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TÓM TẮT 
 

Hoàng Cao Nguyên, Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh. Tháng 08/2011. Đề tài " 

Đánh giá hiệu lực trừ cỏ dại trên ruộng lúa sạ của hỗn hợp thuốc Penoxsulam và 

Pendimethalin xử lý ở 3 ngày sau sạ tại Long Định – Tiền Giang". Giáo viên hướng dẫn: 

Ths. Lâm Thị Mỹ Nương, Ks. Nguyễn Hữu Trúc. Đề tài thực hiện từ 30/03/2011 đến 

30/06/2011. 

Thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối đầy đủ hoàn toàn ngẫu nhiên (RCBD), với 4 

lần lặp lại, gồm 15 nghiệm thức. Thí nghiệm thực hiện nhằm xác định thành phần, mật số 

và xác định hiệu lực trừ cỏ dại trên ruộng lúa sạ của các loại thuốc diệt cỏ trên ruộng thí 

nghiệm đồng thời đánh giá ảnh hưởng của các loại thuốc diệt cỏ đến sinh trưởng và năng 

suất của cây lúa. Thời gian phun thuốc 3 ngày sau sạ, các biện pháp canh tác khác đều 

theo tập quán của nông dân. Kết quả thí nghiệm cho thấy: 

- Tại ruộng thí nghiệm hiện diện 5 loại cỏ. Trong đó cỏ đuôi phụng, cỏ chác hiện 

diện ở mức độ phổ biến. Cỏ lồng vực, cỏ cháo và rau mương hiện diện ở mức độ ít phổ 

biến. 

- Các loại thuốc trừ cỏ tham gia thí nghiệm đều có hiệu lực diệt cỏ cao. Trong đó 

nghiệm thức xử lý hỗn hợp thuốc Penoxsulam + Pendimethalin (0,25+0,5 lít/ha; 0,25+1,0 

lít/ha; 0,375+0,5 lít/ha; 0,375+1,0 lít/ha; 0,5+0,5 lít/ha; 0,5+1,0 lít/ha) diệt được hầu hết 5 

loại cỏ dại nêu trên. Còn thuốc Penoxsulam (ở 3 liều lượng xử lý) chỉ diệt được nhóm cỏ 

chác lác và lá rộng còn đối với cỏ đuôi phụng, hiệu lực diệt cỏ thấp (57,2 - 76,8%). Thuốc 

Pendimethalin (ở 3 liều lượng xử lý) chỉ diệt được nhóm cỏ hòa bản và lá rộng, hiệu lực 

diệt cỏ chác thấp (60,0 - 93,5%). 

- Các thuốc Pendimethalin (1,0; 1,5 lít/ha) và hỗn hợp thuốc Penoxsulam + 

Pendimethalin (0,25+1,0 lít/ha; 0,375+0,5 lít/ha; 0,375+1,0 lít/ha; 0,5+0,5 lít/ha; 0,5+1,0 

lít/ha) có dấu hiệu ngộ độc rõ sau 7 ngày xử lý ở cấp 5 và kéo dài đến 14 ngày sau xử lý 

thì ngộ độc giảm xuống còn cấp 3, đến 28 ngày sau xử lý thì không còn bị dấu hiệu ngộ 
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độc. Tuy nhiên độc tính của thuốc không ảnh hưởng xấu đến sinh trưởng và phát triển của 

cây lúa. 

- Về năng suất thực tế: Các nghiệm thức xử lý thuốc đều cho năng suất cao hơn so 

với đối chứng có ý nghĩa trong thống kê, biến động từ (3,3 – 5,9 tấn/ha). Đặc biệt nghiệm 

thức dùng hỗn hợp thuốc Penoxsulam + Pendimethalin (0,25+0,5 lít/ha ;0,25+1,0 lít/ha; 

0,375+0,5 lít/ha; 0,375+1,0 lít/ha; 0,5+0,5 lít/ha; 0,5+1,0 lít/ha) cho năng suất cao nhất 

(5,3 - 5,9 tấn/ha). Nghiệm thức đối chứng chỉ đạt (2,3 tấn/ha).  

 

  
 


