25,8 207 82,2 82 26,8 283 12,3 81 

4 26,0 263 127,8 81 27,9 288 152,1 80 28,5 270 38,3 81 

5 28,8 186 115,1 78 29,7 305 74,7 75 29,6 304 47,3 78 

6 29,9 277 3,7 69 30,3 228 26,8 68 29,1 204 151,0 77 

7 29,7 169 47,2 68 29,4 253 38,3 73 28,9 247 91,4 75 

8 29,4 298 21,9 73 29,8 263 14,7 70 28,8 190 57,3 74 

9 28,5 185 140,9 74 27,5 198 548,5 83 28,1 194 194,4 79 

10 26,6 183 590,8 86 26,9 207 237,1 83 26,5 164 139,4 84 

11 26,0 152 308,4 74 26,8 210 353,2 87 26,3 153 549,1 87 

12 23,5 64 231,7 83 25,9 196 48,6 83 23,1 96 28,1 78 

Trung 

bình 
26,6 2.178 1.766,3 77 27,3 2.679 1.675,7 80 27,1 2.486 1.502,1 80 

  

 Nguồn:  Niên giám thống kê, Cục Thống kê Phú Yên, 2016. 
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PHỤ LỤC 6 

Một số hình ảnh minh họa quá trình thực hiện đề tài 
 

 

Hình 6.1. Những giống sắn tốt tuyển chọn KM419, KM440, KM444, KM397 
 

 
 

Hình 6.2. Giống sắn KM419 được xác định là giống tốt nhất trong bộ khảo nghiệm 
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Hình 6.3. Giống sắn KM419 đượcngười nông dân ưa chọn và  tuyển chọn 
 

 

Hình 6.4. Mô hình trình diễn giống sắn KM419 và kỹ thuật thâm canh ở Phú Yên 
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Hình 6.5. Kỹ thuật làm đất và rạch hàng trên đất xám ở huyện Đồng Xuân

 

Hình 6.6. Phân lô và thiết kế thí nghiệm trên ruộng nông dân  
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Hình 6.7. Ngành nông nghiệp tỉnh quan tâm và theo dõi đề tài nghiên cứu 

 

Hình 6.8. Giám đốc và đoàn kiểm tra của Sở Khoa học – Công nghệ tỉnh 
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Hình 6.9. Thí nghiệm phân bón cho sắn ở huyện Đồng Xuân 

 
Hình 6.10. Xác định hiệu lực phân bón ảnh hưởng đến năng suất sắn 
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Hình 6.11. Thí nghiệm mật độ trồng sắn ở Đồng Xuân  

 

 

Hình 6.12. Thí nghiệm mật độ trồng sắn ở Đồng Xuân 
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Mật độ trồng 15.600 cây/ha (0,8mx0,8m)  Mật độ trồng 8.300 cây/ ha (1,2mx1,0m) 

  
Mật độ trồng 12.500 cây/ ha (1,0mx0,8m)  Mật độ trồng 10.000 cây/ ha (1,0mx1,0m) 

Hình 6.13. Giống sắn KM419 ở các mật độ trồng 

             
(a)                                                            (b)  

Hình 6.14. Xác định hàm lượng tinh bột theo tháng thu và vụ trồng (a), và 

Hình 6.15. Số liệu hàm lượng tinh bột đối chiếu theo tháng với nhà máy (b) 
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Hình 6.16. Xây dựng mô hình trình diễn giống sắn và quy trình thâm canh 

 

 

Hình 6.17. Tiến sỹ Claude M.Fauquet – Trưởng CIAT, thăm giống sắn KM419 
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PHỤ LỤC 7 

Một số kết quả xử lý thống kê 

 

 Thí nghiệm giống sắn tại đất đỏ Sông Hinh, Phú Yên   
                 

TN GIONG SAN VU HE TAI SONH HINH      6:30 Tuesday, May 3, 2016   1 

 

                                         The ANOVA Procedure 

 

                                       Class Level Information 

 

                               Class         Levels    Values 

 

                               K                  3    1 2 3 

 

                               T                  8    1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

                               Number of Observations Read          24 

                               Number of Observations Used          24 

                                        

TN GIONG SAN VU HE TAI SÔNG HINH      6:30 Tuesday, May 3, 2016    2 

 

                                         The ANOVA Procedure 

 

Dependent Variable: CCC (CHIEU CAO CAY) 

 

                                                 Sum of 

         Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F 

 

         Model                        9     12507.90625      1389.76736       8.80    0.0002 

 

         Error                       14      2211.29000       157.94929 

 

         Corrected Total             23     14719.19625 

 

 

                          R-Square     Coeff Var      Root MSE      CCC Mean 

 

                          0.849768      5.790075      12.56779      227.2625 

 

 

         Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F 

 

         K                            2        93.31000        46.65500       0.30    0.7488 

         T                            7     12414.59625      1773.51375      11.23    <.0001 

                                        

TN GIONG SAN VU XUAN TAI SONG HINH       6:30 Tuesday, May 3, 2016  3 

 

                                         The ANOVA Procedure 

 

                                       Class Level Information 

 

                               Class         Levels    Values 

 

                               K                  3    1 2 3 

 

                               T                  8    1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

                               Number of Observations Read          24 

                               Number of Observations Used          24 

                                        

TN GIONG SAN VU XUAN TAI SONG HINH       6:30 Tuesday, May 3, 2016   4 

 

                                         The ANOVA Procedure 

 

Dependent Variable: CCC (CHIEU CAO CAY) 

 

                                                 Sum of 

         Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F 

 

         Model                        9     12817.90435      1429.76638       8.50    0.0002 



145 

 

145 

 

         Error                       14      2188.29000       157.94929 

 

         Corrected Total             23     14239.19634 

 

 

                          R-Square     Coeff Var      Root MSE      CCC Mean 

 

                          0.849768      6.250254      12.42685      233.2275 

 

 

         Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F 

 

         K                            2        93.31460        46.65500       0.32    0.7457 

         T                            7     12414.59653      1773.51368      11.11    <.0001 

 

 

TN GIONG SAN VU HE TAI SONG HINH         6:30 Tuesday, May 3, 2016   5 

 

                                         The ANOVA Procedure 

 

Dependent Variable: ST (SO THAN) 

 

                                                 Sum of 

         Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F 

 

         Model                        9      3.77416639      0.41935145       3.60    0.0117 

 

         Error                       14      1.50416635      0.10744027 

 

         Corrected Total             23      5.27833333 

 

 

                          R-Square     Coeff Var      Root MSE       ST Mean 

 

                          0.714032      12.41018      0.327734      2.6691624 

 

 

         Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F 

 

         K                            2      0.01583333      0.00791667       0.07    0.9297 

         T                            7      3.75833333      0.53690476       5.00    0.0054 

 

TN GIONG SAN VU XUAN TAI SONG HINH       6:30 Tuesday, May 3, 2016   6 

 

                                         The ANOVA Procedure 

 

Dependent Variable: ST(SO THAN) 

 

                                                 Sum of 

         Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F 

 

         Model                        9      3.77416641      0.41935172       3.80    0.0115 

 

         Error                       14      1.50416287      0.10744063 

 

         Corrected Total             23      5.26833333 

 

 

                          R-Square     Coeff Var      Root MSE       ST Mean 

 

                          0.715030     10.57017      0.327751      2.641648 

 

 

         Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F 

 

         K                            2      0.01563333      0.00791667       0.07    0.9694 

         T                            7      3.78933333      0.53690476       5.00    0.0053 

 

                                         

                                         

TN GIONG SAN VU HE TAI SONG HINH         6:30 Tuesday, May 3, 2016   7 

 

                                         The ANOVA Procedure 

 

Dependent Variable: NSTL (NANG SUAT THAN LA) 
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                                                 Sum of 

         Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F 

 

         Model                        9     391.3096542      43.4788505       3.15    0.0269 

 

         Error                       14     193.3318083      13.8094149 

 

         Corrected Total             23     584.6414625 

 

 

                          R-Square     Coeff Var      Root MSE     NSTL Mean 

 

                          0.669316      13.59653      3.716102      27.33125 

 

 

         Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F 

 

         K                            2       6.8289250       3.4144625       0.25    0.7843 

         T                            7     384.4807292      54.9258185       3.98    0.0134 

                                       

                                      

TN GIONG SAN VU HE TAI SONG HINH         6:30 Tuesday, May 3, 2016   8 

 

                                         The ANOVA Procedure 

 

Dependent Variable: NSCTLT(NANG SUAT CU TUOI LY THUYET) 

 

                                                 Sum of 

         Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F 

 

         Model                        9     1338.412642      148.712516       3.97    0.0106 

 

         Error                       14      523.974942       37.426782 

 

         Corrected Total             23     1862.387583 

 

 

                          R-Square     Coeff Var      Root MSE     NSTT Mean 

 

                          0.718654      15.23880      6.117743      40.14583 

 

 

         Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F 

 

         K                            2       63.223658       31.611829       0.84    0.4505 

         T                            7     1275.188983      182.169855       4.87    0.0058 

                                         

TN GIONG SAN VU HE TAI SONG HINH         6:30 Tuesday, May 3, 2016   9 

 

                                         The ANOVA Procedure 

 

Dependent Variable: HI (CHI SO THU HOACH) 

 

                                                 Sum of 

         Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F 

 

         Model                        9     517.4325000      57.4925000       3.07    0.0297 

 

         Error                       14     262.5608333      18.7543452 

 

         Corrected Total             23     779.9933333 

 

 

                          R-Square     Coeff Var      Root MSE       HI Mean 

 

                          0.663381      5.543192      4.330629      59.21667 

 

 

         Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F 

 

         K                            2      14.4258333       7.2129167       0.38    0.6877 

         T                            7     503.0066667      71.8580952       3.83    0.0156 

 

Means with the same letter are not significantly different. 

 

 

                       Duncan Grouping          Mean      N    T 
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                                     A         64.50      3    1 

 

                                     A         62.70      3    2 

                                      

                                     A         62.70      3    5 

                                      

                                     A         60.80      3    7 

                                      

                                     A         60.50      3    3 

                                      

                                     B         57.70      3    4 

                                      

                                     B         57.60      3    6 

                                      

                                     B         56.50      3    8 

 

                                         

 Thí nghiệm giống sắn tại đất xám ở Đồng Xuân 
                                          

TN GIONG SAN VU HE TAI DONG XUAN        6:30 Tuesday, May 3, 2016   1 

 

                                         The ANOVA Procedure 

 

                                       Class Level Information 

 

                               Class         Levels    Values 

 

                               K                  3    1 2 3 

 

                               T                  8    1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

                               Number of Observations Read          24 

                               Number of Observations Used          24 

                                          

TN GIONG SAN VU HE TAI DONG XUAN         6:30 Tuesday, May 3, 2016   2 

 

                                         The ANOVA Procedure 

 

Dependent Variable: CCC(CHIEU CAO CAY) 

 

                                                 Sum of 

         Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F 

 

         Model                        9     13415.06750      1490.56306       8.32    0.0003 

 

         Error                       14      2507.89083       179.13506 

 

         Corrected Total             23     15922.95833 

 

 

                          R-Square     Coeff Var      Root MSE      CCC Mean 

 

                          0.842498      7.460646      13.38413      224.5417 

 

 

         Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F 

 

         K                            2        42.01583        21.00792       0.12    0.8902 

         T                            7     13373.05167      1910.43595      10.66    0.0001 

                                          

TN GIONG SAN VU XUAN TAI DONG XUAN       6:30 Tuesday, May 3, 2016   1 

 

                                         The ANOVA Procedure 

 

                                       Class Level Information 

 

                               Class         Levels    Values 

 

                               K                  3    1 2 3 

 

                               T                  8    1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

                               Number of Observations Read          24 



148 

 

148 

                               Number of Observations Used          24 

                                          

TN GIONG SAN VU XUAN TAI DONG XUAN        6:30 Tuesday, May 3, 2016   2 

 

                                         The ANOVA Procedure 

 

Dependent Variable: CCC 

 

                                                 Sum of 

         Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F 

 

         Model                        9     13415.06750      1490.56303       8.32    0.0003 

 

         Error                       14      2507.89085       179.13546 

 

         Corrected Total             23     15922.95873 

 

 

                          R-Square     Coeff Var      Root MSE      CCC Mean 

 

                          0.852693      5.850457      13.38428      227.5619 

 

 

         Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F 

 

         K                            2        42.01583        21.00792       0.12    0.8402 

         T                            7     13578.05167      1990.43795      10.69    0.0001 

 

TN GIONG SAN VU HE TAI DONG XUAN         6:30 Tuesday, May 3, 2016   5 

 

                                         The ANOVA Procedure 

 

Dependent Variable: ST (SO THAN) 

 

                                                 Sum of 

         Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F 

 

         Model                        9      3.77416667      0.41935185       3.90    0.0114 

 

         Error                       14      1.50416667      0.10744048 

 

         Corrected Total             23      5.27833333 

 

 

                          R-Square     Coeff Var      Root MSE       ST Mean 

 

                          0.715030      13.47012      0.327781      2.641667 

 

 

         Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F 

 

         K                            2      0.01583333      0.00791667       0.07    0.9293 

         T                            7      3.75833333      0.53690476       5.00    0.0052 

 

TN GIONG SAN VU HE TAI DONG XUAN       6:30 Tuesday, May 3, 2016   6 

 

                                         The ANOVA Procedure 

 

Dependent Variable: ST (SO THAN) 

 

                                                 Sum of 

         Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F 

 

         Model                        9      4.59000000      0.51000000       6.84    0.0008 

 

         Error                       14      1.04333333      0.07452381 

 

         Corrected Total             23      5.63333333 

 

 

                          R-Square     Coeff Var      Root MSE       ST Mean 

 

                          0.814793       9.84737      0.272990      2.583333 

 

 

         Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F 
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         K                            2      0.00333333      0.00166667       0.02    0.9779 

         T                            7      4.58666667      0.65523810       8.79    0.0003 

                                          

TN GIONG SAN TAI VU XUAN DONG XUAN       6:30 Tuesday, May 3, 2016   

                                         The ANOVA Procedure 

 

Dependent Variable: SC 

 

                                                 Sum of 

         Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F 

 

         Model                        9      97.6737500      10.8526389       5.61    0.0022 

 

         Error                       14      27.0625000       1.9330357 

 

         Corrected Total             23     124.7362500 

 

 

                          R-Square     Coeff Var      Root MSE       SC Mean 

 

                          0.783042      14.09720      1.390337      9.862500 

 

 

         Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F 

 

         K                            2      1.27750000      0.63875000       0.33    0.7241 

         T                            7     96.39625000     13.77089286       7.12    0.0010 

                                          

TN GIONG SAN VU XUAN TAI DONG XUAN       6:30 Tuesday, May 3, 2016   5 

 

                                         The ANOVA Procedure 

 

Dependent Variable: NSTL 

 

                                                 Sum of 

         Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F 

 

         Model                        9     400.3725250      44.4858361       2.62    0.0516 

 

         Error                       14     237.6563250      16.9754518 

 

         Corrected Total             23     638.0288500 

 

 

                          R-Square     Coeff Var      Root MSE     NSTL Mean 

 

                          0.627515      15.72718      4.120128      26.19750 

 

 

         Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F 

 

         K                            2       2.1456750       1.0728375       0.06    0.9390 

         T                            7     398.2268500      56.8895500       3.35    0.0258 

                                          

                                          

TN GIONG SAN VU XUAN TAI DONG XUAN       6:30 Tuesday, May 3, 2016   6 

 

                                         The ANOVA Procedure 

 

Dependent Variable: NSTT 

 

                                                 Sum of 

         Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F 

 

         Model                        9     1236.837750      137.426417       4.80    0.0046 

 

         Error                       14      400.936300       28.638307 

 

         Corrected Total             23     1637.774050 

 

 

                          R-Square     Coeff Var      Root MSE     NSTT Mean 

 

                          0.755194      13.74200      5.351477      38.94250 

 

 

         Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F 
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         K                            2      204.595300      102.297650       3.57    0.0558 

         T                            7     1032.242450      147.463207       5.15    0.0045 

                                          

TN GIONG SAN VU HE TAI DONG XUAN       6:30 Tuesday, May 3, 2016   7 

 

                                         The ANOVA Procedure 

 

Dependent Variable: HI (CHI SO THU HOACH) 

 

                                                 Sum of 

         Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F 

 

         Model                        9      633.398750       70.377639       2.33    0.0756 

 

         Error                       14      422.977500       30.212679 

 

         Corrected Total             23     1056.376250 

 

 

                          R-Square     Coeff Var      Root MSE      HI Mean 

 

                          0.599596      6.358300      5.496606      59.56250 

 

 

         Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F 

 

         K                            2      79.1425000      39.5712500       1.31    0.3010 

         T                            7     554.2562500      79.1794643       2.62    0.0592 

                                          

Means with the same letter are not significantly different. 

 

 

                       Duncan Grouping          Mean      N    T 

 

                                     B         63.90      3    1 

 

                                     B         63.40      3    4 

                                      

                                     B         61.50      3    3 

                                      

                                     B         61.40      3    5 

                                      

                                     B         61.30      3    7 

                                      

                                     B         60.70      3    6 

                                      

                                     B         59.80      3    2 

                                      

                                     A         46.80      3    8 

 

 

TN GIONG SAN VU HE TAI DONG XUAN       6:30 Tuesday, May 3, 2016   8 

 

                                         The ANOVA Procedure 

 

Dependent Variable: NSCT (NANG SUAT CU TUOI) 

 

                                                 Sum of 

         Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F 

 

         Model                        9      227.8489562     25.3165514      40.77    0.0023 

 

         Error                       14       48.6934333      8.6409595 

 

         Corrected Total             23      643.75423958 

 

 

                          R-Square     Coeff Var      Root MSE     NSTT Mean 

 

                          0.963248      9.27346       3.788010     28.815420 

  

 

         Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F 

 

         K                            2      1.8006333         0.9003167       1.45    0.2678 

         T                            7    226.0483292        32.2926185       5.15    0.0045 
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      Means with the same letter are not significantly different. 
 

 

                       Duncan Grouping          Mean      N    T 

 

                                     A         34.90      3    1 

 

                                     AB        31.50      3    2 

                                      

                                     AB        30.00      3    3 

                                      

                                      BC       27.84      3    5 

                                      

                                      BC       26.60      3    6 

                                      

                                       C       24.18      3    8 

                                      

                                      BC       28.01      3    4 

                                      

                                       C       25.64      3    7 

 

TN GIONG SAN VU HE TAI DONG XUAN       6:30 Tuesday, May 3, 2016   9 

 

                                         The ANOVA Procedure 

 

Dependent Variable: HLTB (HAM LUONG TINH BOT) 

 

                                                 Sum of 

         Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F 

 

         Model                        9       6.22715833     0.69190648      8.54    0.0003 

 

         Error                       14       1.13464167     0.08104583 

                                      
         Corrected Total             23       7.36180000 

 

 

                          R-Square     Coeff Var      Root MSE     HLTB Mean 

 

                          0.845874      3.18257       0.284685      26.77500 

  

 

         Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F 

 

         K                            2      0.08242500        0.04121250       0.51    0.6121 

         T                            7      6.14473333        0.87781905      10.83    0.0036 

 

 

      Means with the same letter are not significantly different. 
 

 

                       Duncan Grouping          Mean      N    T 

 

                                     A         27.35      3    1 

 

                                     A         27.40      3    2 

                                      

                                     AB        26.80      3    7 

                                      

                                     AB        26.80      3    8 

 

                                      B        26.27      3    3 

                                                            

                                      B        26.17      3    5 

                                      

                                      B        26.10      3    6 

    

                                      B        26.08      3    4 

                                      

                                      

TN GIONG SAN VU HE TAI DONG XUAN       6:30 Tuesday, May 3, 2016   10 

 

                                         The ANOVA Procedure 

 

Dependent Variable: TLCK (TY LE CHAT KHO) 
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                                                 Sum of 

         Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F 

 

         Model                        9       98.3930208     10.9325579      16.20    0.0002 

 

         Error                       14        9.4506750      0.6750482 

                                       
         Corrected Total             23      107.8436958 

                                                       

                          R-Square     Coeff Var      Root MSE     TLCK Mean 

 

                          0.912367      4.50854       0.811613     39.62042 

  

 

         Source                      DF        Anova SS     Mean Square     F Value    Pr > F 

 

         K                            2      1.02805833        0.51402917      0.76    0.4854 

         T                            7     97.36496250       13.90928036     20.60    0.0006 

 

 

      Means with the same letter are not significantly different. 
 

 

                       Duncan Grouping          Mean      N    T 

 

                                     A         44.96      3    8 

 

                                     AB        40.33      3    5 

 

                                     AB        40.12      3    2 

 

                                     AB        39.98      3    7 

 

                                     AB        39.54      3    1 

                                                                    

                                     AB        39.40      3    4 

                                                         

                                      B        37.30      3    6 

 

                                      B        36.12      3    3 
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                                         The ANOVA Procedure 

 

Dependent Variable: NSCT (NANG SUAT CU TUOI) 

 

                                                 Sum of 

         Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F 

 

         Model                        9      1169.019704     129.891078      44.49    0.0005 

 

         Error                       14        40.872192      2.919442 

 

         Corrected Total             23      1209.891896 

        

                          R-Square     Coeff Var      Root MSE     NSTT Mean 

 

                          0.966218      8.78627       1.708638     43.88708 

 

          

        

       Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F 

 

         K                          2        0.506808          0.235404     0.09    0.9174 

         T                          7     1168.512896        166.930414    57.18    <.0001 
 

      Means with the same letter are not significantly different. 
 

 

                       Duncan Grouping          Mean      N    T 

 

                                     A         53.63      3    1 
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                                     AB        50.45      3    2 

                                      

                                      BC       48.67      3    3 

                                      

                                       C       46.38      3    4 

                                      

                                       C       45.33      3    5 

                                      

                                        D      38.50      3    7 

                                      

                                        D      37.41      3    6 

                                       

                                         E     32.33      3    8 

 

 

TN GIONG SAN VU HE TAI SONG HINH       6:30 Tuesday, May 3, 2016   12 

 

                                         The ANOVA Procedure 

 

Dependent Variable: HLTB (HAM LUONG TINH BOT) 

 

                                                 Sum of 

         Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F 

 

         Model                        9       15.34532917    1.70503657      56.37    <.0001 
 

         Error                       14        0.42343333    0.03024524 

                                      
         Corrected Total             23       15.76876250          

            

                          R-Square     Coeff Var      Root MSE     HLTB Mean 

 

                          0.973147      3.54463       0.173912      27.66375 

                        

         Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F 

 

         K                            2      0.00570000     0.04121250       0.09    0.9106 

         T                            7     15.33962917     2.19137560      72.45    0.0004 

           

      Means with the same letter are not significantly different. 
 

 

                       Duncan Grouping          Mean      N    T 

 

                                     A         28.64      3    2 

 

                                     A         28.63      3    5 

                                      

                                     A         28.27      3    1 

                                      

                                     A         28.08      3    8 

 

                                     AB        27.82      3    3 

                                                            

                                      B        27.14      3    7 

                                      

                                      B        26.35      3    6 

    

                                      B        26.14      3    4 

                                
TN GIONG SAN VU HE TAI DONG XUAN       6:30 Tuesday, May 3, 2016   13 

 

                                         The ANOVA Procedure 

 

Dependent Variable: TLCK (TY LE CHAT KHO) 

 

                                                 Sum of 

         Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F 

 

         Model                        9       68.52657500     7.61406389    105.40    0.0002 

 

         Error                       14        1.00135833     0.07223988 

                                       
         Corrected Total             23       69.53793333 
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                          R-Square     Coeff Var      Root MSE     TLCK Mean 

 

                          0.985456      7.35436       0.628775     40.03667 

  

 

         Source                      DF        Anova SS     Mean Square     F Value    Pr > F 

 

         K                            2      0.50230833        0.25115417      3.48    0.0594 

         T                            7     68.02426667        9.71775238    134.52    0.0005 

 

 

      Means with the same letter are not significantly different. 
 

 

                       Duncan Grouping          Mean      N    T 

 

                                     A         41.70      3    1 

 

                                     AB        41.06      3    5 

 

                                     AB        40.72      3    7 

 

                                      B        40.54      3    8 

 

                                     AB        39.56      3    2 

                                                                    

                                     AB        39.48      3    3 

                                                         

                                       C       38.17      3    4 

 

                                       C       36.16     3    6 
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                                         The ANOVA Procedure 

 

Dependent Variable: NSCT (NANG SUAT CU TUOI) 

 

                                                 Sum of 

         Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F 

 

         Model                        9      1069.379608     134.892756      43.47    0.0005 

 

         Error                       14        57.571384      2.864325 

 

         Corrected Total             23      1126.960992 

        
                          R-Square     Coeff Var      Root MSE     NSCT Mean 

 

                          0.868232      7.56435       1.708638     42.65387      

 

       Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F 

 

         K                          2        0.506808          0.235404     0.09    0.8305 

         T                          7     1168.582893        165.930426    57.18    <.0001 
 

      Means with the same letter are not significantly different. 
 

 

                       Duncan Grouping          Mean      N    T 

 

                                     A         49.58      3    1 

 

                                     A         47.90      3    2 

                                      

                                     AB        44.12      3    3 

                                      

                                     AB        43.16      3    5 

                                      

                                      BC       41.58      3    4 

                                      

                                       C       38.66      3    6 

                                      

                                       C       36.40      3    7 

                                       

                                        D      26.64      3    8 
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Mau P4s3,p10s3,38,65,66,69,71,74,78,98,99,102,123-129,132,136-143 

 

Den P1s2-p3s3,p5s3-p9s3,11-37,39-64,67,68,70,72,73,75-77,79-

97,100,101,103-122,130,131,133-135,144-154  


