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MỞ ĐẦU 

 

1. Đặt vấn đề 

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. 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. 

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.  

Cây sắn cây trồng chủ lực của tỉnh Phú Yên, là nguồn thu 

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

của tỉnh. Trong những năm gần đây diện tích, năng suất và sản lượng 

sắn gia tăng không ngừng. 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. 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). 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”.  

2. Mục tiêu của đề tài 

- 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.   



 

 

 

- Xác định được biện pháp kỹ thuật thâm canh rải vụ sắn ở 

tỉnh Phú Yên thích hợp cho giống sắn được tuyển chọn. 

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

quy trình kỹ thuật canh tác thích hợp với điều kiện ở Phú Yên. 

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 các 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 được 

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

giống sắn được chọn tại huyện Đồng Xuân và Sông Hinh, làm phong 

phú thêm bộ giống sắn năng suất cao, chất lượng tốt và thay thế 

giống KM 94 đang trồng đại trà nhưng đã bị thoái hóa, nhiễm bệnh 

tại Phú Yên. 

4. Những đóng góp mới của luận án 

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

Yên. Giống sắn KM 419 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 13/01/2017. 

- 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 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 thu hoạch sau trồng 6-16 tháng). Sắn KM 

419 trồng vụ Hè, thu hoạch rải vụ từ tháng 11 đến tháng 4. Sắn 

KM419 trồng vụ Xuân, thu hoạch rải vụ từ tháng 11 đến tháng 4.  

5. Bố cục của luận án 

Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung chính của luận án 

gồm 117 trang, chia thành 3 chương với thông tin cụ thể như sau: 

- Chương 1: Tổng quan các vấn đề nghiên cứu – 39 trang; 

- Chương 2: Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu 

– 11 trang;  

- Chương 3: Kết quả nghiên cứu và thảo luận – 52 trang. 

Luận án có 52 bảng số liệu, 15 hình (không kể hình ở phụ lục); 

119 tài liệu với 72 tài liệu tiếng Việt, 47 tài liệu tiếng Anh được tham 

khảo; 7 phụ lục. 

  
 

 

 

 

CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

 

1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU  

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



 

 

 

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

1.1.2.1. Thách thức chính của ngành sắn Việt Nam 

1.1.2.2. Định hướng phát triển sắn Việt Nam 

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

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

sắn 

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      

1.2.2. Hiện trạng sản xuất sắn ở huyện Đồng Xuân  

1.2.3. Hiện trạng sản xuất sắn ở huyện Sông Hinh 

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 

1.3.1.2. Việt Nam 

1.3.2. Kết quả nghiên cứu về kỹ thuật thâm canh sắn 

1.3.2.1. Phân bón  

1.3.2.2. Mật độ trồng  

1.3.2.3. Rải vụ sản xuất sắn 

 



 

 

 

CHƯƠNG 2 

ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

2.1. 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.    

- 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. 

2.2. Địa điểm và thời gian 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. 

2.3. 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   

    - Xây dựng mô hình trình diễn giống sắn và kỹ thuật thâm canh. 

2.4. Phương pháp nghiên cứu  

2.4.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm 

Nội dung 1. Tuyển chọn giống sắn năng suất bột cao, thích 

hợp sinh thái; 



 

 

 

* Khảo nghiệm cơ bản sáu giống sắn triển vọng. 

- 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. 

- Kiểu bố trí thí nghiệm theo khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh, 3 

lần lặp lại. 100 kg N + 80 kg P2O5+ 120 kg K2O/ha và nền mật độ: 

14.285 cây/ha (1,0m x 0,70m). 

* Khảo nghiệm sản xuất năm giống sắn mới 

- Giống: KM419, KM397, KM444, KM440, KM414 và giống 

KM94 (đối chứng). 

- Quy mô diện tích: 24.000 m2. 

- Nền phân bón: 100 kg N + 80 kg P2O5 + 120 kg K2O/ha và 

nền mật độ: 14.285 cây/ha (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  

 

Kí hiệu Lượng N+ P2O5  

(kg/ha) 

Lượng K2O 

(kg/ha) 

Phân bón lót 

 (kg/ha) 

P1 (đc1) 100 + 60 60 
 

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, ô thí nghiệm 32m2 (4 

hàng x 8 gốc), 3 lần lặp lại, mật độ: 14.285 cây/ha (1,0m x 0,70m). 

- Quy mô: 1.000 m2 x 2 điểm x 2 năm = 4.000 m2 

* Nghiên cứu mật độ trồng cho giống sắn KM419 

+ 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) 

+ 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, 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  

* 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 

- 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 

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.  

2.4.2. Các chỉ tiêu nghiên cứu 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, màu sắc lá già, màu sắc cuống lá, màu sắc thân. Kích thước 

thân. Dạng gốc thân. Số thân/gốc. Sự phân cành. Chiều cao cây (cm). 

Chiều cao phân cành (cm). 

- Đặc điểm hình thái củ của các giống: Màu sắc vỏ ngoài 

củ, màu sắc vỏ trong củ, màu sắc thịt củ, dạng củ, chiều dài, đường 

kính củ (cm). 

- Đặc điểm sinh trưởng, phát triển: Tỷ lệ nảy mầm (%), số 

ngày từ trồng đến mọc, số ngày từ trồng đến bắt đầu phân cành cấp, 

số ngày từ trồng đến thu hoạch,  động thái tăng trưởng chiều cao. 

 Đánh giá sức sinh trưởng ngoài đồng ruộng.   

- Một số đối tượng sâu bệnh hại chính:  Bệnh đốm nâu lá 

(Cercospora henningsii), bệnh chổi rồng (Phytoplasma sp); Rệp sáp 

(Phenicoccus sp.), Nhện đỏ (Tetranychus sp.). 

* Khả năng chống chịu đổ ngã.   

- Năng suất củ tươi và các yếu tố cấu thành năng suất: 

Số gốc thực thu. Số củ/gốc.  

Năng suất lý thuyết (tấn/ha). Năng suất củ tươi thực thu 

(tấn/ha).  Năng suất thân lá (tấn/ha). Chỉ số thu hoạch HI (%). 

- Hàm lượng tinh bột, tỷ lệ sắn lát khô, năng suất tinh bột, 

năng suất sắn lát khô 

 Hàm lượng tinh bột (%). Tỷ lệ sắn lát khô (tấn/ha).  



 

 

 

Năng suất tinh bột (tấn/ha). Năng suất sắn lát khô (tấn/ha). 

Sơ bộ tính toán hiệu quả: Tổng thu, tổng chi, lãi ròng, tỷ suất 

lợi nhuận. 

2.4.3. 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. 



 

 

 

CHƯƠNG 3 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. KẾT QUẢ TUYỂN CHỌN GIỐNG SẮN   

3.1.1. Kết quả khảo nghiệm cơ bản 

Kết quả của bốn khảo nghiệm cơ bản trên hai vụ Hè và Xuân 

tại cả hai địa điểm Đồng Xuân và Sông Hinh về các chỉ tiêu năng 

suất các giống sắn được thể hiện chi tiết ở bảng 3.1 và bảng 3.2. 

Bảng 3.1. Năng suất của các giống sắn thí nghiệm tại huyện Đồng 

Xuân và 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 

(%) 

Đồng 

Xuân 

Sông 

Hinh  

Đồng 

Xuân 

Sông 

Hinh  

Đồng 

Xuân 

Sông 

Hinh  

Đồng 

Xuân 

Sông 

Hinh  

KM419 34,9a 53,6a 9,5a 15,2a 13,8a 22,9a 63,9a 62,7a 

KM440 31,5ab 50,5ab 8,4ab 14,4a 12,6ab 20,0ab 59,8a 64,5a 

KM444 31,0ab 48,7bc 8,0ab 13,5ab 11,2ab 19,2ab 61,5a 62,7a 

KM414 27,8bc 46,4c 7,1bc 12,1b 11,0ac 17,7bcd 63,7a 60,5a 

KM397 26,6bc 45,3c 7,0bc 13,0b 10,7bc 18,6abc 61,4a 59,7b 

KM325 24,2c 37,4d 6,3c 10,0cd 9,0c 13,5de 60,7a 62,7a 

KM98-5 28,0bc 38,5d 7,5bc 10,5bc 11,2ab 15,7bcd 61,3a 57,6b 

KM94 

(đc) 
25,6c 32,3e 6,8bc 9,1d 11,5b 13,1de 46,8b 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. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bảng 3.2. Năng suất của các giống sắn thí nghiệm tại huyện Đồng 

Xuân và 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 

(%) 

 
Đồng 

Xuân 

Sông 

Hinh  

Đồng 

Xuân 

Sông 

Hinh  

Đồng 

Xuân 

Sông 

Hinh  

Đồng 

Xuân 

Sông 

Hinh  

KM419 49,6a 54,9a 15,0a 15,8a 21,1a 23,0a 62,7a 64,8a 

KM440 44,1ab 48,5b 12,6b 13,8a 17,6b 18,7b 61,8a 63,2a 

KM444 47,9a 44,8c 13,3ab 12,4a 18,4b 16,8c 62,5a 61,4a 

KM414 41,6bc 40,9d 11,3bc 11,0bc 16,0c 14,6d 58,7a 58,9b 

KM397 43,2ab 42,4c 12,7b 12,5a 17,6b 16,4c 61,2a 61,8a 

KM325 38,7c 39,1d 10,2c 10,4bc 14,2c 14,2d 58,6a 59,4b 

KM98-5 36,4c 34,6e 10,4c 10,2c 14,6c 13,4d 59,4a 61,2a 

KM94 

(đc) 
26,6d 28,5f 7,7d 8,2d 10,8d 11,3e 48,4b 49,8c 

 

Kết quả ở bảng 3.1 và 3.2 cho thấy giống sắn KM419 nổi trội 

nhất trong tám giống sắn thí nghiệm. 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. Đồng thời 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 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 

 Các chỉ tiêu về hình thái và năng suất của năm giống sắn 

KM419, KM440, KM444, KM414, KM397 ở huyện Đồng Xuân và 

Sông Hinh được thể hiện chi tiết ở bảng 3.3 và bảng 3.4. 

Bảng 3.3. 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. 

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, năng suất củ tươi, năng suất tinh bột, chỉ số 

thu hoạch HI (%) đều cao hơn và có ý nghĩa khác biệt so với KM94, 

trong đó giống sắn KM419 có giá trị cao nhất (bảng 3.3). 

Tại huyện Sông Hinh, năng suất củ tươi và năng suất tinh bột 

của các giống sắn ở khảo nghiệm sản xuất đều vượt hơn so với Đồng 

Xuân. Các chỉ số chiều cao cây, số củ/gốc, năng suất củ tươi, năng 

suất tinh bột, chỉ số thu hoạch HI (%) đều cao hơn và có ý nghĩa 

khác biệt so với KM94, trong đó giống sắn KM419 có giá trị cao 

nhất (bảng 3.4). 



 

 

 

Bảng 3.4. 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. 

*  Kết quả khảo nghiệm sản xuất ở vụ Xuân   

Các chỉ tiêu về hình thái và năng suất của năm giống sắn 

KM419, KM440, KM444, KM414, KM397 ở huyện Đồng Xuân và 

Sông Hinh được thể hiện chi tiết ở bảng 3.5 và bảng 3.6.   

Bảng 3.5. 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. 



 

 

 

Bảng 3.6. 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. 

 Vụ xuân huyện Đồng Xuân và Sông Hinh, các giá trị đo đếm 

của các giống sắn KM419, KM440, KM444, KM414, KM397 so với 

giống KM94 đều có chiều hướng biểu hiện cao hay thấp, khác biệt 

hay không khác biệt tương đồng với vụ Hè. Trong đó chiều cao trung 

bình cây sắn tại Đồng Xuân của năm giống sắn dao động từ 224,3 – 

259,7 cm, tại Sông Hinh dao động từ 231,3 – 264,3 cm, và đều thấp 

hơn chiều cao trung bình của giống sắn KM94. 

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.  

 

Bảng 3.7. 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 thích trồng lại giống mới/số hộ khảo nghiệm.    

 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. Rệp sáp bột hồng và bệnh chổi rồng 

chưa thấy xuất hiện ở thí nghiệm khảo nghiệm và mô hình trình diễn.  

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. 

 

 

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  

* Thí nghiệm phân bón ở vụ Xuân 

Bảng 3.8. 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.  

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 3.9. Ảnh hưởng các công thức phân bón đến 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. 

 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 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.   

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. 



 

 

 

* Thí nghiệm phân bón ở vụ Hè 

Bảng 3.10. 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 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. 

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.    

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. 

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.   

Bảng 3.11. Ảnh hưởng các công thức bón đến 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. 

 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. 

3.2.2. Xác định mật độ trồng thích hợp cho sắn  

 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 

(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 3.12. 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. 

3.2.3. Xác định thời vụ trồng và thời điểm thu hoạch sắn hợp lý            

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. 



 

 

 

Bảng 3.13. 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: 100N + 80P2O5 + 

150K2O+ 10 tấn phân chuồng /ha 

 Sắn vụ Hè trồng đầu mùa mưa, 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.  

Tại huyện Đồng Xuân, số liệu bảng 3.14 cũng cho thấy 

những kết quả tương tự. 



 

 

 

Bảng 3.14. 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 

0,70m, mật độ 14.285 cây/ha, mức phân bón: 100N + 80P2O5 + 

150K2O+ 10 tấn phân chuồng /ha 

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. 

3.3. KẾT QUẢ XÂY DỰNG MÔ HÌNH VÀ QUY TRÌNH 

THÂM CANH 



 

 

 

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 như 

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. 

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 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. 

Giống sắn KM419 trồng vụ Xuân tại huyện Sông Hinh với 

mức đầu tư thâm canh 100N+ 80P2O5 + 150K2O +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.  



 

 

 

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 đối với 

giống sắn KM419 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. 

- 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 (1,0m x 0,70m).  

- Trồng vụ Hè cuối tháng 5 đến giữa tháng 6, thu hoạch rải 

vụ từ cuối tháng 11 đến cuối tháng 4; trồng vụ Xuân cuối tháng 12 

đầu tháng 1, thu hoạch rải vụ từ cuối tháng 11 đến cuối tháng 4.  

 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 

đối với giống KM 419 tại tỉnh Phú Yên và các vùng trồng sắn có 

điều kiện sinh thái tương tự ở các tỉnh khác. 



 

 

 

DANH MỤC 

CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ CỦA LUẬN ÁN 

 

 1. Nguyễn Thị Trúc Mai, Nguyễn Minh Hiếu, Hoàng Kim, 

Nguyễn Trọng Tùng, 2016, Kết quả khảo nghiệm và tuyển chọn 

giống sắn KM419 đạt năng suất tinh bột cao cho tỉnh Phú Yên, Tạp 

chí Khoa học Đại học Huế - Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

tập 124, trang 131 – 142. 

https://vcgate.vnu.edu.vn/articles/ket-qua-khao-nghiem-va-

tuyen-chon-giong-san-km419-dat-nang-suat-tinh-bot-cao-cho-tinh-

phu-yen 

2. Nguyễn Thị Trúc Mai, Nguyễn Minh Hiếu, Hoàng Kim, 

Nguyễn Trọng Tùng, 2017, Kết quả nghiên cứu biện pháp kỹ thuật 

thâm canh rải vụ sắn tại tỉnh Phú Yên, Tạp chí Nông nghiệp và 

PTNT, trang 50 – 56.     

http://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/uploads/news/2017

_03/7_1.pdf 

 

 

 

https://vcgate.vnu.edu.vn/articles/ket-qua-khao-nghiem-va-tuyen-chon-giong-san-km419-dat-nang-suat-tinh-bot-cao-cho-tinh-phu-yen
https://vcgate.vnu.edu.vn/articles/ket-qua-khao-nghiem-va-tuyen-chon-giong-san-km419-dat-nang-suat-tinh-bot-cao-cho-tinh-phu-yen
https://vcgate.vnu.edu.vn/articles/ket-qua-khao-nghiem-va-tuyen-chon-giong-san-km419-dat-nang-suat-tinh-bot-cao-cho-tinh-phu-yen
http://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/uploads/news/2017_03/7_1.pdf
http://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/uploads/news/2017_03/7_1.pdf


 

 

 

HUE UNIVERSITY 

COLLEGE OF AGRICULTURE AND FORESTRY 

 

 

 

 

NGUYEN THI TRUC MAI 

 

 

 

STUDY ON THE SELECTION OF HIGH STARCH YIELD 

VARIETIES AND INTENSIVE CULTIVATION 

TECHNIQUES IN PHU YEN PROVINCE 

 

 

 

 

 

 

DOCTORAL THESIS IN AGRICULTURAL SCIENCE 

                                     

 

 

 

 

 

HUE, 2017



 

 

The research was completed at University of Agriculture and 

Forestry – Hue University 

 

 

Scientific suppervisors: 

1. Assoc. Prof. Dr. NGUYEN MINH HIEU 

2. Dr. HOANG KIM 

 

 

 
Reviewer 1:           

Reviewer 2:           

Reviewer 3:           

 

 

 

Thesis is defended at the Hue University Council of Thesis Analysis. 

Meeting at: Hue University Conference Room - 04 Le Loi Street, 

Hue City. 

At 8:00 am,  day......month ......2017 

 

 

A thesis can be found at the library: Hue University 

 

 



1 

 

 

INTRODUCTION 

 

1. Research background 

Cassava (Manihot esculenta Crantz) is a potential crop of the 

21st century, transforming the role of food crops into biofuel, starch, 

food and animal feed. In Vietnam, cassava is the third crop in terms of 

yeild (after rice and sugarcane), with an area of 566.5 thousand 

hectares in 2015, output of 10,673.7 thousand tons. The yield of 

cassava in Vietnam is currently 18.8 tons/ha but much lower than the 

potential and there are many risks in cassava production. 

Cassava is main planted crop in Phu Yen province, is the 

main source of income for many poor farmers and ethnic minorities 

in the province. In recent years, the area, yield and output of cassava 

have been increasing steadily. Dong Xuan district has a cassave 

factory with capacity of over 240 tons of starch/day and 05 branches 

of simple processing with capacity of 0.5 - 1.0 ton/day. The cassava 

varieties in Phu Yen province are mainly KM94, KM98-5 and 

KM140. The cassava variety KM94 is now degraded, infected with 

dragon brooms due to continuous cultivation for many years. 

Cassava KM98-5 and KM140 are short duration of cultivation and 

high yield, but the production has many problems. The main problem 

of cassava production in Phu Yen is that farmers do not invest in 

intensive cultivation, using old varieties of low yield and low 

production efficiency. In recent years, cassava production has 

encountered many difficulties and risks due to climate change such 

as drought, pests such as Phytoplasma sp, Phenacoccus manihoti, 

Tetranychus sp. Based on the above analysis, we conducted the study 

"Study on the selection of high starch yield varieties and 

intensive cultivation techniques in phu yen province". 
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2. Research objectives 

- Selection of good cassava varieties suitable with climate 

and soil conditions in Dong Xuan and Song Hinh districts of Phu 

Yen province. 

- Determine the intensive cultivation techniques of cassava in 

Phu Yen province suitable for selected cassava varieties. 

- Develop demonstration models of new cassava varieties 

and improve the cultivation techniques suitable to the conditions in 

Phu Yen province. 

3. Scientific and practical significance 

3.1. Scientific significance 

- The study has identified the Cassava KM419  and the 

intensive cultivation technique that is suitable with the local 

ecological conditions, contributing to the improvement of the yield 

of root, starch yield and dry slice yield, profit and economic 

efficiency for farmers in Phu Yen province. 

- The research results are an important source of information 

to guide sustainable cassava cultivation techniques in Phu Yen 

province and other provinces with similar ecological conditions. 

3.2. Practical significance 

Research results have high feasible application, proposed  

promissing Cassava KM419 and suitable cultivation techniques for 

selected cassava varieties in Dong Xuan and Song Hinh districts, 

enriched with high productivity cassava varieties , good quality and 

replacement of KM94 planted but degraded and infected in Phu Yen. 

4. New contributions of the thesis 

(1) Identify appropriate and effective cassava varieties for 

Phu Yen province: The KM419 cassava variety and the selected 

cassava varieties KM440, KM444, KM397 had higher yield of 

tubers, higher starch yield and better dry yield of cassava chips than 

those of control cassava KM94. Of which KM419 was approved by 



3 

 

 

the Ministry of Agriculture and Rural Development in Decision No. 

85 / QD-BNN-TT, dated 13/01/2016.  

(2) Determine some of the best techniques for intensive 
cassava spreading for the cassava varieties KM419 in Phu Yen 
province with the highest productivity and economic efficiency; 
Accredited by Department of Crop Production under Decision No. 
208 / QĐ-TT-CLT, dated 27/5/2016. 

+ The application of fertilizers at the rate of 100 kg N + 80 
kg P2O5 + 150 kg K2O + 1,000 kg of the organic fertilizer with 
micronutrients/ha, or 100 kg N + 80 kg P2O5 + 150 kg K2O + 10 
tonnes of manure/ha.   

+ Density: Population of about 14,285 plants per hectare 
corresponding to a spacing of 1.0 m x 0.7 m. 

+ The cropping season (summer and spring crop) in Phu Yen 
province to improve the efficiency of cassava starch processing 
factory and harvesting ability 5-6 months. The KM419 cassava 
cultivates the summer crop, which can be harvested from November 
to April, but the fresh tuber yield and starch content are highest when 
harvested from February to April, at 9 months to 11 months after 
planting. The KM419 cassava was planted in the Spring seasons, 
which can be harvested from November to April, but the fresh root 
yield and starch content were highest when harvested from February 
to April, 14 months to 16 months after planting 

5. Thesis structure 

In addition to the introduction and conclusion, the main 

content of the thesis is 117 pages, divided into 3 chapters: 

   - Chapter 1: Literature reivew – 39 pages 

   - Chapter 2: Research subject, content and methodology – 11 pages 

   - Chapter 3: Research results and discussion – 52 pages 

The thesis has 52 tables of data, 15 figures (not included in 

the appendix); 119 documents in the list of referrences, in which 72 

documents in Vietnamese, 47 references in English; 7 appendices. 
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CHAPTER 1 

LITERATURE REIVEW 

 

1.1. THEORETICAL BASIS OF STUDY ISSUES 

1.1.1. Cassava is a potential crop of the 21st century 

1.1.2. Cassava is a promising export crop in Vietnam 

1.1.2.1. The main challenge of the cassava sector in Vietnam 

1.1.2.2. Development orientation of cassava in Vietnam 

1.1.3. Cassava variety is the scientific basis of intensive farming 

1.1.4. Fertilizer, density, harvesting time are basically intensive 

cassava farming 

1.2. PRACTICAL PRINCIPLES OF RESEARCH PROBLEMS 

1.2.1. Phu Yen is the main planted cassava area in the South Central 

Coast 

1.2.2. Current status of cassava production in Dong Xuan district 

1.2.3. Status of cassava production in Song Hinh district 

1.3. RESULTS OF SELECTION OF VARIETY AND INTENTIVE 

CULTIVATION TECHNIQUES 

1.3.1. Research results on  selection of cassava variety in the world 

and Vietnam 

1.3.1.1. World 

1.3.1.2. Vietnam 

1.3.2. Research results on intensive cultivation of cassava 

1.3.2.1. Fertilizer 

1.3.2.2. Planting density 

1.3.2.3. Cultivation season and production 

1.4. MAJOR SOLUTIONS FOR DEVELOPMENT OF CASSAVA 

CULTIVATION IN PHU YEN PROVINCE 
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CHAPTER 2 

RESEARCH SUBJECT, CONTENT AND METHODOLOGY 

 

2.1. RESEARCH SUBJECT 

- Promissing cassava varieties: 6 new varieties of cassava 

KM419, KM440, KM444, KM397, KM414, KM325 of Vietnam 

National Cassava Variety Test Program and 2 control cassava 

varieties KM94 (control 1), KM98-5 (control 2) are the two most 

popular varieties in Phu Yen. 

Fertilizer: “Urê” fertilizer has a pure protein content of 46%. 

Supernaphosphate has a P2O5 content of 16%; Potassium chloride 

has a K2O content of 60%. Composted manure in the locality, 

component C (35%); N (0.89%), P2O5 (0.35%); K2O (0.51%). 

Microorganic fertilizer is Song Gianh organic fertilizer, 

Composition: Organic total: 23.5%; axithumic: 5.6%; P2O5: 3.2%; 

Useful microorganisms: 5X106 CFU/g 

2.2. Research site and schedule 

- Location: Typical grayish soil (Areni- Haplic Acrisol), in 

Tan Vinh village, Xuan Son Nam commune, Dong Xuan district and 

typical red soil (Rhodi- Haplic Ferralsol), in Binh Giang village, Duc 

Binh Dong commune, Song Hinh district. 

- Research time: From March 2014 to December 2016. 

+ Summer crop: From June 2014 to April 2015. 

+ Spring crop: From January 2015 to February 2016. 

2.3. Research content       

- Selection of cassava varieties with yield of starch, suitable to 

ecological conditions; 

- Research on some techniques for intensive cultivation of cassava; 

- Development of demonstration models of cassava varieties and 

intensive cultivation techniques. 
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2.4. Research methodology  

2.4.1 Method of experimental arrangement 

Content 1. Selection of cassava varieties with yield of 

starch, suitable to ecological conditions; 

* Fundamental tests of 06 promising cassava varieties. 

- Variety: KM419, KM397, KM414, KM440, KM444, 

KM325, KM98-5 (control 1), KM94 (control 2). 

- Scale of area: 1,000 m2 x 2 points x 2 years = 4,000 m2. 

- Randomized block design, 3 replications. 100 kg N + 80 kg 

P2O5 + 120 kg K2O/ha and density: 14,285 trees/ha (1.0 m x 

0.70 m). 

* Producing tests of 05 new cassava varieties 

- Varieties: KM419, KM397, KM444, KM440, KM414 and 

KM94 varieties (control). 

- Scale area: 24,000 m2. 

- Fertilizer: 100 kg N + 80 kg P2O5 + 120 kg K2O/ha and 

density: 14,285 trees/ha (1.0 m x 0.70 m). 

Content 2. Research on some techniques for intensive 

cultivation of cassava 

* Study on fertilizer for cassava KM 419 

 

Symbol Amount of N+ 

P2O5  

(kg/ha) 

Amount of K2O 

(kg/ha) 

 Basal fertilizing 

 (kg/ha) 

P1 (đc1) 100 + 60 60 
 

P2 (đc2) 100 + 80 120 

P3 

100 + 80 

0 
10 tons of 

decomposed 

manure 

P4 90 

P5 120 

P6 150 

P7 0 1,000 kg of 
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P8 90 microorganic 

organic fertilizer P9 120 

P10 150 

- Experimental layout: 10 fertilizer formulas were arranged 

in a randomized block, 32 m2 (4 rows x 8 trees), 3 replications, 

density: 14,285 trees/ha , 0 m x 0.70 m). 

- Scale: 1,000 m2 x 2 districts x 2 years = 4,000 m2 

* Study on planting densities for cassava KM419 

+ M 1: control: 15,600 trees/ha (0.8 m x 0.8 m) 

+ M 2: 8,300 trees/ha (1,0 m x 1,2 m) 

+ M 3: 10,000 trees/ha (1.0 m x 1.0 m) 

+ M 4: 12,500 trees/ha (1.0 m x 0.8 m) 

+ M 5: 14,285 trees/ha (1.0 m x 0.7 m) 

- Randomized block design, 3 replications. Fertilizer: 100 kg 

N + 80 kg P2O5 + 120 kg K2O/ha. 

- Scale: 500 m2 x 2 districts x 2 years = 2,000 m2 

* Study on reasonable harvesting time for cassava KM 419 

This experiment was followed in two growing seasons: 

Spring (early January) and Summer (late May), harvested at 6 times 

in each planting season. 

Six harvesting times of cassava 

in summer crops 

Six harvesting times of cassava 

in spring crops 

H 1 6 months planted  X 1 11 months planted  

H 2 7 months planted 

(control1)   

X 2 12 months planted  

H 3 8 months planted  X 3 13 months planted 

(control 2) 

H 4 9 months planted  X 4 14 months planted  

H 5 10 months planted  X 5 15 months planted  

H 6 11 months planted  X 6 16 months planted  
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- Scale: 2,000 m2 x 2 years (6 harvesting times x 32 

m2/variety x 3 replicates x 2 districts x 2 crops (summer and spring) 

- The procedure is in accordance with the National Technical 

Regulations on Cassava Production Test. Analysis of starch content 

and percentage of matter dried cassava at 12 harvesting times. 

Content 3: Development of demonstration models of 

cassava varities and intensive cultivation techniques 

The model was built on the basis of research results on 

varieties, fertilizers and density in two study areas, scale of 

04  ha/district x 2 district = 08 ha.  

2.4.2. Research indicators and monitoring methods 

The experiments were carried out in accordance with the 

National Technical Regulation on the value of cultivation and use of 

cassava varieties, coded QCVN 01-61: 2011/MARD. 

Including the following indicators:: 

- Characteristics of leaf shape of the varieties: color of 

young leaves, color of old leaves, color of petioles, color of tree-

trunk; Size of tree-trunk; Type of tree-trunk; Number of tree-

trunk/root.  Height of  tree-trunk (cm); Height of branches (cm). 

- Morphological characteristics of root: the cover color of 

the tubers, the in side color of the tubers, the color of the tubers, 

length of tubers , tuber diameter (cm). 

- Characteristics of growth and development: germination 

rate (%), number of days from planting to growing, number of days 

from planting to beginning of branching, number of days from 

planting to harvesting, height growth.  

- Evaluating growth in the field. 

- Some main pests and diseases: Cercospora henningsii, 

Phytoplasma sp .; Phenicoccus sp., Tetranychus sp.. 

* Resistant to falling. 
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- Fresh tuber productivity and productivity components: 

Number of tree that can harvest; number of root/tree. 

Theoretical yield (ton/ha). Average yield of fresh roots 

(tons/ ha). Leaf productivity (tons/ha). Harvest index (HI) (%). 

- Starch content, dry matter ratio, starch yield, dry chip yield 

Starch content (%). Rate of dry chips (ton/ha). 

Starch yield (ton/ha). Productivity of dry chips (ton/ha). 

Preliminary calculation of efficiency: Total revenue, total expenditure, 

net interest, profit margin.. 

2.4.3. Methods of data analysis and processing 

Using the Excel software, SAS 9.1 for Anova processing and 

Duncan statistical classification at a 5% significance level, based on 

the results of processing to evaluate the cassava varieties in the 

experiment, evaluate the impact of the experimental formulas and 

make conclusions 
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CHAPTER 3 

RESEARCH RESULTS AND DISCUSSION 

3.1. SELECTION RESULTS OF CASSAVA VARIETY   

3.1.1. Basic test results 

The results of four basic experiments on two seasons of 

Summer and Spring at both Dong Xuan and Song Hinh sites on 

cassava yield indexes are shown in Table 3.1 and Table 3.2. 

Table 3.1. Productivity of experimental cassava varieties in Dong 

Xuan and Song Hinh districts in summer crop 

Name of 

variety 

Fresh tuber 

yield 

(ton/ha 

Starch yield 

(ton/ha) 

Productivity of 

dried slices 

(ton/ha) 

HI index 

(%) 

 
Dong 

Xuan 

Song 

Hinh  

Dong 

Xuan 

Song 

Hinh  

Dong 

Xuan 

Song 

Hinh  

Dong 

Xuan 

Song 

Hinh  

KM419 34.9a 53.6a 9.5a 15.2a 13.8a 22.9a 63.9a 62.7a 

KM440 31.5ab 50.5ab 8.4ab 14.4a 12.6ab 20.0ab 59.8a 64.5a 

KM444 31.0ab 48.7bc 8.0ab 13.5ab 11.2ab 19.2ab 61.5a 62.7a 

KM414 27.8bc 46.4c 7.1bc 12.1b 11.0ac 17.7bcd 63.7a 60.5a 

KM397 26.6bc 45.3c 7.0bc 13.0b 10.7bc 18.6abc 61.4a 59.7b 

KM325 24.2c 37.4d 6.3c 10.0cd 9.0c 13.5de 60.7a 62.7a 

KM98-5 28.0bc 38.5d 7.5bc 10.5bc 11.2ab 15.7bcd 61.3a 57.6b 

KM94 

(control) 
25.6c 32.3e 6.8bc 9.1d 11.5b 13.1de 46.8b 56.5b 

Note: Different letters in the same column represent a 

significant difference of 0.05. 
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Table 3.2. Productivity of experimental cassava varieties in Dong 

Xuan and Song Hinh districts in Spring crop 

Name of 

variety 

Fresh tuber 

yield 

(ton/ha 

Starch yield 

(ton/ha) 

Productivity of 

dried slices 

(ton/ha) 

HI index 

(%) 

 
Dong 

Xuan 

Song 

Hinh  

Dong 

Xuan 

Song 

Hinh  

Dong 

Xuan 

Song 

Hinh  

Dong 

Xuan 

Song 

Hinh  

KM419 49.6a 54.9a 15.0a 15.8a 21.1a 23.0a 62.7a 64.8a 

KM440 44.1ab 48.5b 12.6b 13.8a 17.6b 18.7b 61.8a 63.2a 

KM444 47.9a 44.8c 13.3ab 12.4a 18.4b 16.8c 62.5a 61.4a 

KM414 41.6bc 40.9d 11.3bc 11.0bc 16.0c 14.6d 58.7a 58.9b 

KM397 43.2ab 42.4c 12.7b 12.5a 17.6b 16.4c 61.2a 61.8a 

KM325 38.7c 39.1d 10.2c 10.4bc 14.2c 14.2d 58.6a 59.4b 

KM98-5 36.4c 34.6e 10.4c 10.2c 14.6c 13.4d 59.4a 61.2a 

KM94 

(control) 
26.6d 28.5f 7.7d 8.2d 10.8d 11.3e 48.4b 49.8c 

Note: Different letters in the same column represent a 

significant difference of 0.05. 

The results in tables 3.1 and 3.2 show that the KM419 

cassava is the most dominant among the eight cassava varieties 

tested. The growth time was in accordance with ecological 

conditions of Phu Yen province, fresh tuber yield was 34.9-

54.9 tons/ha (27.7- 29.6% higher than that of KM94), starch content 

of 8 - 30.7%, starch yield, dry chip yield was superior to that of 

control cassava KM94. At the same time, five varieties of KM419, 

KM444, KM440, KM414 and KM397 were selected for cassava 

variety production trials in Dong Xuan and Song Hinh districts. The 

production trial was conducted on 5 varieties because all five 

varieties of KM419, KM444, KM440, KM414 and KM397 had good 

bio-agronomic traits, as well as starch yield, dry chip yield, the yield 
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of fresh roots were significantly higher (over 10%) than that of 

control KM94. 

3.1.2. Results of production trails  

* Results of field trials in the summer crop 

 The morphological and productivity indicators of the five 

varieties of KM419, KM440, KM444, KM414, KM397 in Dong 

Xuan and Song Hinh are shown in Table 3.3 and Table 3.4. 

Table 3.3. Indicators on morphology and productivity of 

experimental cassava varieties in Dong Xuan in the summer crop 

Name of 

variety 

Hight of 

tree-trunk 

(cm) 

Number 

of tuber/ 

tree 

(tuber) 

Leaf 

yield 

(ton/ ha) 

Fresh 

tuber 

yield 

(ton/ha) 

Starch 

yield 

(ton/ha) 

HI index 

(%) 

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 

Note: Different letters in the same column represent a 

significant difference of 0.05. 

In Dong Xuan, the five varieties of KM419, KM440, 

KM444, KM414, and KM397 had the average tree height (cm) 

ranging from 218.2 to 236.6 cm, all lower and significantly different 

from KM94 ( 296.6 cm); number of tubers/tree, tuber yield, starch 

yield, HI index (%) were higher and significantly different from 

KM94, in which KM419 was highest (Table 3.3). 

In Song Hinh district, the yield of fresh tuber and starch 

yield of cassava varieties in the trial production exceeded that of 

Dong Xuan. The tree-trunk height index, number of tuber/tree, fresh 

tuber yield, starch yield, HI harvest index (%) were higher and 
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significantly different from KM94, in which KM419 highest value 

(table 3.4). 

Table 3.4. Indicators on morphology and productivity of 

experimental cassava varieties in Song Hinh in the Summer crop 

Name 

of 

variety 

Hight of 

tree-

trunk 

(cm) 

Number 

of tuber/ 

tree 

(tuber) 

Leaf 

yield 

(ton/ ha) 

Fresh 

tuber 

yield 

(ton/ha) 

Starch 

yield 

(ton/ha) 

HI 

index 

(%) 

KM419 228.3b 12.5a 26.6b 44.7a 12.7a 62.7a 

KM440 238.8b 10.3ab 29.6a 43.8a 125a 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 

Note: Different letters in the same column represent a 

significant difference of 0.05. 

*  Results of field trials in the spring crop 

The morphological and productivity indicators of the five 

varieties of KM419, KM440, KM444, KM414, KM397 in Dong 

Xuan and Song Hinh are shown in Table 3.5 and Table 3.6.   

Table 3.5. Indicators on morphology and productivity of 

experimental cassava varieties in Dong Xuan in the spring crop   

Name 

of 

variety 

Hight of 

tree-

trunk 

(cm) 

Numb

er of 

tuber/ 

tree 

(tuber) 

Leaf 

yield 

(ton/ ha) 

HI 

index 

(%) 

Fresh 

tuber 

yield 

(ton/ha) 

Starch 

yield 

(ton/ha) 

KM419 224.3c 12,4a 37.4ac 57.0a 49.6a 15.9a 

KM440 233.4c  9,8ab 29.4cd 62.3a 48,.ab 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 
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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 

Note: Different letters in the same column represent a 

significant difference of 0.05. 

Bảng 3.6. Indicators on morphology and productivity of 

experimental cassava varieties in Song Hinh in the spring crop 

Name of 

variety 

Hight 

of 

tree-

trunk 

(cm) 

Numb

er of 

tuber/ 

tree 

(tuber) 

Leaf 

yield 

(ton/ha) 

HI 

index 

(%) 

Fresh 

tuber 

yield 

(ton/ha) 

Starch 

yield 

(ton/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 

Note: Different letters in the same column represent a 

significant difference of 0.05. 

 In the spring crop of Dong Xuan and Song Hinh, the 

measured values of KM419, KM440, KM444, KM414, and KM397 

were higher or lower, different or not corresponding to summer crop. 

The average height of cassava in Dong Xuan district of five cassava 

varieties ranged from 224.3 to 259.7 cm, in Song Hinh ranged from 

231.3 to 264.3 cm, and was lower than the average height of the 

cassava KM94. 

The prominent cassava variety KM419 and the promising 

cassava varieties KM440, KM444, KM397, and KM414 all have 

fresh tuber yields of over 40 tons/ha, good powder quality, in the 

field experiments are less pests, not infected with dragon broom, 

(compared to KM94 cassava 27-30 tons/ha under the same 
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conditions). However, the cassava KM414 was not preferred by 

cassava starch processing factory because KM414 had lower starch 

content than the four varieties and light yellow of tuber. 

Table 3.7. Insect resistance ratio and optimal growth time 

Variety/ 

Location 

Summer crop Spring crop 

Popularity 

of new 

varieties of 

farmers 

(%)* 

Affec

ted 

rate 

by 

red 

spider 
(%) 

The 

rate of 

leaf 

spot 

disease 

(%) 

Optimal 

growth 

time 

(TST) 

Affec

ted 

rate 

by 

red 

spider 
(%) 

The 

rate 

of 

leaf 

spot 

diseas

e 

(%) 

Optimal 

growth 

time 

(TST) 

Dong Xuan        

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 14-16 846 

KM444 23.9 34.4 9 - 11 33.4 344 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 

Song 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 

Rate (%): Number of households preferring to replant new varieties/ 

number of tested households.  

 Levels of pests and diseases of cassava: trailed varieties were 

slightly infected with red spider and leaf spot but did not 

significantly affect yield. Pseudococcus Risso and dragon broom 

disease have not been found in the trial and demonstration trials. 

In summary: KM419 cassava was identified as the best 

cassava that yielded fresh tuber yield and starch yield of the cassava 

varieties tested. The other promising cassava varieties are KM440, 
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KM444, KM397 are cassava varieties with starch yield, dry chip 

yield and high fresh root yield (over 10% as compare with control 

models, less pest and suitable with ecological conditions of Phu Yen 

province. 

3.2. RESULTS OF INTENSIVE FARMING TECHNIQUES  

3.2.1. Determination of suitable fertilizer formulas for cassava    

KM419 

* Fertilizer experiment in the spring crop 

Table 3.8. Effects of fertilizer formulas on morphology and yield of 

cassava KM419 in Song Hinh district in the spring crop 

Symbol of 

fertilizer 

formula 

Height of 

tree-trunk 

(cm) 

Number 

of 

tuber/tree 

(tuber) 

Volume of 

tuber/tree 

(kg/tree) 

Leaf yield 

(ton ha) 

Biomass 

yield 

(ton/ha) 

P1 228.6b 9.0b 2.34cd 22.6b 49.9 

P2 

(control) 
228.8b 9.1b 2.63c 25.7b 63.2 

P3 218.6b 9.6b 2.61c 25.4b 565 

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 

Note: Different letters in the same column represent a 

significant difference of 0.05. 

Formulas P6, P10 and P5 have the best effect on the growth 

and yield of cassava KM419 the spring crop in Song Hinh. Using 

fertilizers at P6, P10 and P5 levels, the yields of fresh tubers were 

54.9 tons/ha, 51.6 tons/ha and 50.6 tons/ha compared to using 
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fertilizers at P2 (control), 37.5 tons/ha. 

Formulas with the highest economic efficiency was 100 kg N 

+ 80 kg P2O5 + 150 kg K2O + 10 tons manure/ha (P6) reached 27.8 

million VND/ha and 100 kg N + 80 kg P2O5 + 150 kg K2O + 1 ton 

of microorganic fertilizer/ha (P10) reached 22.6 million VND/ha. 

This data is superior to the control fertilizer formula 100 kg N + 60 

kg P2O5 + 120 kg K2O/ha (P2) and the remaining formulas. 

Table 3.9. Effects of fertilizer formulas on morphology and yield of 

cassava KM419 in Dong Xuan district in the spring crop 

Symbol of 

fertilizer 

formula 

Height 

of 

tree-

trunk 

(cm) 

Numb

er of 

tuber/ 

tree 

(tuber) 

Volume 

of tuber/ 

tree 

(kg/tree) 

Leaf 

yield 

(ton ha) 

Biomass 

yield 

(ton/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 

Note: Different letters in the same column represent a 

significant difference of 0.05. 

The effect of formulas P6, P10 and P5 on growth and yield 

of cassava KM419 in the spring crop in Dong Xuan is similar to 

Song Hinh, which has the best effect. Using fertilizer at P6, P10 and 

P5 levels, the yields of fresh tubers were 51.3 tons/ ha, 49.6 tons/ha 

and 48.9 tons/ha compared to using fertilizers at P2 (control), 36.9 
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tons/ha . 

The most economically effective formulas were 100 kg N + 

80 kg P2O5 + 150 kg K2O + 10 kg manure / ha (P6) and 100 kg N + 

80 kg P2O5 + 150 kg K2O + 1 ton of microorganic fertilizer/ha 

reached 23 million VND/ha and 20.3 million VND/ha, respectively. 

This data is superior to the control formula of 100 kg N + 60 kg 

P2O5 + 120 kg K2O / ha (P2) and the rest of the formulas. 

* Fertilizer experiment in the summer crop 

Table 3.10. Effect of fertilizer formulas on morphology and 

productivity of cassava KM419 in Song Hinh district in summer crop 

Symbol 

of 

fertilizer 

formula 

Height of 

tree-trunk 

(cm) 

Number 

of tuber/ 

tree 

(tuber) 

Volume 

of 

tuber/tree 

(kg/tree) 

Leaf 

yield 

(ton ha) 

Biomass 

yield 

(ton/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 

Note: Different letters in the same column represent a 

significant difference of 0.05. 

Effect of formulas P6, P10 and P5 on growth and yield of 

cassava KM419 in the summer crop in Song Hinh have the best 

effect. Using fertilizer formulas P6, P10 and P5 gained the yield of 

fresh tubers of 48.6 tons/ha, 46.4 tons/ha and 45.3 tons/ha compared 

to the control formula P2, 36.4 tons/ha.   
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The most economically effective formulas were 100 kg N + 

80 kg P2O5 + 150 kg K2O + 10 kg manure/ha (P6) and 100 kg N + 

80 kg P2O5 + 150 kg K2O + 1 ton microorganic fertilizer/ha The 

(P10), with 19.5 million VND/ha and 16 million VND/ha, 

respectively. This data is superior to the control formula of 100 kg N 

+ 60 kg P2O5 + 120 kg K2O/ha (P2) and the rest of the formulas. 

Effect of formulas P6, P10 and P5 on growth and yield of 

cassava KM419 in the summer crop in Song Hinh are the best effect. 

Using fertilizer formulas P6, P10 and P5, the yield of fresh tubers 

was 45.9 tons/ha, 44 tons/ha and 43.6 tons /ha, respectively 

compared to the control formula P2, 36.4 tons/ha. 

Table 3.11. Effect of fertilizer formulas on morphology and 

productivity of cassava KM419 in Dong Xuan in summer crop 

Symbol 

of 

fertilizer 

formula 

Height 

of tree-

trunk 

(cm) 

Numb

er of 

tuber/ 

tree 

(tuber) 

Volume 

of 

tuber/tree 

(kg/tree) 

Leaf 

yield 

(ton ha) 

Biomass 

yield 

(ton/ha) 

P1 215.7b 8.7b 2.37b 19.8c 49.5 

P2 (đc) 219.8ab 9.1b 2.76b 230b 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 

Note: Different letters in the same column represent a 

significant difference of 0.05. 
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 The most economically effective formulas were 100 kg N + 

80 kg P2O5 + 150 kg K2O + 10 kg manure/ha (P6) and 100 kg N + 

80 kg P2O5 + 150 kg K2O + 1 ton of mircroorganic fertilizer/ha 

(P10), with 18.2 million VND/ha and 15.2 million VND/ha, 

respectively. This data is superior to the control formula of 100 kg N 

+ 60 kg P2O5 + 120 kg K2O/ha (P2) and the rest of the formulas. 

3.2.2. Determining appropriate planting density for cassava 

 The cassava KM419 with short tree-trunk and small shape of 

branches,  planted in gray soil in Dong Xuan and red soil in Song 

Hinh at a density of 14,285 trees/ha (1.00 m x 0.70 m)  was the  most 

suitable density. This density gave the highest yield of fresh tubers, 

starch, dry matter, and the highest economic efficiency. 

Table 3.12. Productivity in density formulas for cassava KM419 in 

Dong Xuan and Song Hinh districts 

Symbol 

of 

density 

formula 

Fresh tuber yield 

(tons/ha) 

Starch yield 

(tons/ha) 

Productivity of 

dry chips 

(ton/ha) 

 
Dong 

Xuan 

Song  

Hinh 

Dong 

Xuan 

Song  

Hinh 

Dong 

Xuan 

Song  

Hinh 

Spring crop 

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 

Summer crop 

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 
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Symbol 

of 

density 

formula 

Fresh tuber yield 

(tons/ha) 

Starch yield 

(tons/ha) 

Productivity of 

dry chips 

(ton/ha) 

 
Dong 

Xuan 

Song  

Hinh 

Dong 

Xuan 

Song  

Hinh 

Dong 

Xuan 

Song  

Hinh 

M5 33.5a 47.7a 9.8a 13.5a 13.9a 19.7a 

Note: Different letters in the same column represent a 

significant difference of 0.05. 

3.2.3. Determine the right time to plant and harvest the cassava          

In Song Hinh district, in the spring crop, cassava is planted at 

the end of rainy season (early January in the solar calendar), for 

cassava KM419 can be harvested from November to April (next 

year), when cassava 11 - 16 months after planting. Harvesting time 

in spring crop is the most suitable to reach the highest productivity of 

fresh tubers, powder, the highest profit is February to April in the 

solar calendar, when cassava 14-16 months after planting. 

Table 3.13. Yield and economic efficiency at harvesting times for 

cassava KM419  in Song Hinh district 

Number 

of 

months 

after 

planting 

(TST) 

Fresh 

bulb 

yield 

(tons/ 

ha) 

Starch 

content 

(%) 

Starch 

yield 

(ton/ ha) 

Total 

revenue 

(mil. 

VND) 

Total 

expenditure 

(mil. VND) 

Profit 

(mil. 

VND) 

Rate 

of 

return 

(%) 

Spring crop 

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 
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16 56.4a 29.8ab 16.8 101.5 39.2 62.2 1.59 

   Summer crop    

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 

Note: The cassava KM419 has a planting distance of 1.00 m 

x 0.70 m, density of 14,285 trees/ha, fertilizer level: 100N + 80P2O5 

+ 150K2O + 10 tons of manure/ha 

 In the summer crop, cassava is planted at the beginning of 

the rainy season. The cassava KM419 can be harvested 6-11 months 

after planting (from November to April). Cassava KM419 harvested 

in the summer-season is most appropriate in March to April with 10 -

11 months after planting, yielding highest starch yield and profit. 

In Dong Xuan district, data from Table 3.14 also show 

similar results. 

Bảng 3.14. Yield and economic efficiency at harvesting times for 

cassava KM419  in Dong Xuan district 

Number 

of 

months 

after 

planting 

(TST) 

Fresh 

bulb 

yield 

(tons/ 

ha) 

Starch 

content 

(%) 

 

Starch 

yield 

(ton/ 

ha) 

Total 

revenue 

(mil. 

VND) 

Total 

expenditure 

(mil. VND) 

Profit 

(mil. 

VND) 

Rate 

of 

return 

(%) 

 Spring crop  

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 
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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 

    Summer crop    

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 

Note: The cassava KM419 has a planting distance of 1.00 m 

x 0.70 m, density of 14,285 trees/ha, fertilizer level: 100N + 80P2O5 

+ 150K2O + 10 tons of manure/ha 

Cassava that planted in the spring crop was used as the main 

crop in combination with cassava planted in the summer crop. 

Arrangement of spring and summer crop is important for crop 

structure change, harvesting season 6-16 months after planting for 

short-term cassava varieties, prolonging the operation time of the 

factory. 

3.3. RESULTS OF BUILDING THE MODEL AND INTENSIVE 

CULTUVATION PROCESS 

This research proposes intensive cultivation of cassava 

KM419 in Phu Yen province as follows: 

- The optimal fertilizer formula for cassava giving the 

highest productivity and economic efficiency is the rate of 100 kg N 

+ 80 kg P2O5 + 150 kg K2O + 10 kg manure / ha or 100 kg N + 80 

kg P2O5 + 150 kg K2O + 1.000 kg of microorganic fertilizer/ha for 

cassava KM419. Suitable plantation density for cassava KM19 on 

gray soils and red soil is 14,285 roots/ha corresponding to the 

planting distance of 1.0 m x 0.70 m. The harvesting time for spring 

cassava crop can be started from 10 months after planting and lasts 

up to 16 months. The best time for harvesting cassava KM419 was in 
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March to April, at 9 months to 11 months after planting with the 

highest yield. 

 Based on the research results, we used the newly selected 

KM419 variety, applying the above-mentioned intensive farming 

process to set up models in localities in order to verify the results of 

research on a large scale. The KM94 variety is the most common 

variety, widely used in Phu Yen as a control model. 

The cassava KM419 was planted in spring in Dong Xuan 

district with intensive investment of 100N + 80P2O5 + 150K2O +10 

tons of manure/ha, yielding 51.1 tons/ ha of fresh tubers compared 

with 100N + 80 P2O5 + 120 K2O reached 36.9 tons/ha and exceeded 

the yield of KM94 cassava roots cultivated in traditional way to 26.0 

tons/ha. The intentive model of cassava KM419 is an income-

generating model with an income of VND 89.43 million/ha, a net 

profit of VND 45.75 million, a profit rate of 1.00 compared with the 

average income of VND 64.58 million/ha, net profit of VND 28.77 

million, profit rate of 0.80. 

Cassava KM419 was planted in Xuan Hinh district with 

intensive cultivation of 100N + 80P2O5 + 150K2O +10 tons of 

manure/ha gave yield of 54.9 tons/ha of fresh tubers in comparison 

with 100N + 80 P2O5 + 120 K2O 37.5 tons/ha and exceeded the 

yield of KM94 cassava roots cultivated in the traditional cultivation 

method of 28.0 tons/ha. The intensive model of cassava KM419 is an 

income-generating model of VND90.59 million/ha, a net profit of 

VND44.98 million, a profit ratio of 0.99 compared to the average 

fertilizer application of VND 61.88 million/ha, net profit of VND 

26.06 million, profit rate of 0.73. 

In summary: Results of the demonstration of the new cassava 

variety KM419 and the intensive cultivation technique in the two 

districts of Dong Xuan and Song Hinh have achieved good results, 

practical significance and high economic efficiency for farmers. 
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CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS 

 

1. CONCLUSION 

1. The results of basic testing and production testing of new 

promising cassava varieties with high starch yield, low pest and 

disease in Phu Yen province have identified the best cassava suitable 

for local ecology namely KM419.   

2. Results of research on intensive cultivation techniques for 

cassava KM419 in Phu Yen province have been identified: 

- The application of fertilizer for cassava in Phu Yen 

province having the highest productivity and economic efficiency is 

at the rate of 100 kg N + 80 kg P2O5 + 150 kg K2O + 1,000 kg of 

the organic fertilizer with micronutrients/ha, or 100 kg N + 80 kg 

P2O5 + 150 kg K2O + 10 tons of manure/ha. 

- Planting density of KM419 in gray soil and red soils in Phu 

Yen province was 14,285/ha (1.0 m x 0.70 m). 

- Planting in the summer season from May to mid June, 

harvesting season from late November to late April; Planting in the 

spring season from late December to early January, harvesting 

season from late November to late April. 

 3. Successfully developed two demonstration models of 

cassava KM419 and intensive cassava cultivation on an area of 4 ha 

in Dong Xuan district and 4 ha in Song Hinh district; The yield of 

fresh tubers was 51.1 - 54.9 tons/ha, higher than that of the control 

model of 14.2 - 17.4 tons/ha. The profit was VND 44.75 - 

44.98 million/ha, higher than that of the control VND 16.98 - 

18.92 million/ha. 

2. RECOMMENDATIONS 

1. Continue to develop KM419 into the main cassava variety 

for Phu Yen province and southern provinces. 

2. Applying research results on intensive cultivation 
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techniques for cultivating KM 419 variety in Phu Yen province and 

cassava planting areas with similar ecological conditions in other 

provinces. 
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