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 ÓM  Ắ  

   Đề tài nghiên cứu "Ủ phân lục bình tươi và đánh giá ảnh hưởng của phân lục bình lên 

sự sinh trưởng của lan Hồ điệp ( Phalaenopsis amabilis) " được tiến hành tại huyện Chợ 

Gạo – tỉnh Tiền Giang, thời gian từ 01/01/2012 đến 01/06/2012.  

          Đề tài được tiến hành với 2 thí nghiệm : 

 hí nghiệm 1 :   phân lục bình tươi từ nguyên liệu lục bình tươi. 

          Thí nghiệm được tiến hành nhằm xác định nồng độ EM pha loãng và thời gian tưới 

EM để ủ phân lục bình tươi tốt nhất, nhằm thu được sản phẩm phân hữu cơ có giá trị dinh 

dưỡng cao. Thí nghiệm được tiến hành tại xã Xuân Đông – huyện Chợ Gạo – tỉnh Tiền 

Giang từ ngày 01/01/2012 đến ngày 15/02/2012, thí nghiệm được bố trí với 6 nghiệm 

thức là :  

T1 : 20 kg lục bình tươi băm + Nồng độ EM pha loãng 100 lần + 7ngày EM tưới 1 lần 

T2 : 20 kg lục bình tươi băm + Nồng độ EM pha loãng 200 lần + 7ngày EM tưới 1 lần 

T3 : 20 kg lục bình tươi băm + Nồng độ EM pha loãng 300 lần + 7ngày EM tưới 1 lần 

T4 : 20 kg lục bình tươi băm + Nồng độ EM pha loãng 100 lần + 14ngày EM tưới 1 lần 

T5 : 20 kg lục bình tươi băm + Nồng độ EM pha loãng 200 lần + 14ngày EM tưới 1 lần 

T6 : 20 kg lục bình tươi băm + Nồng độ EM pha loãng 300 lần + 14ngày EM tưới 1 lần 

        Kết quả cho thấy : Sau 30 ngày ủ xác lục bình đã phân hủy gần như hoàn toàn, toàn 

bộ thân lá rể lục bình đã chuyển sang màu nâu đen, mùi hôi đã giảm đáng kể, mức độ 

phân hủy giữa các nghiệm thức có khác nhau. Trong đó, các nghiệm thức T1, T2, T4 màu 

xanh của dịp lục đã mất, có màu nâu đen, ít có mùi hôi nồng và nghiệm thức T1 có thể 

tích dung dịch lục bình sau khi ủ lớn nhất (18,5 lít). Trong quá trình ủ đã bổ sung chế 

phẩm vi sinh hữu hiệu EM đã làm tăng khả năng phân giải chất hữu cơ và làm giảm đáng 

kể mùi hôi trong quá trình ủ và sau khi ủ. 

 hí nghiệm 2 :  hử nghiệm bón các loại phân lục bình sau khi ủ lên cây lan con  ồ 

điệp ( Phalaenopsis amabilis) 



             Thí nghiệm được tiến hành nhằm thử nghiệm bón các loại phân lục bình sau khi 

ủ lên cây lan con Hồ điệp. Thí nghiệm được tiến hành tại xã Xuân Đông – huyện Chợ 

Gạo – tỉnh Tiền Giang từ ngày 15/02/2012 đến ngày 01/06/2012. 

   -Thí nghiệm được bố trí theo kiểu  hoàn toàn ngẫu nhiên, hai yếu tố gồm: 

   -Yếu tố A: nồng độ phân lục bình sau khi ủ có 2 mức (10% và 20%) 

   -Yếu tố B: 6 loại phân lục bình ủ từ thí nghiệm 1 

             Kết quả cho thấy: Mức độ ảnh hưởng của dung dịch lục bình đến sinh trưởng của 

cây lan cao hơn phân đối chứng. Trong đó, nghiệm thức phun phân lục bình P10(20% 

Phân T4[T4 : 20 kg lục bình tươi băm + Nồng độ EM pha loãng 100 lần + 14ngày EM 

tưới 1 lần]), cho kết quả cao nhất và khác biệt so với các nghiệm thức còn lại. Và sau 2 

thí nghiệm, nghiệm thức T4 (thí nghiệm 1) và nghiệm thức P10 (thí nghiệm 2) đã đáp 

ứng được mục tiêu đưa ra của đề tài 


