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Tóm tắt: 
 

Đậu xanh (Vigna radiata (L.)Wilczek) là cây thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, được sử dụng 
làm thức ăn thường xuyên trong đời sống của con người. Trong những năm gần đây, ở các tỉnh 
miền Trung và Tây Nguyên, diện tích trồng đậu xanh ngày càng mở rộng, nhưng năng suất vẫn 
chưa cao là do canh tác chưa thích hợp. Trong đó do sử dụng phân bón chưa hợp lý, đặc biệt là 
kali. Do vậy, chúng tôi đã tác động các mức phân bón kali khác nhau, 40, 60, 80, 100 kg K₂O/ha 
đối với giống đậu xanh ĐX 208 trồng trên đất đỏ bazan ở Pleiku, Gia Lai. Kết quả nghiên cứu 
cho thấy bón kali với liều lượng 80 và 100 kg K₂O đã làm tăng hàm lượng diệp lục, nitơ, chất 
khô trong lá. Năng suất, phẩm chất đậu xanh tốt hơn so với mức bón 40 và 60 kg. So với đối 
chứng, bón 80 và 100 kg K₂O cho số quả chắc/cây tăng 19,78% - 31,20%; năng suất thực thu 
tăng 6,15% - 18,97%. Hàm lượng protein trong hạt đậu xanh đạt cao nhất ở công thức bón 80 kg 
K₂O. 
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Abstract: 
 

Mungbean (Vigna radiata (L.)Wilczek) is a food crop that contains many nutrient constituents 
and essential mineral elements for human body in daily dietary. In recent years, mungbean has 
been grown extensively in Central and Highland provinces; nevertheless, the productivity is at 
low levels. One of the reasons is unsuitable cultivation technical measures, especially the use of 
potassium fertilizers. Consequently, we supply KCI fertilizers at different levels from 40, 60, 80 
to 100 kg K₂O/ha-1 for mungbean DX 208 planted in bazan red soil in Pleiku town, Gialai 
province. The research results show that the supply of KCI at levels of 80 kg and 100kg K₂O/ha-1 
for DX 208 mungbean increases the total chlorophyll and nitrogen contents, productivity and 
quality compared with the control levels of 40 and 60 kg KCI. To compare with control level of 
60 kg K₂O per ha-1 ,the use of KCI at levels of 80 và 100 kg K₂O/ha-1 increases the number of 
full fruits of mungbean from 19.78% - 31.20%; the net productivity is also higher from 6.15% -
18.97%. In addition, protein, lipid contents in seed of mungbean is also remarkably elevated. 
Treated at level of 80 kg K₂O/ha-1l mungbean has the largest protein content. 
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