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NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ BẢO QUẢN TỚI CHẤT
LƯỢNG DỨA CHẾ BIẾN TỐI THIỂU

Đào Thị Vân Anh1, Trần Phương Chi2

(1Khoa Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang; 2Trường Đại học Vinh)

TÓM TẮT
Rau quả chế biến thối thiểu được hiểu là những sản phẩm rau quả tươi đã thay đổi hình dạng ban đầu bằng một số tác 
động nhưng không đến mức làm chúng bị thay đổi trạng thái tươi sống. Dứa tươi được chế biến tối thiểu thường qua 
các công đoạn bóc vỏ, cắt gọt, rửa sạch, bỏ lõi, cắt tạo hình và bao gói mà không qua khâu nấu chín. Trong nghiên 
cứu này, dứa tươi sau khi chế biến tối thiểu được xử lý bằng dung dịch rửa, xử lý chống nâu hóa bằng dung dịch axít 
ascorbic 1%, bao gói bằng màng PE sau đó đem bảo quản lạnh ở các nhiệt độ khác nhau. Kết quả cho thấy dứa chế 
biến tối thiểu được xử lý bằng dung dịch Natri hypochlorite có nồng độ 100ppm và xử lý chống nâu hóa bằng dung 
dịch axít ascorbic với nồng độ 1%, kết hợp với bảo quản ở lạnh ở nhiệt độ 5oC đã hạn chế được hiện tượng nâu hóa, 
giữ màu sắc tốt cho sản phẩm trong thời gian bảo quản, giữ được chất lượng dinh dưỡng, chất lượng vệ sinh trong 
thời gian 8 ngày.
Từ khóa: Axít ascorbic, bảo quản, chế biến, dứa, nhiệt độ.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Ở Việt Nam, dứa là loại cây trồng phổ biến 
khắp cả nước do không kén đất, không tốn công 
chăm sóc nhiều mà vẫn mang lại hiệu quả kinh 
tế cao. Về mặt dinh dưỡng, quả dứa được xem 
là “hoàng hậu” trong các loại quả vì giá trị dinh 
dưỡng và những đặc điểm nổi bật về giá trị cảm 
quan như màu đẹp, hương thơm, có vị chua 
ngọt và có khả năng kích thích ăn ngon miệng. 
Hiện nay, dứa được tiêu dùng dưới nhiều dạng 
sản phẩm như quả tươi, đồ hộp nước đường, 
mứt, sấy… Tuy nhiên, dứa tươi vẫn được yêu 
thích nhất, trong đó các sản phẩm dứa tươi trên 
thế giới chủ yếu ở dạng nguyên vỏ cả quả và 
một phần nhỏ hơn ở dạng cắt.

Chế biến tối thiểu ở Việt Nam đối với rau quả 
nói chung và với dứa nói riêng đang còn  phải đối 
mặt với nhiều khó khăn, trong đó vấn đề duy trì 
chất lượng và đảm bảo an toàn vi sinh vật trong 
suốt quá trình bảo quản có ý nghĩa quyết định tới sự 
thương mại thành công sản phẩm. Trên thế giới đã 
có nhiều nghiên cứu nhằm kéo dài tuổi thọ của các 
sản phẩm rau quả chế biến tối thiểu, như xử lý rửa, 
chống nâu hóa, bao gói khí quyển cải biến (MAP) 
kết hợp với bảo quản lạnh… đem lại hiệu quả cao 
và tương đối đơn giản, những nghiên cứu tương tự 
như vậy đối với dứa ở Việt Nam đang còn ít.  

Dứa tươi được chế biến tối thiểu thường qua 
các công đoạn bóc vỏ, cắt gọt, rửa sạch, bỏ lõi, cắt 
tạo hình và xử lý chống nâu hóa. Trong xử lý dứa 

cắt việc kiểm soát được sự hoá nâu tại bề mặt cắt là 
một vấn đề quan trọng. Enzym polyphenoloxydaza 
(PPO) xúc tác cho phản ứng oxy hóa các hợp chất 
phenol dưới sự có mặt của O2, đây là phản ứng màu 
làm nâu hóa bề mặt cắt. Sau khi cắt enzym và cơ 
chất được giải phóng làm tăng nhanh sự nâu hoá 
hoặc biến màu tại bề mặt cắt trong quá trình bảo 
quản (Gonzalez-Aguilar, G., Ruiz-Cruz, S., Soto-
Valdez, H., Vasques, F., Pacheco-Aguilar, R. and 
Yi, C, 2005) [5]. Vì vậy, phải sử dụng biện pháp 
ngăn chặn sự mất màu hay nâu hóa tại bề mặt cắt 
gây ra bởi enzym PPO bằng việc giảm nồng độ O2, 
sự axít hóa, các biện pháp bảo quản ở nhiệt độ thấp.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu
Dứa Queen được thu hái khi có 40-60% vỏ quả 

chuyển màu vàng được trồng tại xã Yên Lạc – Như 
Thanh – Thanh Hóa. Dứa sau khi thu hoạch, được 
lựa chọn sơ bộ và vận chuyển đến phòng thí nghiệm 
khoa Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Nông 
- Lâm Bắc Giang. Thời gian từ lúc thu hoạch qua 
vận chuyển tới phòng thí nghiệm trong vòng 24 giờ.
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm

Nghiên cứu được thực hiện ở phòng thí 
nghiệm Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học 
Nông - Lâm Bắc Giang. Các thí nghiệm được tiến 
hành với 3 lần lặp lại. 



CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

4 TẠP CHÍ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN - SỐ 1 (06/2019)

2.2.2. Phương pháp chuẩn bị mẫu 
Tiến hành chế biến tối thiểu dứa theo quy trình 

công nghệ như sau: Dứa nguyên liệu→ làm sạch, 
đột lõi, gọt vỏ, sửa mắt, cắt tạo hình → xử lý rửa 
→ xử lý chống nâu hóa → làm ráo → bao gói.

Dứa được cắt miếng theo chiều dọc quả làm 8 
phần bằng nhau. Mỗi miếng nặng khoảng 50g. Bao 
gói dứa cắt bằng các khay hình chữ nhật có thể tích 
300ml, mỗi khay chứa 4 miếng dứa cắt, dùng màng 
PE (dày 40μm) bọc và được hàn kín bằng nhiệt.

2.2.3. Phương pháp phân tích
Bảng 1. Phương pháp phân tích

Hàm lượng chất khô hòa tan tổng số [2] Sử dụng chiết quang kế

Hàm lượng dịch quả thoát ra [2] Hàm lượng dịch quả thoát ra được đánh giá qua việc đo thể tíc

h của nước quả tại đáy của vật chứa bằng một ống tiêm chuẩn

Hàm lượng Vitamin C [2]
Hàm lượng axit hữu cơ tổng số [2]

Sử dụng phương pháp chuẩn độ Iot
Bằng dung dịch NaOH 0,1N

Màu sắc
Độ cứng

Sử dụng thiết bị đo màu (Colorimeter)
Máy đo độ c ứng Fruit Pressure Tester

Mức độ ưa thích
Xác định tổng số vi khuẩn hiếu khí [2]

Đánh giá cảm quan theo thang điểm Herodic
Theo TCVN 5165-1990

2.2.4. Phương pháp xử lý số liệu

Các số liệu thu thập sẽ được vẽ đồ thị bằng 
phần mềm Excel và xử lý thống kê bằng phần 
mềm IRRISTAT 5.0.

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

3.1 Ảnh hưởng của nhiệt độ bảo quản đến các 
chỉ tiêu cơ lý của dứa chế biến tối thiểu

3.1.1. Ảnh hưởng của nhiệt độ bảo quản đến 
màu sắc của dứa chế biến tối thiểu

Màu sắc có vai trò quan trọng trong các giá trị 
cảm quan của dứa cắt. Trong thời gian bảo quản 
do tác động nhiều yếu tố như nhiệt độ, độ ẩm, 
thành phần khí quyển trong bao bì bảo quản và 
sự phát triển vi sinh vật mà màu sắc bị biến đổi. 

Ảnh hưởng của nhiệt độ đến màu sắc của dứa cắt 
trong thời gian bảo quản được thể hiện ở hình 1 
và  hình 2.

Khi tiến hành theo dõi các chỉ tiêu màu sắc 
của dứa cắt trong các điều kiện nhiệt độ khác 
nhau, nhận thấy nhận thấy độ sáng (L) của dứa 
cắt ở hai công thức đều có xu hướng giảm đi theo 
thời gian tồn trữ. Tuy nhiên, dứa cắt bảo quản 
trong điều kiện 5oC (CT2) có giá trị L giảm rất 
chậm, trong 3 ngày đầu theo dõi, sự thay đổi của 
giá trị L không mang ý nghĩa thống kê (P > 0,05). 
Còn dứa cắt bảo quản trong điều kiện 5oC (CT1) 
có giá trị L giảm khá rõ chỉ sau 5 ngày bảo quản. 
Cụ thể, mẫu dứa cắt ở CT2 sau 10 ngày bảo quản 
có giá trị L giảm 17,4%, còn mẫu dứa cắt ở CT1 
chỉ sau 5 ngày có giá trị L đo được giảm 22,6%.

Hình 1. Độ sáng của dứa cắt trong thời gian bảo 
quản ở nhiệt độ 100C (T1) và 50C (T2)

Hình 2. Độ biến đổi màu sắc của dứa  cắt trong thời 
gian bảo quản ở nhiệt độ 100C (T1) và 50C (T2)
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Độ biến đổi màu sắc mạnh ở CT1 (sau 5 ngày 
ΔE tăng từ 1,94 đến 18,33),  và thấp hơn ở CT2 
(sau 10 ngày ΔE tăng từ 0,72 đến 11,8).

Nguyên nhân có liên quan đến sự già hoá của 
các miếng quả. Khi bảo quản ở nhiệt độ 100C và 
bao gói trong không khí thường thì quá trình già 
hoá diễn ra nhanh hơn. Mặc khác, sự biến đổi 
màu sắc này có thể  liên quan tới việc tăng cường 
độ hô hấp vì sự tăng trưởng vi sinh vật.

Theo kết quả nghiên cứu của Paul và cộng sự 
về hiện tượng tổn thương lạnh trên  dứa nguyên 
quả, khi bảo quản dứa ở nhiệt độ dưới 100C xuất 
hiện các triệu chứng như vỏ xỉn màu sắc khi chín, 
quả bị úng nước và dễ bị thối hỏng. Tuy nhiên, 
dứa cắt khi được bảo quản ở 50C không có dấu 
hiệu nào cho thấy bề mặt bị nhạt màu (bề mặt 
ngâm nước) hay triệu trứng nâu hoá có liên quan 
đến tổn thương lạnh. Nguyên nhân có thể do 
trong quá trình cắt gọt, phần vỏ có chứa các mô 
dễ bị tổn thương bởi nhiệt độ đã bị loại bỏ [John 
D. Floros and Konstantinos I. Matsos, 2005) [4].

3.1.2. Ảnh hưởng của nhiệt độ bảo quản đến độ 
cứng của dứa chế biến tối thiểu

Độ cứng cũng là một trong các chỉ tiêu chất 
lượng hết sức quan trọng đối với sản phẩm dứa 
cắt. Độ cứng giảm đi trong quá trình bảo quản là 
một vấn đề nghiêm trọng, làm giảm giá trị cảm 
quan, cũng như làm giảm tuổi thọ bảo quản của 
sản phẩm. Kết quả được thể hiện qua hình 3.

Chúng ta nhận thấy độ cứng của dứa cắt có xu 
hướng giảm đi theo thời gian bảo quản, tuy nhiên 
mức độ giảm độ cứng của hai công thức là khác 
nhau. Sau 5 ngày, các  mẫu dứa cắt bảo quản ở 
100C có độ cứng giảm xuống rõ rệt (giảm 39%). 
Các mẫu dứa cắt được bảo quản ở 50C có độ cứng 
giảm chậm hơn (sau 10 ngày bảo quản độ cứng 
giảm 28%), thậm chí không có sự khác biệt ý 
nghĩa về độ cứng trong 3 ngày đầu bảo quản.

Điều này có thể được giải thích như sau: Nhiệt 
độ 50C đã hạn chế hoạt động sinh lý và ngăn chặn 
lượng dịch quả thoát ra và hạn chế hoạt động của 
các vi sinh vật cũng như các enzym làm mềm 
thịt quả, nên có độ cứng cao hơn. Từ đó cho thấy 
nhiệt độ thấp có tác dụng rất lớn trong việc duy trì 
độ cứng của dứa cắt.

Hình 3. Độ cứng của dứa chế biến tối thiểu  trong 
thời gian bảo quản ở nhiệt độ 100C (T1) và 50C (T2)

3.1.3. Ảnh hưởng của nhiệt độ bảo quản đến 
hàm lượng dịch quả thoát ra 

Hàm lượng dịch quả thoát ra trong quá trình 
bảo quản có ảnh hưởng đặc biệt quan trọng đối 
với chất lượng sản phẩm. Dịch quả thoát làm cấu 
trúc tế bào bị phá vỡ và các chất dinh dưỡng thoát 
ra ngoài. Từ đó, oxy dễ thâm nhập vào trong, gây 
ra các phản ứng enzym, gây tổn thất các vitamin 
đặc biệt là vitamin C. Bên cạnh đó dịch quả thoát 
ra làm giảm sức trương nguyên sinh của tế bào, 
dẫn tới độ cứng của sản phẩm bị giảm theo. Kết 
quả được thể hiện qua hình 4.

Kết quả được thể hiện qua hình cho thấy hàm 
lượng dịch quả thoát ra ở hai công thức đều tăng 
theo thời gian bảo quản. Tuy nhiên, ở 100C, lượng 
dịch thoát ra nhanh hơn so với ở 5oC. Cụ thể, ở 
100 C, chỉ trong 5 ngày bảo quản lượng dịch  thoát 
ra là 20,1ml/kg, trong khi ở 5oC sau 10 ngày bảo 
quản lượng dịch  thoát ra là 18,5ml/kg.

 

Hình 4. Hàm lượng dịch quả thoát ra  trong thời 
gian bảo quản ở nhiệt độ 100C (T1) và 50C (T2)
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Nhân xét chung: Từ các kết quả nghiên cứu 
trên, cho thấy dứa cắt khi bảo quản ở nhiệt độ 50C 
đã hạn chế được sự biến đổi màu sắc, độ cứng và 
hàm lượng dịch quả thoát ra  trong suốt quá trình 
bảo quản.

3.2. Ảnh hưởng của nhiệt độ bảo quản đến chất 
lượng dinh dưỡng của dứa chế biến tối thiểu

3.2.1. Ảnh hưởng của nhiệt độ bảo quản đến 
chất khô hòa tan tổng số

Chất khô hoà tan trong dịch quả dứa chủ yếu 
gồm đường, axít hữu cơ, pectin hoà tan… Chất 
khô hoà tan trong dịch quả quyết định chất lượng 
của dứa cắt trong quá trình bảo quản, tạo nên 
vị đặc trưng cho sản phẩm. Trong thời gian bảo 
quản,  hàm lượng chất khô hoà tan tổng số giảm 
đi do làm nguyên liệu cho quá trình hô hấp. Kết 
quả được thể hiện qua hình 5.

Hình 5.  Hàm lượng chất khô hòa tan tổng số của 
dứa cắt  trong thời gian bảo quản ở nhiệt độ 100C 

(T1) và 50C (T2)
Qua hình 5 cho thấy hàm lượng chất khô hoà 

tan tổng số của dứa cắt ở hai công thức bảo quản 
có xu hướng giảm đi trong quá trình bảo quản 
nhưng  mức độ giảm hàm lượng chất khô hoà tan 
tổng số của hai công thức là khác nhau. TSS của 
dứa cắt ở  điều kiện nhiệt độ 100C giảm nhanh 
hơn nhiều so với khi bảo quản ở 5oC. Cụ thể chỉ 
sau 5 ngày bảo quản TSS của dứa cắt ở CT1 giảm 
29,7%. Ở điều kiện bảo quản 5oC phải sau 10 
ngày bảo quản, TSS ở CT2 giảm 28,3%. Nguyên 
nhân là do bảo quản nhiệt độ 50C đã hạn chế 
cường độ hô hấp và khống chế được hàm lượng 
dịch quả thoát ra nên mức độ giảm chất khô hòa 
tan thấp hơn.

3.2.2.  Ảnh hưởng của nhiệt độ bảo quản đến 
hàm lượng axít hữu cơ tổng số

Axít hữu cơ chiếm một lượng tương đối nhỏ 
trong tổng các chất hữu cơ có trong sản phẩm dứa 
cắt. Axít hữu cơ trong dứa chủ yếu là acid citric, nó 
quyết định chất lượng của dứa cắt trong quá trình 
bảo quản, góp phần tạo nên mùi vị đặc trưng cho 
sản phẩm. Kết quả được thể hiện qua hình 6.

Hình 6.  Hàm lượng acid hữu cơ  tổng số của 
dứa chế biến tối thiểu  trong thời gian bảo quản ở 

nhiệt độ 100C (T1) và 50C (T2)
Qua hình 6, ta nhận thấy trong 4 ngày đầu bảo 

quản ở CT1 và 8 ngày đầu bảo quản ở CT2, hàm 
lượng axít hữu cơ tổng số của dứa cắt ở hai công 
thức đều có xu hướng giảm. Tuy nhiên mức độ 
giảm hàm lượng axít hữu cơ ở CT2 chậm hơn 
CT1 rất nhiều. Cụ thể, ở CT2 sau 8 ngày bảo 
quản hàm lượng axít hữu cơ giảm 17%. Còn ở 
CT1, hàm lượng axít  hữu cơ giảm 21,2% chỉ sau 
4 ngày.

Trong quá trình bảo quản, axít hữu cơ giảm 
đi do nó cũng là nguyên liệu cho quá trình hô 
hấp. Tuy nhiên, hàm lượng axít hữu cơ đột tăng 
lên trong các mẫu dứa ở các công thức khác nhau 
tại các thời điểm khác nhau (CT1 tại ngày thứ 5, 
CT2 tại ngày thứ 9;10). Nguyên nhân là sau một 
thời gian bảo quản nhất định, ở các mẫu dứa cắt 
xuất hiện hiện tượng lên men và hư hỏng do sự 
tăng trưởng của hệ vi sinh vật (Beaulieu, JC. and 
E.A. Baldwin, 2002)[3].

3.2.3.  Ảnh hưởng của nhiệt độ bảo quản đến 
hàm lượng vitamin C

Trong quá trình bảo quản hàm lượng vitamin C 
giảm rất nhanh do dễ bị oxy hoá và chuyển thành 
dạng dehydroascorbic. Ngoài ra vitamin C còn bị 
oxy hoá trực tiếp bởi enzym ascorbatoxidase khi 
có mặt của O2  không khí để tạo thành các sản 
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phẩm trung gian. Sự biến đổi hàm lượng vitamin 
C của các mẫu dứa cắt trong thời gian bảo quản 
ở các nhiệt độ khác nhau được thể hiện ở hình 7.

Hình 7.  Hàm lượng vitamin C  của dứa chế biến 
tối thiểu  trong thời gian bảo quản ở nhiệt độ 100C 

(T1) và 50C (T2) 
Qua hình 7 cho thấy rằng tốc độ biến đổi hàm 

lượng hàm lượng vitamin C theo thời gian bảo 
quản ở hai công thức là khác nhau. Cụ thể: ở 

CT1, chỉ sau 5 ngày hàm lượng vitamin C ở các 
mẫu dứa cắt giảm  52%, trong khi đó ở CT2, sau 
10 ngày hàm lượng vitamin C ở các mẫu dứa cắt 
giảm  51,6 %.

3.3. Ảnh hưởng của nhiệt độ bảo quản đến chất 
lượng cảm quan của dứa chế biến tối thiểu

Thực phẩm đưa ra ngoài thị trường thường 
được đánh giá dựa trên các tiêu chí: chất lượng 
dinh dưỡng, chất lượng vệ sinh và chất lượng 
cảm quan. Trong đó đối với rau quả tươi thì chất 
lượng cảm quan đóng vai trò quan trọng, có ý 
nghĩa quyết định trong thương mại. 

Chính vì vậy trong quá trình bảo quản chúng 
tôi tiến hành đánh giá cảm quan của dứa cắt ở tất 
cả các công thức thí nghiệm dựa trên 3 chỉ tiêu: 
màu sắc, hương vị, trạng thái. Kết quả thể hiện 
qua bảng 2 và 3.

Bảng 2. Chất lượng cảm quan của dứa cắt  bảo quản ở nhiệt độ 100C

Chỉ tiêu Thời gian bảo quản (ngày) Điểm cảm quan trung bình

Màu sắc

0 8,1f

1 7,7e

2 6,9d

3 6,3c

4 5,7b

5 4,1a

Mùi vị

0 8,3f

1 7,7e

2 7,1d

3 6,1c

4 5,3b

5 4,0a

Trạng thái

0 7,7f

1 7,1e

2 6,7d

3 6,1c

4 5,1b

5 3,4a

Ghi chú: Các giá trị trong cùng một cột có chỉ số mũ khác nhau thì khác nhau ở mức ý nghĩa α = 0,05

Qua bảng 2 và 3 cho thấy chất lượng cảm 
quan của dứa cắt ở các công thức đều giảm dần 
theo thời gian bảo quản và các công thức khác 
nhau có diễn biến thay đổi về chất lượng cảm 
quan là khác nhau.

Khi bảo quản ở 100C, dứa cắt có chất lượng 
cảm quan khá tốt sau 3 ngày bảo quản (có điểm 
cảm quan trung bình về trạng thái, màu sắc, mùi 
vị trên 6), đến ngày thứ 4 chất lượng cảm quan 
được đánh giá là chấp nhận được (điểm cảm 
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quan trung bình về các chỉ tiêu lớn hơn 5), tuy 
nhiên đến ngày thứ 5 thì chất lượng cảm quan 
giảm xuống rõ rệt, được đánh giá xuống mức 

độ chán. Như vậy, dứa cắt bảo quản ở 100C có 
tuổi thọ bảo quản là 4 ngày.

Bảng 3. Chất lượng cảm quan của dứa cắt  bảo quản ở nhiệt độ 50C

Chỉ tiêu Thời gian bảo quản (ngày) Điểm cảm quan trung bình

Màu sắc

0 8,1d

4 7,4c

8 6,2b

10 4,7a

Trạng 
thái

0 7,7d

4 7,1c

8 5,7b

10 4,5a

Mùi vị
0 8,3d

4 7,7c

8 5,7b

10 4,3a

Ghi chú: Các giá trị trong cùng một cột có chỉ số mũ khác nhau thì khác nhau ở mức ý nghĩa α = 0,05

Khi bảo quản ở 50C, dứa cắt có chất lượng 
cảm quan khá tốt sau 8 ngày bảo quản (đến ngày 
thứ 8 có điểm cảm quan trung bình về trạng thái 
lớn hơn 6, màu sắc, mùi vị xấp xỉ 6), tuy nhiên 
đến ngày thứ 10  thì chất lượng cảm quan đã bắt 
đầu giảm, được đánh giá xuống mức độ chán. 
Như vậy, dứa cắt bảo quản ở 50C có tuổi thọ bảo 
quản là 8 ngày.

 Điều này khá tương đồng với nghiên cứu của 
O’Connor-Shaw và cộng sự (O’Connor-Shaw, 
R.E., R. Roberts, 1994) [6] về ảnh hưởng của nhiệt 
độ với dứa cắt ‘Pérola’. Theo O’Connor-Shaw và 
cộng sự, dứa cắt bao gói trong khí quyển ở 5oC 
có thể giữ được những thuộc tính cảm quan trong 
7 ngày, nhưng sau 11 ngày thì bề ngoài bị nâu 
hoá, và sau 15 ngày thì sự mất màu và hoá mềm 
đã biểu hiện rõ ra ngoài (Rita baeza và cộng sự, 
2007)[7].

3.4. Ảnh hưởng của nhiệt độ bảo quản đến 
chất lượng vệ sinh của dứa chế biến tối thiểu

Sự hư hỏng do vi sinh vật cũng là một nhân tố 
quan trọng dẫn đến sự hư hỏng của các sản phẩm 
rau quả cắt. Các vi sinh vật sử dụng đường trong 
dịch quả làm dinh dưỡng để tăng sinh khối đồng 

thời tiết ra các enzym nội sinh như xenllulose, 
pectinnase, glucose... phân huỷ vỏ, thành tế bào, 
lên men đường tạo ra các axít ...làm cho miếng 
quả bị mềm đi nhanh chóng, giảm chất dinh 
dưỡng và làm tăng axít của sản phẩm tạo ra mùi 
vị khó chịu cho sản phẩm. Do đó, để thấy được 
ảnh hưởng của nhiệt độ đến chất lượng vệ sinh 
của dứa cắt, chúng tôi tiến hành theo dõi sự biến 
đổi tổng số vi khuẩn hiếu khí. Số lượng vi khuẩn 
hiếu khí trên dứa cắt trong thời gian bảo quản  
được thể hiện qua hình 8 và 9.

Hình 8. Tổng số vi khuẩn hiếu khí của dứa cắt trong 
thời gian bảo quản ở 100C
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Hình 9. Tổng số vi khuẩn hiếu khí của dứa cắt trong 
thời gian bảo quản ở 50C

Qua các hình cho thấy tổng số vi sinh vật trên 
sản phẩm dứa chế biến tối thiểu ban đầu là rất thấp. 
Đó là do quá trình chế biến đảm bảo vệ sinh, bên 
cạnh đó có sử dụng nước rửa natri hypochlorite 
100µLL-1 có tác dụng khử trùng các miếng quả. 
Sau đó số lượng vi sinh vật tăng theo thời gian 

bảo quản ở cả hai công thức, tuy nhiên mức độ 
tăng là khác nhau. Cụ thể là chỉ sau 5 ngày tổng 
số vi sinh vật hiếu khí trên dứa cắt bảo quản ở 
100C tăng gần 3 đơn vị log, còn khi bảo quản ở 
50C thì sau 10 ngày tổng số vi sinh vật hiếu khí 
tăng 2,5 đơn vị log. Như vậy các mẫu bảo quản ở 
50C có mức tăng trưởng số lượng vi sinh vật hiếu 
khí thấp hơn các mẫu bảo quản ở 100C. Điều này 
chứng tỏ nhiệt độ 50C hạn chế đáng kể tốc độ sinh 
trưởng và phát triển của vi khuẩn hiếu khí. 

4. KẾT LUẬN

Dứa Queen sau khi chế biến tối thiểu được xử 
lý bằng dung dịch rửa Natrihypochlorite 100ppa 
trong 2 phút kết hợp với xử lý chống nâu hóa 
bằng dung dịch axít ascorbic, bao gói bằng màng 
PE và bảo quản lạnh ở nhiệt độ 5oC có tác dụng 
tốt trong việc hạn chế quá trình biến màu đồng 
thời giữ được chất lượng cảm quan, chất lượng 
dinh dưỡng, chất lượng vệ sinh trong thời gian 
8 ngày.
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THE EFFECTS OF TREATMENT TEMPERATURE ON THE QUALITY 
OF MINIMALLY PROCESSED PINEAPPLE

Dao Thi Van Anh1, Tran Phuong Chi2

(1Food Technology Faculty of Bac Giang Agriculture and Forestry University; 2Vinh University)

SUMMARY
Minimally processed vegetables are products changed original shape by some impacts but remaining the characteristics 
of fresh food. Minimally processed pineapples often goes through several stages as peeling, cutting, washing, 
removing core, moving into shape and packaging without cooking. In this study, minimally processed pineapples are 
treated by washing liquid, anti-browning treatment with a solution of ascorbic acid 1%, then packing with PE and 
reserving in the cold storage with different temperatures. The results show that the minimally processed pineapples 
which are treated by sodium hypochlorite 100ppm and ascorbic acid 1%, combined with cold storage at 5°C has the 
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limitation of browning phenomenon, keeps good colors for the products during storage, keeps nutrition, hygiene and 
quality within 8 days.
Keywords: Ascorbic acid, preservation, processing, pineapple, temperatures.
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PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ HÓA CHẤT TỒN ĐỌNG VÀ NƯỚC THẢI TỪ CÁC
PHÒNG THÍ NGHIỆM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG -  LÂM BẮC GIANG

Nguyễn Văn Bài, Dương Thị Hậu, Phan Lê Na, Phạm Quốc Thăng
(Khoa Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại Học Nông – Lâm Bắc Giang)

TÓM TẮT
Nghiên cứu được tiến hành tại Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang với mục tiêu đánh giá thực trạng và đề xuất 
giải pháp thu gom, xử lý hóa chất tồn đọng và nước thải từ các phòng thí nghiệm của trường. Để thực hiện nghiên 
cứu này nhóm tác giả đã tiến hành điều tra thực địa, đánh giá sơ bộ lượng hóa chất tồn đọng, lượng nước thải phát 
sinh, tiến hành lấy và phân tích mẫu theo đúng TCVN hiện hành. Kết quả đề tài đã khảo sát, đánh giá được thực 
trạng phát sinh và thiết kế, thi công ngoài thực địa phương án thu gom, quản lý và xử lý các loại hóa chất tồn đọng; 
đã đánh giá được thực trạng nước thải phát sinh và thiết kế, thi công ngoài thực địa hệ thống xử lý nước thải từ các 
phòng thí nghiệm đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp, 
cột B. Nghiên cứu cũng đưa ra một số đề xuất giải pháp duy trì hoạt động và quản lý các hệ thống xử lý chất thải, 
góp phần bảo vệ môi trường Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang. Bên cạnh đó, với hệ thống xử lý đã được xây 
dựng và vận hành, đây là mô hình học tập thực tiễn nâng cao tay nghề thực hành, thực tập cho sinh viên ngành quản 
lý Tài nguyên và Môi trường của Trường đại học Nông – Lâm Bắc Giang. Ngoài ra, đây là mô hình tham quan học 
tập cho học sinh, sinh viên các trường trung học phổ thông, các trường thuộc khối ngành nông lâm nghiệp. Nghiên 
cứu có thể chuyển giao cho các cơ sở, doanh nghiệp có phát sinh nước thải với tính chất tương tự.
Từ khóa: Hóa chất tồn đọng, nước thải, phòng thí nghiệm, phương án xử lý.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Cùng với sự phát triển của kinh tế đất nước, 
các phòng thí nghiệm phục vụ cho phân tích, 
nghiên cứu được thành lập mới ngày càng gia 
tăng cả về số lượng, quy mô và lĩnh vực thực hiện 
nhằm tạo ra các sản phẩm khoa học công nghệ 
phục vụ xã hội, tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh 
tế của cả nước. 

Mặc dù phòng thí nghiệm sử dụng lượng nhỏ 
hóa chất, song các hóa chất lại rất độc hại, có khả 
năng gây các bệnh nguy hiểm, nếu không được 
kiểm soát tốt có thể ảnh hưởng đến cộng đồng, 
môi trường và cần thiết phải có những biện pháp 
quản lý và xử lý. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt 
động của các phòng thí nghiệm việc quản lý an 
toàn và bảo vệ môi trường chưa được các cấp, 
các ngành quan tâm đề cập đến. Mặc dù đã nắm 
bắt được những yếu tố nguy hại, nhưng đến nay 
vẫn chưa có nhiều nghiên cứu báo cáo về vấn đề 
này [4].

Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang nằm 
trên địa bàn của xã Bích Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh 
Bắc Giang có hệ thống các phòng thí nghiệm được 
nhà trường đầu tư, xây dựng bài bản đã hỗ trợ đắc 
lực cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học từ 

đó nâng cao chất lượng giáo dục. Tuy nhiên hiện 
nay, vấn đề quản lý chất lượng môi trường tại các 
khu nhà thí nghiệm chưa thực sự được quan tâm 
đúng mực, các loại chất thải chưa có quy trình xử 
lý đúng theo quy định. Một lượng lớn hóa chất thải 
tồn đọng hiện nay được lưu trữ tại gầm cầu thang 
các tầng khu nhà C1, C2, chất thải rắn phát sinh 
mới được thu gom cùng rác thải sinh hoạt, nước 
thải thí nghiệm không được thu gom mà xả trực 
tiếp ra ngoài gây ô nhiễm môi trường.

Như vậy, nghiên cứu được tiến hành có ý nghĩa 
về mặt khoa học và thực tiễn đối với Trường Đại 
học Nông – Lâm Bắc Giang.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu
- Thực trạng phát sinh, tồn đọng chất thải (bao 

gồm hóa chất thải và nước thải) từ các phòng thí 
nghiệm của Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang.

- Thực trạng công tác quản lý và xử lý chất 
thải (bao gồm hóa chất thải và nước thải) từ các 
phòng thí nghiệm của Trường Đại học Nông – 
Lâm Bắc Giang.

2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp khảo sát thực địa
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Được sử dụng để khảo sát thực trạng việc 
quản lý, sử dụng, lưu trữ các hóa chất tồn đọng, 
các loại hóa chất thường xuyên được sử dụng tại 
các phòng thí nghiệm tại Trường Đại học Nông – 
Lâm Bắc Giang phục vụ cho việc đánh giá thực 
trạng và đề xuất các giải pháp thu gom và xử lý 
phù hợp. Ngoài ra phương pháp này còn được sử 
dụng để khảo sát, lựa chọn địa điểm để xây dựng 
khu xử lý hóa chất và khu xử lý nước thải nhằm 
lựa chọn được vị trí đảm bảo tính an toàn cho con 
người và môi trường.

2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu, tài liệu

Được sử dụng để thu thập tài liệu, số liệu (loại 
hóa chất sử dụng, số lượng chất thải phát sinh) từ 
cán bộ phụ trách các phòng thí nghiệm tại Trường 
Đại học Nông – Lâm Bắc Giang; thu thập tài liệu 
khoa học đã được công bố để tìm hiểu về các loại 
chất thải từ các phòng thí nghiệm, các giải pháp 
khoa học công nghệ về quản lý, thu gom và xử 

lý các loại hóa chất, nước thải từ các phòng thí 
nghiệm, thực hành.
2.2.3. Phương pháp lấy mẫu và phân tích mẫu 
nước thải

Tiến hành lấy mẫu theo TCVN 6663-
1:2011(ISO 6667) làm cơ sở để nghiên cứu và 
đánh giá theo mục tiêu của đề tài.

- Tổng số mẫu: 02 mẫu trong đó 01 mẫu nước 
thải trước xử lý và 01 mẫu nước thải sau xử lý.

- Tần suất và thời gian lấy mẫu: Mẫu nước 
thải trước xử lý: 14h ngày 10/9/2017; Mẫu nước 
thải sau xử lý: 14h ngày 17/10/2018.

- Bảo quản mẫu: Mẫu được bảo quản theo 
TCVN 6663 – 3: 2016 – Chất lượng nước – lấy 
mẫu – Hướng dẫn bảo quản và xử lý mẫu.

Phương pháp phân tích các thông số môi 
trường đối với các mẫu nước thải được thể hiện 
trong bảng 1.

Bảng 1. Các phương pháp sử dụng trong phân 
tích nước thải

TT Thông số Phương pháp phân tích

1 Nhiệt độ Máy đo

2 pH Máy đo pH metter ST 5000

3 Độ đục Máy đo LRTSRRROOF

4 TSS Máy đo Starter 300C

5 BOD5 SMEWW 5210B:2012

6 COD SMEWW 5220C:2012

7 Đồng (Cu) US EPA Method 200.8

8 Kẽm (Zn) US EPA Method 200.8

9 Sắt (Fe) TCVN 6177:1996

10 Tổng phenol SMEWW 5530 B&C:2012

11 Tổng dầu mỡ 
khoáng TCVN 5070:1995

12 Amoni (NH4
+) 

(tính theo N) TCVN 5988:1995

13 Tổng Nitơ TCVN 6638:2000

14 Tổng Photpho TCVN 6202:2008

15 Tổng 
Coliforms(*) TCVN 6187-2:2009

2.2.4. Phương pháp chuyên gia

Được thực hiện để tham khảo các ý kiến 
chuyên gia, các nhà khoa học về phương án kỹ 
thuật của hệ thống thu gom, xử lý hóa chất tồn 
đọng và nước thải phát sinh từ các phòng thí 
nghiệm phục vụ cho mục đích nghiên cứu đề tài.

2.2.5. Phương pháp xử lý số liệu

Phương pháp này được sử dụng để xử lý các 
số liệu thu thập được, tổng hợp và đưa ra kết quả 
thống nhất, chính xác nhất làm cơ sở đánh giá 
và giải quyết các vấn đề cần quan tâm trên phần 
mềm Excel.

2.2.6. Phương pháp so sánh

Sử dụng để so sánh kết quả phân tích các 
thông số của nước thải từ các phòng thí nghiệm 
trước và sau khi qua hệ thống xử lý nước thải; 
so sánh kết quả nước thải với QCVN 40:2011/
BTNMT (cột B) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về nước thải công nghiệp.
3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1. Tổng quan về hệ thống phòng thí nghiệm 
(PTN) Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang 

Hệ thống các PTN của Nhà trường được xây 
dựng tại khu C1, C2 riêng biệt không chung với 
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khu giảng đường hay khu ký túc xá, văn phòng 
làm việc... nhằm đảm bảo tính an toàn về mặt 
môi trường cũng như về con người, tài sản trong 
trường hợp có sự cố xảy ra. Hiện toàn trường có 
tổng số 16 PTN, trong đó khoa Chăn nuôi thú y 
có số lượng phòng nhiều nhất (08 phòng), còn 
lại các khoa khác có số lượng từ 1 đến 2 phòng. 
Các PTN chủ yếu phục vụ cho quá trình thực 
hành thực tập của sinh viên, quá trình nghiên 
cứu khoa học của cán bộ giảng viên và sinh viên 
trong trường.

3.2. Đánh giá thực trạng hóa chất tồn đọng và 
nước thải phát sinh từ các phòng thí nghiệm
3.2.1. Đánh giá thực trạng hóa chất tồn đọng

- Nguồn gốc phát sinh: từ quá trình thực hành 
thực tập của sinh viên; từ quá trình nghiên cứu khoa 
học của cán bộ giảng viên.

Tùy thuộc vào đặc thù chuyên ngành của từng 
khoa, mà lượng hóa chất thải có những thành phần 
khác nhau chủ yếu là các dụng cụ hư hỏng, khẩu 
trang găng tay có dính chất thải nguy hại (CTNH).

Bảng 2. Bảng thống kê nguồn gốc phát sinh CTNH tại PTN

TT Khoa Nguồn gốc phát sinh Thành phần

1 Tài nguyên và 
môi trường

- Quá trình thực hành thực tập của 
sinh viên

- Vật dụng hư hỏng: buret, bình thủy tinh, bao 
bì đựng hóa chất có dính CTNH.
- Bao bì, túi nilon, gang tay khẩu trang, giẻ lau 
dính CTNH…

2 Nông học

- Nghiên cứu khoa học, thực hành 
thực tập
- Quá trình nhân giống cây trồng, 
thưc hiện dự án

- Gang tay, khẩu trang, các vật dụng thủy tinh 
hư hỏng có dính CTNH
- Bao bì đựng hóa chất bảo vệ thực vật…

3 Khoa học cơ bản - Quá trình thực hành các môn học 
cơ bản: hóa, lý, sinh - Vật dụng hư hỏng, bao bì đựng hóa chất…

4 Chăn nuôi thú y
- Thực hành thực tập
- Trung tâm bảo vệ sức khỏe động 
vật

- Vật dụng hư hỏng, bao bì đựng hóa chất, dụng 
cụ hư hỏng khi thí nghiệm có dính hóa chất

5 Công nghệ sinh 
học

- Thực hành thực tập
- Quá trình tạo các sản phẩm

- Gang tay, khẩu trang có dính CTNH...
- Vỏ bao bì đựng hóa chất…

- Khối lượng: Theo số liệu thống kê từ các 
PTN: PTN khoa Chăn nuôi thú y, PTN khoa 
Khoa học cơ bản, PTN Trung tâm Công nghệ sinh 
học, PTN khoa Tài nguyên và môi trường, toàn 
trường hiện nay có nhiều hóa chất tồn dư cần tiêu 
hủy khoảng 300 lọ, trong đó có nhiều hóa chất 
thuộc nhóm có độc tính cao như axit H2SO4, HCl, 
Na2S2O3, HgCl2, Pb(CH3COO)2, SDS (sodium 
dodecyl sulfate), Ammonium persulfate (APS)… 
và nhiều hóa chất độc hại khác hết hạn sử dụng, 
mất nhãn mác được tích lũy nhiều năm bởi quá 
trình thực hành, nghiên cứu khoa học của cán 
bộ giảng viên và sinh viên trong trường. Ngoài 
các hóa chất đã hết hạn sử dụng, toàn trường có 
khoảng 1670 dụng cụ thí nghiệm bị vỡ trong quá 
trình thực hành, thực tập nghiên cứu khoa học. 
Hiện nay, hệ thống các PTN trong trường nhìn 
chung chất thải phát sinh tương đối đa dạng với 

các thành phần và số lượng khác nhau tùy thuộc 
vào đặc thù đào tạo của từng khoa. Theo số liệu 
điều tra lượng hóa chất phát sinh trung bình của 
các PTN cụ thể như sau:

Bảng 3. Lượng chất thải phát sinh tại các PTN

TT PTN khoa Khối lượng hóa chất 
phát sinh (kg/tháng)

1 Chăn nuôi thú y 0,5

2 Nông học 0,02

3 Tài nguyên và 
môi trường

0,6

4 Khoa học cơ bản 0,4

5 Công nghệ sinh 
học

0,05

Tổng 1,57
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Qua việc khảo sát thực tế tại PTN các khoa, 
tổng lượng chất thải toàn trường phát sinh khoảng 
1,57kg/tháng, lượng chất thải phát sinh tại PTN 
các khoa hiện nay không lớn, các hóa chất được 
sử dụng nhiều nhất là H2SO4, H3PO4, NH4Cl… 
phát sinh chủ yếu vào các thời điểm thực hành 
các môn học.

Do đặc thù thực hành thực tập của sinh viên 

tại PTN các khoa, số lượng sinh viên thực hành 
và từng học kỳ là khác nhau nên khối lượng chất 
thải phát sinh tại các PTN có sự chênh lệch, tuy 
nhiên sự sai khác này là không quá lớn. Cụ thể 
qua quá trình điều tra khảo sát, lượng hóa chất 
thải phát sinh nhiều nhất trong năm vào tháng 4, 
5 khoảng 2kg/tháng, các tháng còn lại lượng phát 
sinh khá ít, trung bình khoảng 0,8 – 1,2kg/tháng.

- Thành phần:

Bảng 4. Bảng thống kê thành phần chất thải phát sinh/tháng

STT Thành phần Tỉ lệ % Khối lượng phát sinh
(kg/tháng)

1 Hóa chất thải 70 1,099

2 Dụng cụ thải 20 0,314

3 Chất thải khác (khẩu trang, gang tay, giấy, thùng đựng hóa 
chất các thiết bị điện hỏng…) 10 0,157

Tổng 100 1,57

Thành phần và khối lượng chất thải phát 
sinh tại các PTN hiện nay chủ yếu là hóa chất 
thải chiếm 70% tổng khối lượng bao gồm các vỏ 
đựng hóa chất, bao bì đựng hóa chất. Ngoài ra 
các dụng cụ thải bị vỡ, nứt chiếm 20% tổng khối 
lượng phát sinh bởi sự bất cẩn trong quá trình sử 
dụng các dụng cụ. Chất thải khác bao gồm gang 
tay, khẩu trang, giẻ lau có dính các hóa chất độc 
hại chiếm 10% lượng phát sinh này chủ yếu từ 
các buổi thực hành, thực tập các môn học.

- Thực trạng thu gom và xử lý:
+ Lượng chất thải tồn lưu từ thời gian trước 

được tiến hành thu gom thô sơ và được tập kết tại 
khu vực chân cầu thang nhà thí nghiệm. Dụng cụ 
thải như pipet, ống nghiệm vỡ có đầu sắc nhọn 
không được thu gom riêng mà lẫn với chất thải 
sinh hoạt. Vật liệu nuôi cấy vi sinh không được 
xử lý sơ bộ trước khi thải vào môi trường.

+ Hiện nay, lượng chất thải phát sinh mới tại 
các phòng thí nghiệm được cán bộ thu gom ngay 
sau các buổi thực hành nhưng chỉ thu gom vào 
thùng rác dưới khu nhà thí nghiệm và được vận 
chuyển cùng với chất thải sinh hoạt.

3.2.2. Đánh giá thực trạng nước thải
- Khối lượng: Lượng nước thải phát sinh từ 

các PTN không đồng đều qua các tháng. Nước 

thải phát sinh nhiều nhất vào các tháng cuối của 
mỗi học kỳ (tháng 4, 5, 11, 12) do thời gian này 
ngoài các hoạt động nghiên cứu khoa học, làm 
thí nghiệm dự án... còn diễn ra hoạt động thực 
hành thực tập của sinh viên, các tháng còn lại thời 
lượng thực hành thực tập của sinh viên không 
nhiều nên lượng phát thải ít hơn.

Bảng 5. Lượng nước thải trung bình 1 tháng phát 
sinh từ các PTN

Phòng thí nghiệm Lượng nước thải trung 
bình/tháng (m3)

Hóa học 1,2

Vi sinh 0,3

Công nghệ sinh học 1,0

Chăn nuôi thú y                                1,4

Tài nguyên và môi 
trường 1,5

Tổng 5.4

Nước thải từ các PTN phát sinh chủ yếu từ 
quá trình xử lý mẫu, pha hóa chất và rửa dụng 
cụ, trung bình trong một tháng phát sinh khoảng 
5,4m3/tháng, tuy nhiên có thời điểm có thể lên tới 
8 - 10m3/tháng (chủ yếu là nước rửa).

- Đánh giá chất lượng nước đầu vào:
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Bảng 6. Chất lượng nước thải trước khi xử lý

TT Thông số Đơn vị Phương pháp phân tích Kết quả QCVN 40:2011/BTNMT
Cột B

1 Nhiệt độ 0C Máy đo 26,3 40

2 pH - Máy đo pH metter ST 5000 6,8 5.5 - 9
3 Độ đục NTU Máy đo LRTSRRROOF 70 -
4 TSS mg/L Máy đo Starter 300C 105 100
5 BOD5 mg/L SMEWW 5210B:2012 135 50
6 COD mg/L SMEWW 5220C:2012 380 150
7 Đồng (Cu)(*) mg/L US EPA Method 200.8 3,67 2
8 Kẽm (Zn)(*) mg/L US EPA Method 200.8 6,81 3
9 Sắt (Fe) mg/L TCVN 6177:1996 6,125 5
10 Tổng phenol mg/L SMEWW 5530 B&C:2012 1,25 0,5

11 Tổng dầu mỡ 
khoáng(*) mg/L TCVN 5070:1995 1,9 10

12 Amoni (NH4
+) 

(tính theo N) mg/L TCVN 5988:1995 1,12 10

13 Tổng Nitơ mg/L TCVN 6638:2000 8,97 40
14 Tổng Photpho mg/L TCVN 6202:2008 15,3 6

15 Tổng 
Coliforms(*)

MPN/
100 mL TCVN 6187-2:2009 9.300 5.000

Ghi chú: - QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp
          - Cột B: Quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi   

          xả vào nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt
              (-): Không quy định 

Theo kết quả phân tích cho thấy có 9/15 thông 
số vượt quá giới hạn cho phép được quy định tại 
cột B của QCVN40:2011/BTNMT. Từ kết quả 
phân tích ta có thể thấy được nguồn nước thải 
từ các phòng thí nghiệm có mức độ ô nhiễm hóa 
học cao, nếu không được xử lý mà thải trực tiếp 
ra ngoài môi trường sẽ gây ảnh hưởng đến chất 
lượng môi trường nơi tiếp nhận. Nếu thải trực tiếp 
ra ao hồ có thể ảnh hưởng đến đời sống của thủy 
sinh vật, nếu đổ thải ra vườn có thể ngấm xuống 
đất ảnh hưởng tới sự phát triển của các loài thực 
vật, ngấm xuống nguồn nước ngầm, làm ô nhiễm 
môi trường đất…

3.3. Phương án xử lý hóa chất tồn đọng và nước 
thải từ các phòng thí nghiệm Trường Đại học 
Nông – Lâm Bắc Giang

3.3.1. Phương án xử lý hóa chất tồn đọng

Theo nghiên cứu của nhiều công trình trước 
đó thì biện pháp để xử lý lượng hóa chất tồn đọng 
phát sinh từ các phòng thí nghiệm đạt hiệu quả tốt 
nhất là phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh, vừa 
giải quyết vấn đề về khối lượng phát sinh, vừa 
đảm bảo yêu cầu về mặt môi trường [2], [3].

Hiện nay lượng chất thải phát sinh tại trường 
chỉ với số lượng nhỏ vì vậy cần phải xây dựng 
khu vực lưu chứa chất thải cách xa khu vực thực 
hành, khu ký túc xá nhằm giảm thiểu các tác động 
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của chất thải tới môi trường trước khi được xử lý 
bằng các phương pháp khác.

Sau khi vận chuyển chất thải đến nơi lưu chứa 
để xử lý, công nghệ phổ biến được lựa chọn hiện 
nay là cố định hóa rắn sau đó chôn lấp.

- Vị trí chôn lấp: khu vực phía Bắc đồi Chè.

- Quy trình chôn lấp:

Hiện nay lượng chất thải phát sinh tại trường chỉ với số lượng nhỏ vì vậy cần phải xây 
dựng khu vực lưu chứa chất thải cách xa khu vực thực hành, khu ký túc xá nhằm giảm thiểu các 
tác động của chất thải tới môi trường trước khi được xử lý bằng các phương pháp khác. 

Sau khi vận chuyển chất thải đến nơi lưu chứa để xử lý, công nghệ phổ biến được lựa chọn 
hiện nay là cố định hóa rắn sau đó chôn lấp. 

- Vị trí chôn lấp: khu vực phía Bắc đồi Tên Lửa. 
- Quy trình chôn lấp: 

 
Hình 1. Sơ đồ chôn lấp hợp vệ sinh 
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tường xung quanh và đáy hố). Toàn bộ số hóa chất này sẽ được bê tông hóa và được chôn lấp 
trong bể chôn lấp. Theo kết quả điều tra với lượng CTNH cần xử lý hiện nay khoảng 3m3 ta có 
thể tiến hành thiết kế bể chôn lấp có thể tích 12m3 với các thông số như sau: Chiều dài: 3m, 
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- Vật liệu ổn định hóa rắn: xi măng PC40, vôi, 
cát và nước

- Cấu tạo bể chôn lấp: Bể chôn lấp được thiết 
kế xây dựng bê tông cốt thép 5 mặt (4 mặt tường 
xung quanh và đáy hố). Toàn bộ số hóa chất này sẽ 
được bê tông hóa và được chôn lấp trong bể chôn 
lấp. Theo kết quả điều tra với lượng CTNH cần xử 
lý hiện nay khoảng 3m3 ta có thể tiến hành thiết 
kế bể chôn lấp có thể tích 12m3 với các thông số 
như sau: chiều dài: 3m, chiều rộng: 2m, chiều sâu: 
2m. Bể được chia thành 4 ngăn, mỗi ngăn 3m3.
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dựng khu vực lưu chứa chất thải cách xa khu vực thực hành, khu ký túc xá nhằm giảm thiểu các 
tác động của chất thải tới môi trường trước khi được xử lý bằng các phương pháp khác. 

Sau khi vận chuyển chất thải đến nơi lưu chứa để xử lý, công nghệ phổ biến được lựa chọn 
hiện nay là cố định hóa rắn sau đó chôn lấp. 

- Vị trí chôn lấp: khu vực phía Bắc đồi Tên Lửa. 
- Quy trình chôn lấp: 
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Hình 2. Mặt bằng bể chôn lấp CTNH

3.3.2. Phương án xử lý nước thải

Nước thải phát sinh từ các phòng thí nghiệm 
khác nhau nên có tính chất và thành phần khác 
nhau. Để đảm bảo xử lý chất lượng nước đầu ra 
đạt hiệu quả và không gây áp lực lên hệ thống 
xử lý thì nước thải cần được xử lý sơ bộ tại mỗi 
phòng thí nghiệm trước khi thu gom vào hệ thống 
xử lý chung.

Qua quá trình nghiên cứu, bằng thực nghiệm 
nhóm tác giả đã đưa ra dây chuyền công nghệ xử 
lý nước thải phát sinh từ các phòng thí nghiệm 
như sau:

3.3.2. Phương án xử lý nước thải 
Nước thải phát sinh từ các phòng thí nghiệm khác nhau nên có tính chất và thành phần 

khác nhau. Để đảm bảo xử lý chất lượng nước đầu ra đạt hiệu quả và không gây áp lực lên hệ 
thống xử lý thì nước thải cần được xử lý sơ bộ tại mỗi phòng thí nghiệm trước khi thu gom vào 
hệ thống xử lý chung. 

Qua quá trình nghiên cứu, bằng thực nghiệm nhóm tác giả đã đưa ra dây chuyền công nghệ 
xử lý nước thải phát sinh từ các phòng thí nghiệm như sau: 
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đây nước thải sẽ được châm hóa chất keo tụ PAC để tăng cường quá trình xử lý và loại bỏ các 
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Hình 3. Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải

Thuyết minh quy trình công nghệ:

Nước thải từ các phòng thí nghiệm qua song 
chắn rác để giữ lại các tạp chất thô sau đó được 
dẫn theo đường ống đến bể thu gom. Nước thải 
từ bể thu gom được bơm vào bể trung hòa để xử 
lý. Bể trung hòa có tác dụng trung hòa pH nhằm 
đưa pH của nước thải về 7 để đạt hiệu suất xử lý 
tối ưu. Lượng hóa chất sử dụng tùy thuộc và giá 
trị pH cụ thể tại từng thời điểm đo. Sau khi pH đã 
được trung hòa nước thải được bơm sang bể keo 
tụ thông qua hệ thống bơm, tại đây nước thải sẽ 
được châm hóa chất keo tụ PAC để tăng cường 
quá trình xử lý và loại bỏ các cặn rắn lơ lửng có 
kích thước nhỏ, loại bỏ một phần chất hữu cơ có 
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trong nước thải và kết tủa với kim loại có trong 
nước thải. Ngoài ra còn sử dụng polymer để thúc 
đẩy quá trình hình thành bông bùn với kích thước 
lớn và quá trình này để trong thời gian khoảng 
30 phút. Hiệu quả quá trình sử dụng polymer phụ 
thuộc vào trọng lượng phân tử polymer. Khi tăng 
trọng lượng phân tử polymer, các bông keo hình 
thành sẽ nặng hơn, làm cho quá trình lắng diễn 
ra nhanh hơn, do đó hiệu quả xử lý tốt hơn. Sau 
phản ứng kết tủa, keo tụ, tạo bông, các kim loại, 
chất rắn lơ lửng và một phần chất hữu cơ được xử 
lý. Tại bể này còn có tác dụng là bể lắng 1, sau 
khi lắng hoàn toàn các bông keo thì ta thu phần 
nước trong sang bể lắng 2 để tiếp tục xử lý, còn 
phần cặn bùn tạo thành sẽ được hút sang bể chứa 
bùn để xử lý sau. Thời gian để cho quá trình lắng 
đạt hiệu quả nhất là trong vòng 24 giờ kể từ khi 
nước thải được đưa sang bể lắng 1, sau 24 giờ bắt 
đầu tiến hành hút đáy và vệ sinh lại bể. Nước thải 
từ bể keo tụ, lắng 1 sẽ theo hệ thống thu nước để 
sang bể lắng 2, tại đây nước thải tiếp tục được 
để lắng phần cặn đi theo hệ thống thu nước từ 
bể lắng 1 sang nhằm tăng tối đa hiệu suất lắng. 
Nước thải từ bể lắng 2 sẽ được bơm lên hệ thống 

bể lọc. Hệ thống lọc được thiết kế gồm 2 bể. Bể 1 
có tác dụng chứa nước từ bể lắng 2, sau đó chảy 
sang bể lọc 2. Bể lọc 2 được thiết kế các vật liệu 
lọc bao gồm sỏi, cát thạch anh, cát mangan, than 
hoạt tính và lớp hạt zeoolit sẽ có khả năng loại bỏ 
gần như hoàn toàn các tạp chất có trong nguồn 
nước, loại bỏ các độc tố gây hại và những chất hữu 
cơ còn tồn dư trong nước (đặc biệt là các kim loại 
nặng như Fe, Mn, Cu; các amoni, photpho …) từ 
đó đem lại hiệu quả xử lý cao hơn. Tại bể lọc này 
có thiết kế hệ thống lọc áp lực, mục đích ra rửa lọc 
nhằm làm sạch vật liệu lọc sau 1 khoảng thời gian 
sử dụng. Khi chất lượng nước đầu ra sau bể lọc 
không đạt yêu cầu thì cần thay vật liệu lọc. Thời 
gian thay vật liệu lọc không cố định phụ thuộc và 
chất lượng nước thải đầu vào, tần suất và hiệu suất 
xử lý. Nước thải sau khi đi qua bể lọc sẽ được 
đưa sang bể khử trùng để tiêu diệt các vi sinh vật 
có hại bằng NaOCl, Clo hoặc Ozon. Sau đó được 
dẫn theo đường ống ra nguồn tiếp nhận. Nước thải 
phòng thí nghiệm sau xử lý đạt cột B - QCVN 
40:2011/BTNMT. Bùn thải phát sinh từ hệ thống 
xử lý (chủ yếu từ bể keo tụ, lắng 1) được lưu giữ 
tại bể chứa bùn. 

* Kết quả vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải

Bảng 7. Kết quả phân tích chất lượng nước sau xử lý

TT Thông số Đơn vị Phương pháp phân tích Kết quả QCVN 40:2011/BTNMT
Cột B

1 Nhiệt độ 0C Máy đo 25,3 40

2 pH - Máy đo pH metter ST 5000 7,05 5.5 – 9

3 Độ đục NTU Máy đo LRTSRRROOF 4,3 -
4 TSS mg/L Máy đo Starter 300C 5 100
5 BOD5 mg/L SMEWW 5210B:2012 3,4 50

6 COD mg/L SMEWW 5220C:2012 8 150

7 Đồng (Cu) mg/L SMEWW 3111B:2012 <0,013 2

8 Kẽm (Zn) mg/L SMEWW 3111B:2012 <0,013 3

9 Sắt (Fe) mg/L TCVN 6177:1996 0,13 5

10 Tổng phenol mg/L SMEWW 5530 B&C:2012 <0,0015 0,5

11 khoáng mg/L SMEWW 5520B&F:2012 <0,3 10

12 Amoni (NH4
+) 

(tính theo N) mg/L TCVN 5988:1995 0,28 10
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13 Tổng Nitơ mg/L TCVN 6638:2000 <3 40
14 Tổng Photpho mg/L TCVN 6202:2008 0,04 6

15 Tổng 
Coliforms

MPN/
100 mL TCVN 6187-2:1996 36 5.000

Ghi chú: - QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp
               - Cột B: Quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi  

          xả vào nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt
         (-): Không quy định

Bảng 8. Hiệu suất xử lý của hệ thống xử lý nước thải

TT Thông số Đơn vị
Kết quả

Hiệu suất (%)
Trước xử lý Sau xử lý

1 Nhiệt độ(1) 0C 26,3 25,3 -
2 pH(1) - 6,8 7,05 -
3 Độ đục(1) NTU 70 4,3 93,857
4 TSS(1) mg/L 105 5 95,238
5 BOD5 mg/L 135 3,4 97,481
6 COD mg/L 380 8 97,894
7 Đồng (Cu) mg/L 3,67 <0,013 >99,645
8 Kẽm (Zn) mg/L 6,81 <0,013 >99,809
9 Sắt (Fe) mg/L 6,125 0,13 > 97,877

10 Tổng phenol mg/L 1,25 <0,0015 >99.88
11 Tổng dầu mỡ khoáng mg/L 1,9 <0,3 >84,21
12 Amoni (NH4

+) (tính theo N) mg/L 1,12 0,28 75
13 Tổng Nitơ mg/L 8,97 <3 >66,555
14 Tổng Photpho mg/L 15,3 0,04 99,738
15 Tổng Coliforms MPN/100 mL 9.300 36 99,612

Từ bảng trên ta có thể thấy hệ thống xử lý đạt 
hiệu quả thấp nhất là đối với thông số tổng nito 
đạt > 66,555%, amoni đạt 75%, tổng dầu mỡ đạt 
> 84,21% còn lại các thông số khác đểu đạt trên 
93%, đặc biệt có những thông số đạt trên 99,6% 
như Cu, Zn, tổng phenol, tổng photpho, tổng 
colifofm.

3.4. Đề xuất giải pháp duy trì hoạt động hệ 
thống xử lý hóa chất tồn dọng và nước thải từ 
các phòng thí nghiệm

- Cần bố trí 01 cán bộ chuyên trách vận hành 
hệ thống xử lý nước thải và hóa chất tồn đọng. 

- Định kỳ mua sắm hóa chất, vật tư đầy đủ 
phục vụ quá trình xử lý chất thải từ các phòng thí 
nghiệm (khoảng 5 - 10 triệu đồng/năm).

- Đối với bùn thải của hệ thống xử lý nước 
thải, cần áp dụng 1 trong 2 phương án sau:

+ Phương án 1: Thuê đơn vị chức năng xử lý 
bùn thải. Theo tính toán thực nghiệm, lượng bùn 
thải chiếm khoảng 5% lượng nước thải xử lý, do 
đó bùn thải cần được chuyển giao theo định kỳ (6 
tháng/lần).

+ Phương án 2: Sử dụng hệ thống hầm chôn 
lấp hóa chất tồn dư để chôn lấp bùn thải. Tuy 

Theo kết quả phân tích mẫu nước thải sau khi 
xử lý qua hệ thống cho thấy tất cả các thông số 

phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép của 
QCVN 40:2011/BTNMT, cột B.
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nhiên khi hầm chôn lấp đầy, nhà trường cần tiến 
hành đóng hệ thống chôn lấp và xây dựng hệ 
thống chôn lấp mới.

- Lắp đặt hệ thống kính bên trong khu vực 
hành lang để hạn chế tác động của mùi và khí thải 
phát sinh từ khu xử lý nước thải.

- Lắp đặt hệ thống lưới chắn hàng rào phía sau 
để hạn chế lá cây phát tán vào khu xử lý nước thải.

4. KẾT LUẬN

Kết quả nghiên cứu cho thấy lượng hóa chất 
tồn đọng của các phòng thí nghiệm trường Đại 
học Nông – Lâm Bắc Giang hiện nay khoảng 
300 lọ hóa chất thuộc nhóm độc tính cao, nhiều 
hóa chất hết hạn sử dụng, không nhãn mác, nhiều 
dụng cụ thí nghiệm bị vỡ hỏng chưa được thu 
gom xử lý mà được tập kết tại gầm cầu thang các 
khu nhà thí nghiệm.

Nước thải từ các phòng thí nghiệm có lưu 
lượng không đều theo thời gian, ước tính dao 
động từ 5 – 10m3/tháng với tính chất độc hại 
do chứa nhiều hợp chất từ quá trình thực hành 

(kết quả phân tích có 8/11 thông số vượt QCVN 
40:2011/BTNMT cột B).

Thiết kế và thi công ngoài thực địa hệ thống 
thu gom, xử lý hóa chất thải từ các phòng thí 
nghiệm bao gồm 4 ô chôn lấp với kết cấu bê tông 
cốt thép và vật liệu chống thấm đảm bảo tiêu 
chuẩn chất lượng môi trường tại khu vực đồi Chè, 
Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang.

Thiết kế và thi công ngoài thực địa hệ thống 
thu gom, xử lý nước thải từ các phòng thí nghiệm 
bao gồm 7 hạng mục công trình kết cấu bê tông 
cốt thép cùng các trang thiết bị (máy bơm, máy 
thổi khí, hệ thống ống thổi khí, hệ thống thu nước 
nổi bề mặt…) được lắp đặt đồng bộ, đảm bảo các 
yêu cầu về mặt kỹ thuật khi vận hành. Kết quả 
phân tích các thông số môi trường đối với mẫu 
nước thải từ các phòng thí nghiệm sau hệ thống 
xử lý cho thấy 15/15 thông số nằm trong giới hạn 
cho phép của QCVN 40:2011/BTNMT - Cột B 
(Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công 
nghiệp – xả thải vào nguồn nước không dùng cho 
mục đích cấp nước sinh hoạt). Hiệu suất xử lý các 
thông số môi trường đạt từ 66,5% trở lên.
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METHODS OF HANDLING CHEMICAL RESIDUES AND 
WASTEWATER FROM LABORATORIES IN BAC GIANG 

AGRICULTURE AND FORESTRY UNIVERSITY

Nguyen Van Bai, Duong Thi Hau, Phan Le Na, Pham Quoc Thang
(Environment and Resources Faculty of Bac Giang Agriculture and Forestry University)

SUMMARY
The research was carried out at Bac Giang Agriculture and Forestry University with the purposes of evaluating 
the current issue and proposing the collection and treatment methods of chemical residues and wastewater from 
laboratories. In this study, the authors conducted a field survey; preliminarylly assessed the amount of chemical 
residues, generated wastewater; collected and analyzed samples in accordance with the current TCVN. The authors 
indicated the current situation; designed and constructed  plans for for collection, management and treatment of 
residual chemicals. At the same time, we also assessed the actual situation of waste water generated and designed, 
constructed the wastewater treatment system reaching QCVN 40: 2011 / BTNMT (column B) - National technical 
regulation on wastewater industrial to handle wastewater from the laboratories. The research proposed some solutions 
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to enhance the operation effect as the management of waste treatment system, partly contributed to protect the 
environment at Bac Giang Agriculture and Forestry University. The processing system was built and operated as 
a practical learning model to help improve the practice skills for students in the Faculty of Natural Resources and 
Environment of Bac Giang Agriculture and Forestry University. This was also a good study model for students from 
high schools and other agricultural and forestry schools. This study could be transferred to institutions and enterprises 
that generate wastewater with similar properties.
Keywords: Chemical residues, wastewater, laboratories, treatment methods.
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 LIÊN KẾT TRONG CHUỖI GIÁ TRỊ VẢI THIỀU, HUYỆN LỤC NGẠN,
TỈNH BẮC GIANG

Phạm Thị Dinh1, Mai Thị Huyền1, Nguyễn Thị Ưng1, Đỗ Thị Phương Thảo2

(1Khoa Kinh tế - Tài chính, Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang; 2Sở Công Thương Bắc Giang)

TÓM TẮT
Vải thiều được xác định là một trong tám sản phẩm chủ lực của tỉnh Bắc Giang. Đây cũng là cây trồng đã và đang cho 
hiệu quả kinh tế cao và làm giàu chính đáng cho nhiều xã của huyện Lục Ngạn. Kết quả nghiên cứu làm rõ năm hoạt 
động liên kết trong chuỗi giá trị vải thiều Lục Ngạn: Liên kết giữa hộ nông dân và doanh nghiệp; liên kết giữa hộ nông 
dân và hộ thu gom; liên kết giữa hộ nông dân và HTX; liên kết giữa HTX và cơ sở chế biến; liên kết giữa hộ sản xuất 
và cơ sở chế biến. Trong đó có liên kết giữa doanh nghiệp và HTX là một giải pháp quan trọng để thúc đẩy sản xuất 
và tiêu thụ trên địa bàn huyện Lục Ngạn. Liên kết HTX với cơ sở chế biến và liên kết nông với cơ sở chế biến đều làm 
tăng giá trị sản phẩm trong sản xuất. Tuy nhiên còn tồn tại liên kết giữa hộ nông dân và hộ thu gom còn chưa hiệu quả 
do hợp đồng lỏng lẻo thường bị ép giá. Chính vì vậy, để các hoạt động liên kết này tiếp tục phát triển đạt hiệu quả cao, 
Lục Ngạn cần tập trung vào các giải pháp khuyến khích người sản xuất áp dụng tiến bộ khoa học; tham gia các hiệp 
hội để sản xuất vải thiều chất lượng; đẩy mạnh quảng bá thương hiệu vải thiều theo tiêu chuẩn Viet Gap và Global Gap 
nhằm phát triển chuỗi liên kết giá trị vải thiều Lục Ngạn hướng tới phát triển bền vững. 
Từ khóa: Chuỗi giá trị, liên kết, nông dân, vải thiều, Lục Ngạn.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Bắc Giang là tỉnh miền núi với kinh tế nông 
nghiệp là chủ yếu, trong đó kinh tế vườn đồi là 
một trong những thế mạnh của tỉnh. Diện tích và 
sản lượng cây ăn quả hàng năm liên tục tăng, cơ 
cấu cũng  rất đa dạng và phong phú, trong đó phải 
kể đến cây vải thiều. Đây là một trong những cây 
ăn quả có giá trị kinh tế cao. Cây vải thiều đặc 
biệt thích hợp với vùng đất Bắc Giang, cây cho 
quả thơm và ngọt, được thị trường rất ưa chuộng. 
Từ năm 2005, Sở Khoa học và Công nghệ Bắc 
Giang đã hỗ trợ Hội Làm vườn huyện Lục Ngạn 
xây dựng nhãn hiệu tập thể “Vải thiều Lục Ngạn”, 
đã được Cục Sở hữu Trí tuệ của Bộ Khoa học và 
Công nghệ cấp giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ 
nhãn hiệu hàng hóa số 62081 theo quyết định số 
4930/QĐ–ĐK, ngày 17 tháng 5 năm 2005. Chính 
vì vậy, trong những năm qua, cây vải bắt đầu phát 
triển mạnh trở lại.

Lục Ngạn là một huyện miền núi của tỉnh Bắc 
Giang có diện tích trồng vải thiều lớn nhất tỉnh. 
Ước tính đến năm 2019 trên địa bàn huyện Lục 
Ngạn có 15.290 ha trồng vải thiều với sản lượng 
đạt khoảng 80.000 tấn (UBND tỉnh Bắc Giang, 
2019). Như vậy, lượng vải trồng trên địa bàn 
huyện là khá lớn, nhưng vấn đề mà hộ trồng vải 
thiều của huyện Lục Ngạn đang phải đối mặt và 

quan tâm nhất chính là đầu ra cho sản phẩm. Hiện 
nay trên địa bàn huyện cũng có nhiều mô hình 
liên kết giữa người sản xuất và thương lái, tuy 
nhiên quy mô thực hiện còn nhỏ, chất lượng liên 
kết không cao, còn nhiều điểm thiếu bền vững; 
tranh chấp hợp đồng giữa doanh nghiệp chế biến 
với nông dân diễn ra rất gay gắt và phức tạp (Hồ 
Quế Hậu, 2012). Điều này cho thấy, hoạt động 
liên kết trong chuỗi giá trị vải thiều ở huyện Lục 
Ngạn còn gặp nhiều khó khăn và cần có giải khắc 
phục. Bài viết này tiến hành tổng kết, đánh giá 
thực trạng hoạt động liên kết trong chuỗi giá trị 
vải thiều trên địa bàn huyện, tìm ra nguyên nhân 
của  những tồn tại và đề xuất các giải pháp nhằm 
tiếp tục phát triển liên kết trong chuỗi giá trị vải 
thiều đạt hiệu quả cao nhất.

2. SỐ LIỆU SỬ DỤNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU 

2.1. Số liệu sử dụng
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến  hoạt 

động liên kết chuỗi giá trị vải thiều tại huyện Lục 
Ngạn tỉnh Bắc Giang, nhóm tác giả thu thập các 
dữ liệu thứ cấp từ các Sở, Ban, Ngành, Phòng 
Nông nghiệp các huyện trên địa bàn tỉnh Bắc 
Giang và các trang Website chuyên ngành. Đối 
với dữ liệu sơ cấp, chúng tôi tiến hành phỏng vấn 
các đối tượng tại 2 xã Phì Điền và Quý Sơn. Đây 
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là 2 xã tham gia vào chuỗi giá trị vải thiều Lục 
Ngạn. Các đối tượng được phỏng vấn bao gồm 
90 hộ trồng vải thiều, 12 cán bộ, 30 hộ thu gom, 3 
doanh nghiệp, 6 hợp tác xã, tổ hợp tác và 30 cơ sở 
chế biến nhỏ với nội dung tập trung chủ yếu vào 
hoạt động liên kết trong chuỗi giá trị vải thiều tại 
huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp sử dụng chủ yếu là phương pháp 
thống kê so sánh và thống kê mô tả toàn diện, 
nhằm phản ánh tình hình sử dụng đất đai, dân 
số, lao động, kết quả sản xuất kinh doanh của địa 
phương, đặc điểm vai trò của các tác nhân trong 
các mối liên kết kinh tế trên địa bàn huyện; phân 
tích tình hình sản xuất, tiêu thụ của hộ trong mối 
liên kết, từ đó đưa ra những đánh giá cho thực 
trạng liên kết trên. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

3.1. Thực trạng chuỗi giá trị vải thiều Lục Ngạn

Những năm gần đây sản xuất vải thiều Lục 
Ngạn tỉnh Bắc Giang có nhiều chuyển biến tích 
cực. Các quy trình sản xuất vải thiều an toàn đã 
được đưa vào áp dụng phổ biến ở địa phương. 
Theo số liệu của UBND huyện Lục Ngạn, năm 
2019 có 15.290 ha trồng vải thiều, sản lượng 
đạt khoảng 80.000 tấn, trong đó diện tích sản 
xuất theo quy trình Vietgap và Globalgap 
trên 12.000 ha. Tại huyện có gần 30 giống 
vải các loại bao gồm tập đoàn vải của Úc, Thái 
Lan, Trung Quốc và Việt Nam. Tuy nhiên, trong 
sản xuất có 4 giống vải chính, đó là Lai Chua, U 
Hồng, Lai Thanh Hà và giống vải thiều chính vụ. 
Với sản lượng vải tiêu thụ của huyện Lục Ngạn 
trong giai đoạn từ 2015-2017 bình quân đạt từ 
75.000 - 110.000 tấn/năm, thời gian thu hoạch từ 
35-50 ngày/vụ. Doanh thu trung bình dao động 
từ 650 - 900 tỷ đồng, chiếm khoảng 60-75% tổng 
thu nhập từ sản xuất nông nghiệp của huyện. 

Thị trường tiêu thụ vải thiều tập trung ở một 
số tỉnh, thành phố lớn như: Hà Nội, Hải Phòng, 
Quảng Ninh, TP Hồ Chí Minh, Trung Quốc …, 
lượng vải tiêu dùng tại địa phương chiếm một 
phần nhỏ. Trong đó, khoảng 60-65% sản lượng 
quả vải được tiêu thụ để làm quả ăn tươi, còn lại 
khoảng 35-40% sản lượng quả vải để làm nguyên 

liệu chế biến sấy khô. Các tác nhân tham gia 
vào chuỗi giá trị sản phẩm này gồm: hộ sản xuất 
(hộ trồng vải), hợp tác xã (HTX), thu gom địa 
phương, chủ buôn ngoài tỉnh, người bán buôn, 
bán lẻ, người tiêu dùng. Thị trường tiêu thụ vải 
thiều chủ yếu xuất sang Trung Quốc dưới dạng 
vải tươi và sấy khô còn lại tiêu thụ ở thị trường 
trong nước còn một phần nhỏ quả tươi và sản 
phẩm chế biến đóng hộp được xuất sang các thị 
trường khó tính như Châu Âu và Mỹ. Tuy nhiên 
các thị trường này đòi hỏi tiêu chuẩn chất lượng 
vải thiều ở mức độ khắt khe, chất lượng quả vải 
tươi đạt tiêu chuẩn phải quả to đồng đều, không 
có vết bệnh, không có sâu đục cuống và màu sắc 
vỏ quả sáng.

Qua kết quả khảo sát cho thấy, ngoài doanh 
nghiệp chế biến vải thiều vẫn còn một số lượng 
lớn những cơ sở chế biến nhỏ lẻ do hộ nông dân 
làm chủ đang hoạt động, chủ yếu phục vụ tiêu 
dùng tại các địa phương lân cận. Vải thiều do 
doanh nghiệp sản xuất được áp dụng những biện 
pháp và phương pháp hiện đại, đồng thời có mẫu 
mã và hình thức phù hợp, phát triển thành thương 
hiệu “Vải thiều Lục Ngạn”, có đủ năng lực cạnh 
tranh với các thương hiệu vải thiều khác trên địa 
bàn trong nước và xuất khẩu.

Chuỗi giá trị sản phẩm vải thiều Lục Ngạn 
gồm các chức năng cơ bản: Chuẩn bị vật tư đầu 
vào; sản xuất và thu hoạch sản phẩm; thu gom và 
hoạt động thương mại. Tương ứng với mỗi chức 
năng trong chuỗi có ít nhất một tác nhân tham gia 
chuỗi và các tác nhân này kết nối với nhau thành 
một hệ thống cung ứng lẫn nhau từ sản xuất tới 
tiêu thụ và đó gọi là hệ thống chuỗi.

 Hiện nay tại huyện Lục Ngạn đang có 3 kênh 
tiêu thụ vải thiều chính sau:

Kênh 1: Có 3 tác nhân tham gia

Kênh 2: Có 3 tác nhân tham gia

Kênh 1: Có 3 tác nhân tham gia 

 
Kênh 2: Có 3 tác nhân tham gia 

 
Kênh 3: Có 5 tác nhân tham gia 

 
 

Kênh 1: Có 3 tác nhân tham gia 

 
Kênh 2: Có 3 tác nhân tham gia 

 
Kênh 3: Có 5 tác nhân tham gia 
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Kênh 3: Có 5 tác nhân tham gia

Kênh 1: Có 3 tác nhân tham gia 

 
Kênh 2: Có 3 tác nhân tham gia 

 
Kênh 3: Có 5 tác nhân tham gia 

 
 

Căn cứ kết quả điều tra thực tế năm 2018 tại 
huyện Lục Ngạn có 3 kênh cơ bản của chuỗi giá 
trị vải huyện Lục Ngạn thể hiện sự phân bổ lợi ích 
khác nhau giữa các kênh và các hình thức liên kết:

Kênh 1: Người sản xuất – Doanh nghiệp

Nghiên cứu cho thấy tại kênh này chỉ tồn tại 
hình thức liên kết có văn bản. Có 2 đối tượng chính 
đó là người sản xuất và doanh nghiệp chế biến vải. 
Tại kênh này người sản xuất có lợi ích chỉ chiếm 
11,54% tổng lợi ích toàn kênh, doanh nghiệp chế 
biến chiếm 88,46% tổng lợi ích toàn chuỗi.

Kênh 2: Người sản xuất – Cơ sở chế biến nhỏ

Tại kênh 2 tồn tại 2 hình thức liên kết. Có 2 
đối tượng chính đó là người sản xuất và cơ sở 
chế biến vải. Tại kênh này người sản xuất có lợi 
ích chiếm 8,18% tổng lợi ích toàn kênh đối với 

liên kết có văn bản và 7,6% đối với liên kết Phi 
chính thống, cơ sở chế biến nhỏ chiếm 91,82% 
tổng lợi ích toàn chuỗi đối với liên kết có văn bản 
và 92,4% đối với liên kết không qua văn bản.

Kênh 3: Người sản xuất – Thu gom – Bán 
buôn – Bán lẻ

Tại kênh này tồn tại 2 hình thức liên kết. Có 
4 đối tượng chính đó là người sản xuất và các 
tác nhân trung gian cho tiêu thụ vải. Tại kênh 
này người sản xuất có lợi ích chiếm 64,08% tổng 
lợi ích toàn kênh đối với liên kết có văn bản và 
62,79% đối với liên kết Phi chính thống.

3.2. Thực trạng liên kết theo chuỗi giá trị vải 
thiều huyện Lục Ngạn

Hiện nay trên địa bàn huyện Lục Ngạn có 5 
hoạt động liên kết chính: 

 
 Ghi chú: --- là khuôn khổ khảo sát và phân tích liên kết theo chuỗi 

giá trị vải thiều huyện Lục Ngạn  
Sơ đồ 1. Kênh phân phối sản phẩm vải thiều huyện Lục Ngạn 

Nguồn: Sở nông nghiệp & PTNT tỉnh Bắc Giang (2018) 

 (1) Liên kết giữa hộ nông dân và doanh nghiệp 
Ở liên kết này, doanh nghiệp đã ký hợp đồng với các hộ trồng vải thiều có sự hỗ trợ 

của chính quyền địa phương cấp xã. Kết quả khảo sát 90 hộ nông dân trồng vải thiều có 51 
hộ tham gia liên kết với doanh nghiệp chiếm 56,66%. Các hộ thực hiện hợp đồng liên kết 
với doanh nghiệp qua các khâu cung ứng đầu vào, tiêu thụ sản phẩm, tập huấn kỹ thuật 
và thanh toán chiếm 100%, còn lại tập huấn kỹ thuật chỉ chiếm 68,63% và vận chuyển 
chiếm 80,39%. Các hộ tham gia liên kết được Doanh nghiệp tập huấn kỹ thuật canh tác, 
hỗ trợ vật tư sản xuất và cung cấp tài liệu liên quan về sản xuất và tiêu thụ vải thiều. 
Các hộ được khảo sát đều cho rằng các điều khoản trong hợp đồng chặt chẽ và các bên 
làm theo các điều khoản sẽ cũng có lợi. 

(2) Liên kết giữa hộ nông dân và hộ thu gom 
Hình thức liên kết này phần lớn không thông qua hợp đồng văn bản.Vì vậy, sản 

phẩm tiêu thụ chỉ có 28,57%  được thỏa thuận giá trong hợp đồng còn lại là thông qua 
liên kết phi chính thống. Chính vì vậy việc phá vỡ liên kết giữa hộ nông dân và các hộ 
thu gom chiếm tỷ lệ rất cao chiếm 77,77%. Nguyên nhân do người thu gom và người 
nông dân mua bán thông qua trao đổi và thỏa thuận miệng là chủ yếu, nguồn thông tin 
thị trường đến được với hộ nông dân còn chậm và còn tình trạng bóp méo thông tin làm 
cho nguồn thông tin không được đúng. Vì vậy, giá bán vải thiều của hộ nông dân 
thường thấp. Khi nguồn thông tin được lưu thông và đến với người nông dân chính 
thống, giá cả đã được trao đổi xong và thường người nông dân sẽ phá vỡ cam kết khi có 
cả hợp đồng và không có hợp đồng. 

(3) Liên giữa nông dân và hợp tác xã 
Hình thức liên kết này đang là một giải pháp quan trọng để thúc đẩy sản xuất và 

Ghi chú: --- là khuôn khổ khảo sát và phân tích liên kết theo chuỗi giá trị vải thiều huyện Lục Ngạn 
Sơ đồ 1. Kênh phân phối sản phẩm vải thiều huyện Lục Ngạn

Nguồn: Sở nông nghiệp & PTNT tỉnh Bắc Giang (2018)
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 (1) Liên kết giữa hộ nông dân và doanh nghiệp

Ở liên kết này, doanh nghiệp đã ký hợp đồng 
với các hộ trồng vải thiều có sự hỗ trợ của chính 
quyền địa phương cấp xã. Kết quả khảo sát 90 
hộ nông dân trồng vải thiều có 51 hộ tham gia 
liên kết với doanh nghiệp chiếm 56,66%. Các hộ 
thực hiện hợp đồng liên kết với doanh nghiệp qua 
các khâu cung ứng đầu vào, tiêu thụ sản phẩm, 
tập huấn kỹ thuật và thanh toán chiếm 100%, còn 
lại tập huấn kỹ thuật chỉ chiếm 68,63% và vận 
chuyển chiếm 80,39%. Các hộ tham gia liên kết 
được Doanh nghiệp tập huấn kỹ thuật canh tác, 
hỗ trợ vật tư sản xuất và cung cấp tài liệu liên 
quan về sản xuất và tiêu thụ vải thiều. Các hộ 
được khảo sát đều cho rằng các điều khoản trong 
hợp đồng chặt chẽ và các bên làm theo các điều 
khoản sẽ cũng có lợi.

(2) Liên kết giữa hộ nông dân và hộ thu gom

Hình thức liên kết này phần lớn không thông 
qua hợp đồng văn bản.Vì vậy, sản phẩm tiêu 
thụ chỉ có 28,57% được thỏa thuận giá trong 
hợp đồng còn lại là thông qua liên kết phi chính 
thống. Chính vì vậy việc phá vỡ liên kết giữa hộ 
nông dân và các hộ thu gom chiếm tỷ lệ rất cao 
chiếm 77,77%. Nguyên nhân do người thu gom 
và người nông dân mua bán thông qua trao đổi và 
thỏa thuận miệng là chủ yếu, nguồn thông tin thị 
trường đến được với hộ nông dân còn chậm và 
còn tình trạng bóp méo thông tin làm cho nguồn 
thông tin không được đúng. Vì vậy, giá bán vải 
thiều của hộ nông dân thường thấp. Khi nguồn 
thông tin được lưu thông và đến với người nông 
dân chính thống, giá cả đã được trao đổi xong và 
thường người nông dân sẽ phá vỡ cam kết khi có 
cả hợp đồng và không có hợp đồng.

(3) Liên giữa nông dân và hợp tác xã

Hình thức liên kết này đang là một giải pháp 
quan trọng để thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ vải 
thiều trên địa bàn huyện Lục Ngạn. Thực tế cho 
thấy, hộ nông dân đang tham gia liên kết với HTX 
phần lớn liên kết thông qua hợp đồng văn bản 
trong các lĩnh vực tiêu thụ, cung cấp đầu vào và 
dịch vụ tài chính. Những hộ này được bao tiêu 
sản phẩm tiêu thụ và cung ứng đầu vào, giá cả ổn 
định và nâng cao thu nhập cho hộ nông dân. Tuy 

nhiên vẫn còn tới 11,11% số hộ tham gia liên kết 
bị phá vỡ cam kết do ý thức thực hiện hợp đồng 
của người dân chưa tốt vì vậy sẵn sàng phá vỡ 
hợp đồng khi giá bán thị trường cao hơn giá ký 
kết với HTX. Do vậy, cần có những cam kết chặt 
chẽ hơn giữa nông dân và HTX để hạn chế rủi ro 
trong sản xuất và tiêu thụ vải thiều. 

(4) Liên kết giữa hợp tác xã và các cơ sở chế biến

 Đối với các cơ sở chế biến thu gom toàn bộ 
các sản phẩm được hội nông dân trong HTX sản 
xuất: Vải đủ tiêu chuẩn cung cấp sang thị trường 
Trung Quốc, Châu Âu, Mỹ còn lại được bán ra 
thị trường trong nước, sấy khô và đóng hộp. Các 
sản phẩm thông qua hình thức liên kết này thì 
giá trị sản phẩm được nâng cao hạn chế được rủi 
ro trong sản xuất và tiêu thụ. Liên kết trung gian 
giữa HTX và các cơ sở chế biến được hình thành 
do nhiều cơ sở chế biến thành lập, sản xuất vải 
sấy khô, long vải đóng hộp... Trong số 30 cơ sở 
chế biến tham gia liên kết với HTX được khảo 
sát, trong đó có 24 cơ sở liên kết bằng hình thức 
hợp đồng văn bản trong các lĩnh vực tiêu thụ, 
cung ứng sản phẩm; 6 cơ sở liên kết bằng hình 
thức phi chính thống, chủ yếu là tiêu thụ và vận 
chuyển sản phẩm. 

(5) Liên kết giữa hộ sản xuất và các cơ sở chế biến

Liên kết giữa hộ sản xuất và cơ sở chế biến 
làm tăng giá trị sản phẩm sản xuất. Tuy nhiên, 
doanh nghiệp tham gia trong lĩnh vực chế biến 
nông sản còn khá hạn chế, hơn nữa mối liên kết 
thiếu tính chặt chẽ. Kết quả khảo sát 90 hộ trồng 
vải thiều chỉ có 12 hộ có tham gia liên kết, trong 
đó có tới 11 hộ liên kết không chính thống và 
chủ yếu liên kết trong tiêu thụ sản phẩm hoặc là 
liên kết vận chuyển. Việc liên kết không qua hợp 
đồng văn bản là một trong những nguyên nhân 
quan trọng dẫn tới việc phá bỏ hợp đồng liên kết, 
rủi ro cao cho hộ trồng vải. 

Hộ nông dân đại đa số nhận được lợi ích về 
mặt tiêu thụ sản phẩm là chủ yếu khi có liên kết 
với cơ sở chế biến, có 91,66% số hộ nông dân 
liên kết với cơ sở chế biến cho rằng họ có lợi ích 
trong việc tiêu thụ sản phẩm, với 11 hộ tham gia 
liên kết với cơ sở chế biến bằng hình thức liên kết 
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phi chính thống thì chỉ có 90,91% số hộ cho rằng 
họ có lợi ích từ tiêu thụ sản phẩm còn lại cho rằng 
hộ không có lợi ích về tiêu thụ do cơ sở chế biến 
vẫn không thực hiện theo cam kết.

3.3. Hiệu quả kinh tế của sản xuất và tiêu thụ 
vải thiều theo hình thức liên kết

Hiệu quả sản xuất của các kênh liên kết có sự 

khác biệt, đối với hình thức liên kết chính thống 
kênh 1 cho hiệu quả cao nhất, cho thấy việc tham 
gia của các doanh nghiệp trong chuỗi liên kết 
đem lại hiệu quả kinh tế cao cho hộ sản xuất. Bên 
cạnh đó hình thức liên kết phi chính thống mặc 
dù tồn tại khá phổ biến nhưng hiệu quả kinh tế 
không cao, rủi ro lại lớn (Bảng 1).

Bảng 1. Kết quả và hiệu quả khi sản xuất 1 tấn vải của các hộ sản xuất
(Cây vải trung bình trên 5 năm tuổi) 

STT Chỉ tiêu ĐVT Chính thống Phi chính thống

Kênh I Kênh II Kênh III Kênh I
Kênh 

II
Kênh 

III

I Kết quả

1
Tổng giá trị sản xuất 
(GO)

1.000đ
12.500 8.500 8.200 - 8.000 8.000

2 Chi phí trung gian (IC) 1.000đ 1.420 1.420 1.420 - 1.420 1.420
3 Giá trị gia tăng (VA) 1.000đ 11.080 7.080 6.780 - 6.580 6.580
4 Khấu hao TSCĐ 1.000đ 120 120 120 - 120 120
5 Chi phí lao động 1.000đ 1.200 1.200 1.200 - 1.200 1.200
6 Lợi nhuận (Pr) 1.000đ 9.760 5.760 5.460  5.260 5.260
II Hiệu quả       
7 GO/IC lần 8,80 5,99 5,77 - 5,63 5,63
8 VA/IC lần 7,80 4,99 4,77 - 4,63 4,63
9 Pr/IC lần 6,87 4,06 3,85 - 3,70 3,70

Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra (2018)

Bảng 2 cho thấy doanh nghiệp là tác nhân 
trung gian tham gia vào chuỗi giá trị dưới hình 
thức liên kết chính thống. Các tác nhân khác như 
cơ sở chế biến và thu gom đều tham gia chuỗi giá 
trị dưới 2 hình thức liên kết. Qua nghiên cứu cho 
thấy VA của doanh nghiệp đạt cao nhất trong các 
tác nhân trung gian tham gia vào chuỗi giá trị vải 

thiều với 100,5 triệu/1 tấn vải và hiệu quả kinh 
tế đạt 6,87 lần lợi nhuận tính trên chi phí. Như 
vậy, theo lý thuyết các hộ sẽ lựa chọn liên kết 
giữa người sản xuất và doanh nghiệp. Tuy nhiên, 
điều này khó có thể xảy ra trên thực tế vì giá của 
doanh nghiệp còn chưa theo giá thị trường nên  
tình trạng vi phạm hợp đồng tiêu thụ vẫn xảy ra.

Bảng 2. Kết quả tiêu thụ 1 tấn vải tươi của các tác nhân trung gian

STT Chỉ tiêu ĐVT

Chính thống Phi chính thống

Doanh 
nghiệp

Cơ sở 
chế 
biến

Thu 
gom

Cơ sở 
chế 
biến

Thu 
gom

Bán 
buôn Bán lẻ
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1 Tổng giá trị sản xuất (GO) 1000đ 115000 90000 9000 90000 9000 10000 12500
2 Chi phí trung gian (IC) 1000đ 14500 10500 8300 10000 8200 9200 10200
3 Giá trị gia tăng (VA) 1000đ 100500 79500 700 80000 800 800 2300
4 Khấu hao TSCĐ 1000đ 220 100 20 100 20 20 20
5 Chi phí lao động 1000đ 1000 200 0 200 0 0 0
6 Thuế 1000đ 19856 - - - - - -
7 Lợi nhuận (Pr) 1000đ 79424 79200 680 79700 780 780 2280

Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra (2018)

 

 

 
Đồ thị 1. Tỷ trọng lợi nhuận bình quân 1 tấn vải tươi theo kênh phân phối 

Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra (2018) 
Đồ thị 01 cho thấy tỷ trọng được phân phối tại các kênh theo từng tác nhân. 

Kênh liên kết 1 có liên kết giữa người sản xuất và doanh nghiệp cho thấy doanh nghiệp 
chiếm tỷ trọng lợi nhuận là 89,06% trong tổng lợi nhuận toàn kênh người tiêu dùng chỉ 
chiếm 10,09%. Kênh 2 liên kết với người nông dân chỉ chiếm 6,78% tổng lợi nhuận 
toàn kênh. Kênh 3 người nông dân có tỷ trọng cao nhất trong các kênh nghiên cứu với 
59,35% với tổng lợi nhuận toàn kênh. Nguyên nhân chủ yếu là do người nông dân chưa 
hiểu hết tác dụng của liên kết, do đó khó thực hiện đúng vai trò của mình trong liên kết. 
Mặt khác sản phẩm vải thiều khó bảo quản trong thời tiết nắng nóng dẫn đến doanh 
nghiệp kiểm soát chất chượng làm giảm thu nhập của người lao động. 

3.3. Giải ph p  ăng  ƣờng hoạ  động liên k t chuỗi giá trị vải thiều Lục Ngạn 
 Mặc dù ngành hàng vải thiều Lục Ngạn có nhiều loại tác nhân tham gia nhưng 
hoạt động vẫn chưa thực sự hiệu quả, các hoạt động liên kết chuỗi giá trị đều mang tính 
tự phát, chưa có sự gắn kết chặt chẽ với nhau. Vào chính vụ thu hoạch vải, các hộ sản 
xuất đều bị hộ thu gom ép giá. Sản phẩm tiêu thụ trên địa bàn huyện chủ yếu là quả vải 
tươi, chưa có biện pháp bảo quản vải tươi hữu hiệu. Vải xuất khẩu vẫn chủ yếu là qua 
chế biến (vải đóng hộp dạng cùi, nước vải lên men, vải cùi đông lạnh). Tình trạng mất 
mua được giá ảnh hưởng rất lớn đến các tác nhân sản xuất cũng như tác nhân thu gom 
do vậy để nần cao hiệu quả trong chuỗi giá trị vải thiều cần tập trung vào bốn giải pháp 
chính sau: 

- Khuyến khích liên kết giữa hộ nông dân và doanh nghiệp: Cần tăng cường sự 
ràng buộc giữa các đối tượng tham gia thông qua các hợp đồng kinh tế. Để làm rõ tính 
chặt chẽ trong hợp đồng kinh tế, đảm bảo tính ổn định và bền vững trong liên kết. 
Doanh nghiệp cần đẩy mạnh việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới, ổn định giá trong 
hợp đồng cho các hộ nông dân để nâng cao hiệu quả sản xuất và nâng cao chất lượng 
vải thiều, tránh tình trạng người dân phá bỏ hợp đồng như hiện nay. 
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Đồ thị 1. Tỷ trọng lợi nhuận bình quân 1 tấn vải tươi theo kênh phân phối

Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra (2018)

Đồ thị 01 cho thấy tỷ trọng được phân phối 
tại các kênh theo từng tác nhân. Kênh liên kết 1 
có liên kết giữa người sản xuất và doanh nghiệp 
cho thấy doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lợi nhuận 
là 89,06% trong tổng lợi nhuận toàn kênh người 
tiêu dùng chỉ chiếm 10,09%. Kênh 2 liên kết với 
người nông dân chỉ chiếm 6,78% tổng lợi nhuận 
toàn kênh. Kênh 3 người nông dân có tỷ trọng 
cao nhất trong các kênh nghiên cứu với 59,35% 
với tổng lợi nhuận toàn kênh. Nguyên nhân chủ 
yếu là do người nông dân chưa hiểu hết tác dụng 
của liên kết, do đó khó thực hiện đúng vai trò của 
mình trong liên kết. Mặt khác sản phẩm vải thiều 
khó bảo quản trong thời tiết nắng nóng dẫn đến 

doanh nghiệp kiểm soát chất chượng làm giảm 
thu nhập của người lao động.

3.4. Giải pháp tăng cường hoạt động liên kết 
chuỗi giá trị vải thiều Lục Ngạn

Mặc dù ngành hàng vải thiều Lục Ngạn có 
nhiều loại tác nhân tham gia nhưng hoạt động 
vẫn chưa thực sự hiệu quả, các hoạt động liên 
kết chuỗi giá trị đều mang tính tự phát, chưa có 
sự gắn kết chặt chẽ với nhau. Vào chính vụ thu 
hoạch vải, các hộ sản xuất đều bị hộ thu gom ép 
giá. Sản phẩm tiêu thụ trên địa bàn huyện chủ 
yếu là quả vải tươi, chưa có biện pháp bảo quản 
vải tươi hữu hiệu. Vải xuất khẩu vẫn chủ yếu là 
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qua chế biến (vải đóng hộp dạng cùi, nước vải 
lên men, vải cùi đông lạnh). Tình trạng mất mùa 
được giá ảnh hưởng rất lớn đến các tác nhân sản 
xuất cũng như tác nhân thu gom do vậy để nâng 
cao hiệu quả trong chuỗi giá trị vải thiều cần tập 
trung vào bốn giải pháp chính sau:

- Khuyến khích liên kết giữa hộ nông dân và 
doanh nghiệp: Cần tăng cường sự ràng buộc giữa 
các đối tượng tham gia thông qua các hợp đồng 
kinh tế. Để làm rõ tính chặt chẽ trong hợp đồng 
kinh tế, đảm bảo tính ổn định và bền vững trong 
liên kết. Doanh nghiệp cần đẩy mạnh việc ứng 
dụng các tiến bộ kỹ thuật mới, ổn định giá trong 
hợp đồng cho các hộ nông dân để nâng cao hiệu 
quả sản xuất và nâng cao chất lượng vải thiều, 
tránh tình trạng người dân phá bỏ hợp đồng như 
hiện nay.

-  Nâng cao nhận thức cho người nông dân 
sản xuất vải thiều: Trình độ, nhận thức, năng 
lực, tư duy của các chủ thể liên kết là yếu tố ảnh 
hưởng trực tiếp đến hiệu quả trong sản xuất và 
tiêu thụ vải thiều. Do vậy, cần nâng cao nhận 
thức cũng như trình độ sản xuất của hộ trồng vải 
thiều để tiếp tục phát triển và nâng cao hiệu quả 
của liên kết. 

- Tổ chức tốt công tác thị trường trong liên 
kết theo chuỗi giá trị ngành hàng vải thiều trên 
địa bàn huyện Lục Ngạn: Tăng cường thông tin 
thị trường tới người dân sẽ làm cho người dân có 
những quyết định chính xác hơn trong liên kết và 
quyết định liên kết, tránh việc thông tin bị bóp 
méo ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi của các đối 
tượng tham gia liên kết.

-  Huy động vốn đầu tư cho hộ sản xuất: Đa số 
hộ sản xuất ở huyện Lục Ngạn đều thiếu vốn để 
đầu tư vào sản xuất. Các thương lái thu gom cũng 
cần vốn để mở rộng quy mô lĩnh vực xuất, trang 
thiết bị và chi phí khác. Mở rộng và phát triển 
hệ thống ngân hàng, khuyến khích thành lập các 
quỹ tín dụng, khai thác hiệu quả các khoản hỗ trợ 
từ bên trong và bên ngoài thông qua các chương 
trình dự án phát triển kinh tế nói chung, phát 
triển liên kết và phát triển sản xuất nông nghiệp 
nói riêng. Các ngân hàng cải tiến thủ tục và đa 
dạng hoá các phương thức cho vay, điều chỉnh 
mức cho vay sản xuất, kinh doanh vải thiều và có 

chính sách tín dụng ưu đãi cho các doanh nghiệp, 
người thu gom thu mua sản phẩm qua hợp đồng, 
xuất khẩu sản phẩm.

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

4.1. Kết luận

Hoạt động liên kết theo chuỗi giá trị trong 
ngành hàng vải thiều khá đa dạng và phong phú 
bao gồm 5 tác nhân chính: Hộ nông dân; hộ thu 
gom; hộ chế biến; bán buôn, bán lẻ; doanh nghiệp. 

Sự tham gia của các tác nhân vào hoạt động 
liên kết chuỗi giá trị vải thiều cũng như sự đóng 
góp giá trị gia tăng của những tác nhân này vào 
mỗi kênh hàng không giống nhau. Kênh 1 bao 
gồm 2 tác nhân chính là nông dân và doanh 
nghiệp tuy nhiên kênh liên kết này còn lỏng lẻo 
và chưa thực sự hiệu quả. Kênh 2 bao gồm hộ 
nông dân và hộ thu gom tuy nhiên loại hợp đồng 
này phi chính thống do vậy tỷ lệ phá vỡ cam kết 
lên tới 77,77% . Kênh 3 liên giữa nông dân và 
hợp tác xã tồn tại 2 loại hình liên kết đó là có hợp 
đồng văn bản và không có hợp đồng văn bản (Phi 
chính thống), hộ nông dân đại đa số nhận được 
lợi ích về mặt tiêu thụ sản phẩm là chủ yếu khi 
có liên kết với HTX, có 88,89% số hộ nông dân 
liên kết với HTX cho rằng họ có lợi ích trong việc 
tiêu thụ sản phẩm. Kênh 4 liên kết giữa hợp tác 
xã và các cơ sở chế biến còn tồn tại 43,33% trong 
tổng số hộ tham gia liên kết có phá vỡ cam kết 
trong đó liên kết có hợp đồng văn bản 7 cơ sở và 
liên kết không thông qua hợp đồng 6 cơ sở. Kênh 
5 liên kết giữa hộ sản xuất và các cơ sở chế biến 
toàn bộ thanh toán giữa cơ sở chế biến và người 
trồng vải thiều bằng tiền mặt và trả sau chiếm tới 
58,33% tổng số hộ có tham gia liên kết với các 
cơ sở chế biến. 

Một số thách thức đặt ra cho ngành vải thiều 
là  chưa có sự gắn kết chặt chẽ giữa các tác nhân. 
Vải thiều khô và vải thiều tươi được xuất khẩu 
và giá trị cao hơn nhưng chủ yếu theo con đường 
tiểu ngạch nên dễ bị tư thương ép giá. Ứng dụng 
các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, bảo 
quản sản phẩm sau thu hoạch cũng như chế biến 
còn hạn chế. 

4.2. Kiến nghị
Để thúc đẩy trong liên kết chuỗi giá trị vải 
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thiều cần thực hiện một số giải pháp đồng bộ sau:
- Khuyến khích người sản xuất áp dụng các 

tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm tăng năng suất và 
hạn chế sự tác động của thời tiết để nâng cao hiệu 
quả kinh tế.

- Khuyến khích người sản xuất tham gia liên 
kết với các hiệp hội để sản xuất ra vải chất lượng 

cao và bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.

- Đẩy mạnh quảng bá thương hiệu cải Lục 
Ngạn theo tiêu chuẩn Viet Gap, Global Gap, vải 
hữu cơ (đã có chứng nhận) trên nhiều phương 
tiện thông tin đại chúng để khẳng định chất lượng 
cũng như giới thiệu tiêu chuẩn sản phẩm đến 
người tiêu dùng. 
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THE LINKAGES IN LYCHEE VALUE CHAIN IN LUC NGAN DISTRICT, 
BAC GIANG PROVINCE

Pham Thi Dinh1, Mai Thi Huyen1, Nguyen Thi Ung1, Do Thi Phuong Thao2

(1Economy-Finance Faculty of Bac Giang Agriculture and Forestry University; 2Bac Giang Department of  Industry 
and Trade)

SUMMARY
Lychee is identified as one of eight key products of Bac Giang province. This is also a crop that has been giving high 
economic efficiency and legal enrichment for many communes of Luc Ngan district. The results of the study indicated 
five linking activities in the value chain of Luc Ngan Lychee: the linkage between farmers and enterprises; the link-
age between farmer households and collectors; the linkage between farmer households and cooperatives; the linkage 
between cooperatives and processing establishments; and the linkage between production households and processing 
establishments. The link between enterprises and cooperatives is an important solution to promote production and con-
sumption in Luc Ngan district. Both the linkage between cooperatives and processing establishments and the linkage 
between farmers and  processing establishments  increase the value of products in production. However, the linkage 
between farmers and households are not effective due to loose contracts, which leads to price pressures. Therefore, in 
order for these chains to continue to develop effectively, Luc Ngan needs to focus on solutions to encourage farmers to 
apply scientific advances; join associations to produce quality lychee; promote the lychee brand following Viet Gap and 
Global Gap to develop the value chain of Luc Ngan lychee towards sustainable development.
Keywords: Value chain, link, farmer, lychee, Luc Ngan.
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HOÀN THIỆN QUY TRÌNH VI NHÂN GIỐNG CÂY CÚC TRẮNG 
ĐỒNG TIỀN (Chrysanthemum maximum)

Chu Thùy Dương1, Lã Thị Nguyệt1, Nguyễn Thị Thu Phương1, Trần Thị Hiền1, Thân Thị Hoa2

(1Khoa Nông học; 2Trường THPT Thân Nhân Trung, Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang)

TÓM TẮT
Nghiên cứu được tiến hành nhằm hoàn thiện quy trình nhân giống in vitro cây cúc Trắng đồng tiền (Chrysanthemum 
maximum) từ vật liệu đoạn thân mang mắt ngủ để phục vụ dự án “Áp dụng kỹ thuật nhân giống in vitro sản xuất một 
số giống cúc tại Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang. Trên môi trường MS bổ sung 1mg/l 66.67% số mẫu đoạn 
thân cây cúc Trắng đồng tiền bật chồi sau 20 ngày nuôi cấy với chất lượng chồi tương đối tốt. Hệ số nhân chồi đạt cao 
nhất (1.92 lần) sau 4 tuần nuôi cấy trên môi trường MS bổ sung 0.5mg/l BA. Môi trường thích hợp để cảm ứng tạo rễ 
cho chồi in vitro là MS bổ sung 0.7mg/l IBA. Tỷ lệ chồi tạo rễ là 100%, số rễ trung bình đạt 6.43 rễ/chồi, chiều dài rễ 
trung bình 2.65cm sau 20 ngày nuôi cấy.
Từ khóa: BA, in vitro, IBA, nhân nhanh, cúc Trắng đồng tiền (Chrysanthemum maximum).

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Hoa là sản phẩm không những mang lại giá 
trị thẩm mỹ và tinh thần mà còn đem lại hiệu quả 
kinh tế cao cho người sản xuất. Nắm bắt nhu cầu 
trên, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và một số địa 
phương lân cận, nhiều hộ nông dân đã chuyển đổi 
từ trồng lúa sang trồng hoa với những loại phổ 
biến như cúc, đồng tiền, hồng, lay ơn v.v... Trong 
đó, hoa cúc với sự phong phú về chủng loại, màu 
sắc là loại hoa chiếm thị phần lớn nhất.

Hiện nay, thị trường hoa cúc tương đối phong 
phú về chủng loại. Theo Đặng Thị Tố Nga 
(2011), tại khu vực phía Bắc trồng phổ biến hơn 
20 giống cúc khác nhau, hiệu quả kinh tế mang 
lại từ 620.559 – 1.000.099đ/100m2. Trong đó, các 
giống CN20, C5, C13, Vàng Pha lê, Vàng thược 
dược, Đỏ Bạc mới và Trắng đồng tiền là các 
giống cúc được người sản xuất và tiêu dùng ưa 
chuộng hơn vì có dạng thân gọn, dễ vận chuyển, 
ít dập nát, khả năng nhân giống hoa tốt, độ bền 
hoa cắt cành tốt (15 – 20 ngày), đường kính hoa 
trung bình, màu sắc bắt mắt, phong phú.

Do đó, nhu cầu về giống hoa cúc đảm bảo 
chất lượng cũng như chủ động về số lượng trên 
địa bàn tỉnh Bắc Giang và các khu vực lân cận 
là rất lớn. Phương pháp nhân giống hoa cúc 
bằng phương pháp kết hợp sử dụng cây giống 
nuôi cấy mô và giâm hom đã đáp ứng được nhu 
cầu trên. Chính vì vậy, chúng tôi đã thực hiện 

dự án “Áp dụng kỹ thuật nhân giống in vitro sản 
xuất một số giống cúc tại Trường Đại học Nông 
– Lâm Bắc Giang”. Trong đó, nhóm nghiên cứu 
lựa chọn thực hiện sản xuất các giống cúc: Vàng 
Pha lê, Vàng thược dược, Đỏ Bạc mới và Trắng 
đồng tiền là các giống cúc hiện đang được thị 
trường ưa chuộng. Trong quá trình thực hiện, khi 
áp dụng quy trình nhân giống in vitro cây hoa cúc 
do Viện nghiên cứu Rau quả đề xuất, các giống 
cúc Vàng Pha lê, Vàng thược dược, Đỏ Bạc mới 
đã cho kết quả tương đối tốt. Tuy nhiên, khi thực 
hiện trên giống cúc Trắng đồng tiền chưa đem lại 
kết quả như mong đợi. Vì vậy, chúng tôi đã tiến 
hành các thí nghiệm nhằm hoàn thiện quy trình 
nhân giống in vitro đối với giống cúc Trắng đồng 
tiền để tạo ra cây in vitro chất lượng tốt, đảm bảo 
mục tiêu dự án đề ra.
2. VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu nghiên cứu

Vật liệu nghiên cứu là đoạn thân  (kích thước 
1 – 1.5cm) mang mắt ngủ của cây cúc Trắng đồng 
tiền trồng tại huyện Việt Yên – tỉnh Bắc Giang.

2.2. Nội dung nghiên cứu

- Nghiên cứu xác định môi trường tái sinh 
chồi từ mẫu cấy phù hợp để thiết lập hệ thống 
nuôi cấy vô trùng cho giống cúc Trắng đồng tiền.

- Nghiên cứu môi trường nhân nhanh chồi cho 
giống cúc Trắng đồng tiền.
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- Khảo sát môi trường tạo cây in vitro hoàn 
chỉnh cho giống cúc Trắng đồng tiền.

2.3. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp khử trùng mẫu cấy: Đoạn thân 
cây hoa cúc có chứa mắt ngủ kích thước khoảng 
1.5cm sau khi cắt từ cây mẹ được ngâm trong 
nước sạch, sau đó được rửa bằng nước xà phòng 
loãng và rửa lại dưới vòi nước chảy. Tiếp theo 
mẫu cấy được khử trùng bằng cồn 700 trong 1 
phút và trong dung dịch HgCl2 0.1% trong thời 
gian 5 phút. Sau đó, các mẫu cấy được rửa sạch 
bằng nước cất vô trùng 3 – 4 lần và cấy vào môi 
trường tái sinh chồi. 

Phương pháp tái sinh chồi từ mẫu cấy: Mẫu 
cấy sau khi khử trùng được cấy vào môi trường 
nền MS (Murashige và Skoog, 1962) bổ sung BA 
với các nồng độ 0; 0.5; 1; 1.5; 2mg/l nhằm xác 
định môi trường tái sinh chồi phù hợp cho cây 
cúc Trắng đồng tiền. Kết quả vô trùng mẫu và tái 
sinh chồi được kiểm tra sau 20 ngày.

Phương pháp nhân nhanh: Chồi tái sinh từ 
mẫu cấy có chiều cao 3 – 4cm và có 5 – 6 lá được 
cấy chuyển sang môi trường MS có bổ sung BA 
với các nồng độ 0, 0.25; 0.5; 0.75; 1mg/l nhằm 
xác định môi trường nhân nhanh phù hợp cho 
chồi cúc Trắng đồng tiền in vitro. Các chồi được 
cấy chuyển sang môi trường mới sau 4 tuần. Các 
chỉ tiêu đo đếm được thực hiện vào thời điểm 
2 tuần, 4 tuần sau cấy chuyển để xác định môi 
trường nhân nhanh phù hợp.

Phương pháp tạo cây in vitro hoàn chỉnh: 
Các chồi có chiều cao 3 – 4cm được cấy chuyển 
sang môi trường MS có bổ sung auxin (α- NAA, 
IBA) để kích thích tạo rễ. Các chỉ tiêu đo đếm 
được thực hiện vào thời điểm 2 tuần sau cấy 
chuyển để xác định môi trường tạo cây in vitro 
hoàn chỉnh thích hợp.

Phương pháp bố trí thí nghiệm và xử lý số 
liệu: Các thí nghiệm được bố trí nhắc lại 3 lần 
mỗi các công thức, mỗi lẫn 30 mẫu. Các chỉ tiêu 

theo dõi được quan sát và đo đếm sau 20 ngày 
đối với thí nghiệm tái sinh chồi; 2 tuần và 4 tuần 
sau cấy chuyển đối với thí nghiệm nhân nhanh 
chồi; 2 tuần sau cấy chuyển đối với thí nghiệm ra 
rễ. Số liệu được xử lý thống kê bằng phần mềm 
Microsoft Office Excel và IRRISTAT 4.0.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Xác định môi trường tái sinh chồi tối ưu từ 
mẫu cúc Trắng đồng tiền

Sau khi vô trùng mẫu bằng cồn 700 kết hợp với 
dung dịch HgCl2 0.1% trong 5 phút, các đoạn thân 
mang mắt ngủ của cây cúc Trắng đồng tiền được 
cấy vào môi trường có bổ sung BA với nồng độ 
khác nhau. Kết quả đo đếm các chỉ tiêu sau 20 ngày 
thu được ở bảng 1.

Kết quả nghiên cứu cho thấy việc thực hiện 
phương pháp khử trùng sử dụng cồn 700 trong 1 
phút kết hợp với xử lý HgCl2 0.1% trong 5 phút 
đã cho kết quả vô trùng mẫu khá cao. Kết quả 
là, tỷ lệ mẫu nhiễm tương đối thấp (dưới 40%), 
các mẫu sạch hầu hết đều có khả năng bật chồi 
(trên 50% số mẫu thí nghiệm sau khi thực hiện vô 
trùng đã bật chồi). 

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, BA là chất 
kích thích sinh trưởng có ảnh hưởng rất tích cực 
đến quá trình tái sinh chồi từ mẫu cấy của cây cúc 
Trắng đồng tiền. Khi bổ sung BA vào môi trường 
tái sinh đã làm tăng đáng kể hệ số nhân chồi cho 
mẫu cấy. Tuy nhiên, khi tăng nồng độ BA lên 
mức 1.5 đến 2mg/l thì chất lượng chồi giảm mạnh 
(chiều cao và số lá giảm). Trong khi đó, việc nhân 
nhanh chồi đối với cây hoa cúc in vitro lại dựa 
trên phương pháp kích thích phát sinh chồi từ các 
đoạn thân nên cần ưu tiên đảm bảo chất lượng 
chồi. Bởi vậy, đối với việc thiết lập hệ thống nuôi 
cấy vô trùng cho giống cúc Trắng đồng tiền, môi 
trường nền MS có bổ sung 1mg/l BA là lựa chọn 
thích hợp để tái sinh chồi từ mẫu cấy.
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Bảng 1. Ảnh hưởng của nồng độ BA đến khả năng tái sinh chồi từ đoạn thân của 
cây cúc Trắng đồng tiền sau 20 ngày nuôi cấy

Nồng độ BA
(mg/l)

Tỷ lệ mẫu bật chồi 
(%)

Tỷ lệ nhiễm 
(%)

Hệ số nhân 
chồi

Chiều cao chồi 
(cm) Số lá (lá)

0 53.33 35.56 1.08 1.53 3.47

0.5 55.00 33.33 1.63 1.82 3.63

1 66.67 36.67 1.74 2.07 4.35

1.5 53.33 33.33 1.84 1.43 3.40

2 51.67 35.56 1.68 1.30 3.03

CV% 7.80 7.30 6.40

LSD0.05 0.08 0.24 0.45

Hình 1. Mẫu cấy cúc Trắng đồng tiền phát sinh chồi và hệ số nhân chồi

3.2. Xác định môi trường nhân nhanh chồi cho 
giống cúc Trắng đồng tiền

Các chồi thu được sau thí nghiệm thiết lập 
hệ thống nuôi cấy vô trùng được sử dụng để cấy 
chuyển sang môi trường MS có bổ sung BA ở các 
nồng độ khác nhau nhằm xác định môi trường 
nhân nhanh thích hợp cho chồi cúc Trắng đồng 
tiền in vitro. Kết quả theo dõi 2 tuần sau cấy 
chuyển và 4 tuần sau cấy chuyển cho bởi bảng 2.

Kết quả nghiên cứu khả năng nhân nhanh của 
chồi cúc in vitro cho thấy sau khi đã vô trùng mẫu 
thành công, các chồi thu được khi cấy chuyển 
sang môi trường nhân nhanh đều có sức sống tốt. 
trên 90% số mẫu đều bật chồi. Kết quả nghiên 
cứu cũng cho thấy, nồng độ BA trong môi trường 
có ảnh hưởng rất lớn đến quá trình nhân nhanh 
của chồi cúc Trắng đồng tiền in vitro. 

Khi bổ sung BA vào môi trường nuôi cấy, có 

thể thấy rõ hệ số nhân chồi của cây cúc Trắng đồng 
tiền đã tăng lên rõ rệt. Hệ số nhân chồi tăng lên 
khi tăng nồng độ BA từ 0.25mg/l lên 0.5mg/l. Tuy 
nhiên khi tiếp tục tăng nồng độ BA lên 0.75 mg/l 
và 1mg/l thì hệ số nhân chồi lại giảm. Ngoài ra, 
các chỉ tiêu về chiều cao trung bình chồi, số lá 
trên chồi cũng có quy luật tương tự. Trong khi 
đó, đối với việc nhân nhanh cây cúc in vitro thì 
phương pháp thực hiện là kích thích phát sinh 
chồi bên từ các đoạn thân nên nếu chiều cao, số 
lá trung bình giảm sẽ làm giảm đáng kể khả năng 
nhân nhanh của chồi cúc in vitro qua các chu kỳ 
cấy chuyển. Bởi vậy. với kết quả thu được sau 4 
tuần cấy chuyển là hệ số nhân chồi (1.92), chiều 
cao trung bình (5.20cm), số lá trung bình (7.93) 
đều chiếm ưu thế hơn hẳn so với các công thức 
còn lại. Môi trường MS có bổ sung 0.5mg/l BA 
được lựa chọn là môi trường nhân nhanh thích 
hợp nhất cho chồi cúc Trắng đồng tiền in vitro.
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Bảng 2. Ảnh hưởng của nồng độ BA đến khả năng nhân nhanh chồi của cây của 
cây cúc Trắng đồng tiền

Nồng độ BA 
(mg/l)

Tỷ lệ bật 
chồi (%)

2 tuần sau cấy chuyển 4 tuần sau cấy chuyển

Chiều cao 
(cm) Số lá Hệ số nhân 

chồi
Chiều cao 

(cm) Số lá Hệ số nhân 
chồi

0 100.00 2.36 4.03 1.22 3.93 5.80 1.22

0.25 94.44 2.57 4.64 1.36 4.56 6.16 1.36

0.5 94.44 2.80 5.05 1.92 5.20 7.93 1.92

0.75 92.59 2.36 4.60 1.68 4.53 6.13 1.68

1 92.59 2.26 4.42 1.52 3.98 5.73 1.52

CV % 5.40 5.10 4.80 5.30 6.10 4.80

LSD0.05 0.18 0.26 0.12 0.42 0.31 0.12

3.3. Khảo sát môi trường tạo cây in vitro hoàn 
chỉnh cho giống cúc Trắng đồng tiền

Các chồi cúc thí nghiệm xác định môi trường 
nhân nhanh chồi thích hợp sẽ được cấy chuyển từ 
5 - 6 chu kỳ nhân nhanh (4 tuần cấy chuyển một 
lần) nhằm tăng số lượng cây in vitro đảm bảo mục 
tiêu dự án đề ra. Sau đó, các chồi đạt chất lượng 
(cao 3 – 4cm, có 4 – 5 lá) sẽ được cấy chuyển 
sang môi trường kích thích tạo rễ. Nhóm nghiên 

cứu đã tham khảo và quyết định khảo sát ba loại 
môi trường kích thích ra rễ cho cây cúc: Viện 
nghiên cứu Rau quả đề xuất môi trường nền MS 
bổ sung 0.25mg/l α – NAA; tác giả Phạm Ngọc 
Minh Quỳnh (2011) đề xuất môi trường nền MS 
bổ sung 0.7mg/l IBA và tác giả Kashif Waseem 
(2011) đề xuất môi trường nền MS bổ sung 0.2 
mg/l IAA. Kết quả khảo sát cho bởi bảng 3.

Bảng 3. Khảo sát môi trường kích thích ra rễ cho chồi cúc Trắng đồng tiền in vitro

Môi trường nuôi cấy Tỷ lệ ra rễ 
(%)

Chiều cao 
(cm) Số lá Số rễ Chiều dài rễ 

(cm/rễ)

MS + 0.25 mg/l α – NAA 97.75 4.83 5.46 5.53 2.35

MS + 0.7 mg/l IBA 100.00 5.53 6.18 6.43 2.65

MS + 0.2 mg/l IAA 98.75 4.90 5.33 5.36 2.27

CV% 2.90 3.10 2.40 2.70

LSD0.05 0.26 0.34 0.24 0.15

Kết quả nghiên cứu cho thấy, chồi cúc Trắng 
đồng tiền in vitro có thể ra rễ tương đối tốt trên 
cả ba loại môi trường kích thích ra rễ mà nhóm 
nghiên cứu khảo sát. Trên 3 loại môi trường đều 
có trên 95% số mẫu ra rễ. Các chỉ tiêu về chiều 
cao, số lá, số rễ và chiều dài rễ đều đảm bảo tạo 
cây in vitro hoàn chỉnh. Tuy nhiên, môi trường 
MS có bổ sung 0.7mg/l IBA do tác giả Phạm 
Ngọc Minh Quỳnh (2011) đề xuất thể hiện các 

chỉ tiêu đều chiếm ưu thế tốt hơn. Với mục tiêu 
tạo các cây mẹ đầu dòng từ cây nuôi cấy mô để 
sản xuất cành giâm làm cây cúc giống thương 
phẩm, chúng tôi cần tối ưu hóa tất cả các giai 
đoạn trong quá trình nhân giống in vitro. Bởi vậy, 
môi trường MS bổ sung 0.7mg/l IBA do tác giả 
Phạm Ngọc Minh Quỳnh (2011) đề xuất được lựa 
chọn là môi trường kích thích ra rễ thích hợp nhất 
cho chồi cúc Trắng đồng tiền in vitro.
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MS + 0.25 mg/l α – NAA MS + 0.7 mg/l IBA MS + 0.2 mg/l IAA
Hình 2. Khả năng tạo cây in vitro hoàn chỉnh của chồi cúc Trắng đồng tiền trên các nền môi trường khảo sát

4. KẾT LUẬN

- Môi trường nền MS có bổ sung 1 mg/l BA 
là lựa chọn thích hợp để tái sinh chồi cúc Trắng 
đồng tiền từ đoạn thân. Tỷ lệ bật chồi đạt 66.67% 
với chất lượng chồi khá tốt.

- Môi trường nền MS có bổ sung 0.5mg/l BA 
là môi trường thích hợp để nhân nhanh chồi cúc 
Trắng đồng tiền in vitro. Hệ số nhân chồi đạt 1.92 
sau 4 tuần nuôi cấy.

- Môi trường nền MS có bổ sung 0.7mg/l IBA 
là môi trường tối ưu để kích thích chồi cúc Trắng 
đồng tiền ra rễ với tỷ lệ ra rễ đạt 100%. Chất 
lượng rễ tương đối tốt (6.43 rễ/chồi. chiều dài rễ 
trung bình 2.65cm).

Quy trình nhân giống in vitro cây cúc Trắng 

đồng tiền (Chrysanthemum maximum) có thể tóm 
tắt như sau:

Đoạn thân

↓ Khử trùng bằng cồn 700 trong 1 phút, 
dung dịch HgCl2 0.1% trong 5 phút

Nuôi cấy khởi động

↓ MS + 1mg/l BA

Tái sinh chồi

↓ MS + 0.5mg/l BA

Nhân nhanh chồi

↓ MS + 0.7mg/l IBA

Tạo cây in vitro hoàn chỉnh
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EFFICIENT PROTOCOL FOR MICROPROPAGATION OF WHITE 
CHRYSANTHEMUM (Chrysanthemum maximum)

Chu Thuy Duong1, La Thi Nguyet1, Nguyen Thi Thu Phuong1, Tran Thi Hien1, Than Thi Hoa2
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SUMMARY
The study was conducted to establish the protocol for in vitro propagation of White Chrysanthemum (Chrysanthemum 
maximum) using stem segment to serve the project “The application of in vitro breeding techniques to produce some 
Chrysanthemum varieties at Bac Giang Agriculture and Forestry University”. The stem segment culture was initiated 
on MS medium containing 1mg/l BA. 66.67% of explants induced shoots after 20 days of culture. The highest 
shoot multiplication rate (1.92) was obtained on MS medium containing 0.5mg/l BA after 4 weeks of culture with 
high quality shoots. The best culture environment for root induction medium was MS containing 0.7mg/l IBA. The 
average rooting frequency was 100% with a mean of 6.43 roots/shoot and average root length 2.65cm within 20 days.
Keywords: BA, in vitro, IBA, propagation, White Chrysanthemum (Chrysanthemum maximum).

Người phản biện: TS. Chu Đức Hà 
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 ẢNH HƯỞNG CỦA “TUỔI CÂY”, MẬT ĐỘ VÀ NGUỒN GIỐNG
ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT KHOAI TÂY 

    
Trần Thị Hiền, Nguyễn Thị Thu Phương
(Khoa Nông học, Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang)

TÓM TẮT
Cây khoai tây khí canh sạch bệnh đang rất được quan tâm, kết hợp với củ khoai tây siêu bi làm nguồn vật liệu sản 
xuất lượng lớn giống khoai tây sạch bệnh cung cấp cho nông dân. Cây khoai tây nuôi cấy in vitro hoàn chỉnh, đưa vào 
nuôi cấy khí canh thu ngọn. Ngọn khí canh vào bầu ổn định đem trồng ngoài đồng ruông. Thời gian ươm ngọn trong 
bầu và mật độ trồng ngoài đồng ruộng có ảnh hưởng lớn đến sự sinh trưởng, phát triển của cây khoai tây. Mục đích 
của nghiên cứu này nhằm tìm ra công thức tốt nhất về “tuổi cây” và mật độ trồng cây khí canh để đạt hiệu quả cao 
nhất. Đồng thời, nghiên cứu cũng đánh giá được khả năng sinh trưởng và năng suất khoai tây được trồng từ hai nguồn 
vật liệu giống là “ngọn khí canh” và củ xác nhận. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Sử dụng ngọn khoai tây khí canh làm 
nguồn vật liệu giống sẽ cho thu hoạch củ nhiều nhưng không to bằng sử dụng giống xác nhận. Vì vậy, nguồn vật liệu 
này không phù hợp để sử dụng trồng thu củ thương phẩm mà thích hợp sử dụng trồng thu củ làm giống. Ngọn cây 
khí canh ươm trong bầu 20 ngày và trồng ra đồng ruộng với mật độ 20 cây/m2 được coi là công thức hiệu quả nhất.
Từ khóa:  Khí canh, khoai tây, mật độ, năng suất, sinh trưởng.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Khoai tây (Solanum tuberosum)  thuộc họ 
Solanaceae là cây trồng  quan trọng mang lại 
hiệu quả kinh tế cao cho các tỉnh Miền Bắc nước 
ta. Nhưng thực trạng sản xuất khoai tây ở nước 
ta gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là nguồn giống 
chuẩn không đủ cung cấp nên diện tích trồng 
hàng năm thấp, không ổn định và năng suất chưa 
cao. Vì vậy, vấn đề cấp thiết là cần đảm bảo cho 
nông dân nguồn khoai tây giống chất lượng cao 
và giá thành rẻ.

Theo Nguyễn Kim Thanh (1998), củ khoai tây 
bi và cây giống in vitro là hai nguồn vật liệu có thể 
sử dụng để sản xuất lượng lớn giống khoai tây chất 
lượng cao cung cấp cho nông dân.

Hiện nay, củ khoai tây bi sạch bệnh được tạo 
ra nhờ công nghệ khí canh đang được sử dụng làm 
giống với hiệu quả rất cao, có thể lưu trữ trong 
khoảng thời gian dài, vận chuyển dễ dàng. Tuy 
nhiên, xây dựng hệ thống khí canh và kho lạnh 
bảo quản củ giống cần nguồn chi phí rất lớn nên 
khó có khả năng mở rộng quy mô. Vì vậy, nguồn 
củ giống khoai tây sạch bệnh chưa đủ cung cấp 
cho thị trường.

Trong khi đó, nguồn cây giống in vitro và 

cây ngắt ngọn có ưu điểm: hạn chế được tỷ lệ 
chết khi giai đoạn đầu mới trồng gặp điều kiện 
mưa và kéo dài; nông dân có thể chủ động được 
nguồn cây giống chất lượng; giá thành rẻ vì 
không mất chi phí bảo quản củ giống bằng kho 
lạnh như hiện nay. Theo Nguyễn Thị Hương và 
đồng tác giả (2009), nguồn cây giống sạch bệnh 
là nguồn vật liệu tiềm năng có thể kết hợp với 
nguồn củ khí canh để tạo ra một số lượng lớn 
khoai giống sạch bệnh đáp ứng đủ nguồn giống 
khoai tây chất lượng cao mà thị trường đang 
thiếu. Vì những lý do trên, chúng tôi tiến hành 
nghiên cứu: “Ảnh hưởng của “tuổi cây”, mật 
độ và nguồn giống đến sự sinh trưởng và năng 
suất khoai tây”.

2. VẬT LIỆU, PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG 
PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu nghiên cứu

Củ khoai tây giống xác nhận và cây giống 
khoai tây trồng từ ngọn khí canh.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

Quy trình kỹ thuật tiến hành theo Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm giá trị canh tác 
và sử dụng của giống khoai tây QCVN 01-59: 
2011/BNNPTNT.
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Các số liệu được xử lý thống kê bằng phần 
mềm Microsoft Office Excel và IRRISTAT 4.0.

2.3. Nội dung nghiên cứu

 Nội dung 1: Ảnh hưởng của “tuổi cây”đến 
khả năng sinh trưởng và năng suất khoai tây2.

Vật liệu thí nghiệm: Ngọn khoai tây khí canh 
dài 4-5cm, có 3 lá ươm vào bầu.

Thí nghiệm được bố trí theo khối ngẫu nhiên 
hoàn toàn gồm 5 công thức (CT1-CT5), mỗi công 
thức 60 mẫu, chia 3 lần lặp lại. CT1 dùng củ giống 
xác nhận làm đối chứng, CT2-CT5 dùng ngọn cây 
khí canh trồng trong bầu lần lượt từ 10 ngày, 15 
ngày, 20 ngày và 25 ngày.

Các bước thực hiện: i) Cây khoai tây in vitro 
hoàn chỉnh được đưa vào nuôi khí canh; ii) Sau 1 
tuần cây sinh trưởng phát triển tốt tiến hành ngắt 
ngọn, cắm sang ô khí canh khác; iii) Cây ngắt ngọn 
được nuôi trong môi trường khí canh 5 ngày (cây 
ra rễ dài khoảng 2-3cm) thì được trồng vào bầu đất 
để trong vườn ươm từ 10, 15, 20, 25 ngày sẽ được 
mang ra ngoài ruộng trồng với mật độ 6 cây/m2.

Chỉ tiêu theo dõi: Chiều cao cây (cm), số lá/ 
cây, số củ TB/khóm, khối lượng TB củ/khóm, 
năng suất lý thuyết (tấn/ha), năng suất thực thu 
(tấn/ha), tỷ lệ củ thương phẩm.

Nội dung 2: Ảnh hưởng của mật độ trồng đến 
khả năng sinh trưởng và năng suất cây khoai tây. 

Vật liệu thí nghiệm: Ngọn khoai tây khí canh 
trồng trong bầu 20 ngày. 

Thí nghiệm được bố trí theo khối ngẫu nhiên 
hoàn toàn gồm 5 công thức (CT1-CT5), mỗi công 
thức 60 mẫu, chia 3 lần lặp lại.

Chỉ tiêu theo dõi: Chiều cao cây (cm), số lá/ 
cây, số củ TB/khóm, năng suất lý thuyết (tấn/ha), 
năng suất thực thu (tấn/ha).

Nội dung 3: Ảnh hưởng của nguồn giống đến 
sự sinh trưởng và năng suất khoai tây.

Vật liệu thí nghiệm: Củ khoai tây giống 
Solara.

Thí nghiệm được bố trí theo khối ngẫu nhiên 
hoàn toàn gồm 2 công thức, mỗi công thức 60 
mẫu, chia 3 lần lặp lại.

Chỉ tiêu theo dõi: Chiều cao cây (cm), số lá/ 
cây, số củ TB/khóm, năng suất lý thuyết (tấn/ha), 
năng suất thực thu (tấn/ha), phân loại củ theo 
khối lượng (%).

2.4. Phương pháp xử lý số liệu

Các số liệu được xử lý thống kê bằng phần 
mềm Microsoft Office Excel và IRRISTAT 4.0.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Ảnh hưởng của “tuổi cây” đến khả năng 
sinh trưởng và năng suất khoai tây 

Ngọn cây khoai tây khí canh được ngắt và 
trồng vào bầu trong vườn ươm. Việc xác định 
“tuổi cây” giống (thời gian trồng trong bầu trước 
khi đưa ra ngoài ruộng) rất quan trọng. Cây giống 
quá non hay quá già đều ảnh hưởng đến sự sinh 
trưởng phát triển và năng suất khoai tây sau này. 
Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng củ 
giống xác nhận là công thức đối chứng, các công 
thức thí nghiệm là: ngọn cây khí canh được trồng 
vào bầu trong vườn ươm 10, 15, 20 và 25 ngày 
sau đó đem trồng ngoài đồng ruộng. Kết quả theo 
dõi được trình bày ở bảng 1.

Bảng 1. Ảnh hưởng của “tuổi” cây đến khả năng sinh trưởng và yếu tố cấu thành năng suất 
cây khoai tây (Mật độ: 6 cây/m2)

Công thức Chiều cao 
cây (cm)

Số lá/cây
(lá)

Số củ TB/
khóm (củ)

Khối lượng 
củ TB( g/củ)

Khối lượng 
củ/khóm (g)

NSLT 
(tấn/ha)

NSTT
(tấn/ha)

TLCTP 
(% khối 
lượng)

CT1 66.23 34.25 6,43 46.67 300.12 18.01 15.67 87.43

CT2 57.35 29.24 7,51 23.37 175.56 12.33 10.11 25.67

CT3 58.56 30.78 8,89 23.70 210.73 12.84 10.22 34.73
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CT4 63.27 31.22 9,74 24.34 237.12 13.93 11.59 53.28

CT5 57.43 30.15 7,32 26.68 195.21 11.71 9.87 57.85

CV(%) 7.1 6.9 7.7 8.3 5.3 7.7 8.5 4.9

LSD0.05 3.32 1.81 0.78 0.24 8.32 0.34 0.32 5.65

Ghi chú: - CT1: Củ giống xác nhận
          - CT2: Ngọn cây khí canh trồng trong bầu 10 ngày
          - CT3: Ngọn cây khí canh trồng trong bầu 15 ngày
          - CT4: Ngọn cây khí canh trồng trong bầu 20 ngày
          - CT5: Ngọn cây khí canh trồng trong bầu 25 ngày
          - NSLT: Năng suất lý thuyết
          - NSTT: Năng suất thực thu  
          - TLCTP: Tỷ lệ củ thương phẩm

Kết quả bảng 1 cho thấy: 
Trong các công thức thí nghiệm, khi tăng thời 

gian trồng cây trong bầu từ 10 đến 20 ngày thì hầu 
hết các chỉ tiêu theo dõi đều tăng và đạt cao nhất ở 
CT4 (Ngọn cây khí canh trồng trong bầu 20 ngày) 
nhưng tiếp tục tăng thời gian trồng trong bầu lên 
nữa thì các chỉ tiêu theo dõi đó lại có xu hướng 
giảm. Cụ thể: Chiều cao cây tăng từ 57.35cm 
(CT2) lên 63.27cm (CT4) và giảm xuống còn 
57.43cm ở CT5; Số lá/cây tăng từ 29.24 (CT2) 
lên 31.22 (CT4) và giảm còn 30.15 (CT5); số củ/ 
khóm tăng từ 7.51 củ (CT2) lên 9.74 củ (CT4) 
và giảm xuống 7.32 củ (CT5); khối lượng củ/
khóm tăng từ 175.56g (CT2) lên 237.12g (CT4) 
và giảm còn 195.21g (CT5); NSLT tăng từ 12.33 
tấn/ha (CT2) lên 13.93 tấn/ha (CT4) và giảm còn 
11.71 tấn/ha (CT5); NSTT tăng từ 10.11 tấn/ha 
(CT2) lên 11.59 tấn/ha (CT4) và giảm xuống 9.87 
tấn/ha (CT5). Riêng khối lượng củ trung bình và 
tỷ lệ củ thương phẩm vẫn tiếp tục tăng khi tăng 
thời gian trồng trong bầu của ngọn cây khí canh 
lên 25 ngày, hai chỉ tiêu theo dõi này ở CT5 lần 
lượt là 26.68g/củ và 57.85%.

Các chỉ tiêu theo dõi (chiều cao cây, số lá/
cây, khối lượng củ/khóm, năng suất lý thuyết, 
năng suất thực thu, tỷ lệ củ thương phẩm) của 
công thức thí nghiệm tốt nhất (CT4) đều thấp hơn 
công thức đối chứng trồng từ củ giống xác nhận. 
Riêng chỉ tiêu số củ/ khóm của tất cả các công 
thức trồng cây ngắt ngọn lại cao hơn công thức 

đối chứng. Công thức tốt nhất là CT4 (Ngọn cây 
khí canh trồng trong bầu 20 ngày) với 9.74 củ/
khóm, công thức đối chứng CT1 (củ giống xác 
nhận) có 6,43 củ/khóm.

Thí nghiệm này cho thấy sử dụng ngọn khoai 
tây khí canh làm nguồn vật liệu giống sẽ cho thu 
hoạch củ nhiều nhưng không to. Vì vậy, nguồn 
vật liệu này không phù hợp để sử dụng trồng thu 
củ thương phẩm mà thích hợp sử dụng trồng thu 
củ làm giống.

3.2. Ảnh hưởng của mật độ trồng đến khả 
năng sinh trưởng và năng suất cây khoai tây 

Theo Nguyễn Thị Huyền (2008), tùy vào mục 
đích trồng khoai tây thu củ giống hay củ thương 
phẩm mà lựa chọn mật độ bố trí phù hợp giúp 
cây đạt năng suất tối đa. Trồng khoai tây thương 
phẩm với mục đích làm thực phầm thì mật độ 
trồng thích hợp là 6 củ/m2, nhưng đối với trồng 
khoai tây làm giống thì tiêu chí quan trọng nhất 
là số củ được ra trên một đơn vị diện tích phải 
lớn. Số lượng củ càng lớn thì hoạt động sản xuất 
giống càng được coi là hiệu quả. Bởi vì, củ giống 
có kích thước nhỏ mang lại nhiều tiện ích cho 
người trồng như: tiết kiệm được diện tích kho bảo 
quản, sự hao hụt về số lượng ít hơn cũng như vận 
chuyển xa tiện lợi và dễ dàng hơn.

Thí nghiệm này sử dụng ngọn khí canh giâm 
bầu 20 ngày trồng ở các mật độ khác nhau: 10, 15, 
20, 25, 30 cây/m2. Kết quả sự sinh trưởng và năng 
suất khoai tây được trình bày ở bảng 2 dưới đây:
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Bảng 2. Ảnh hưởng của mật độ trồng đến khả năng sinh trưởng và yếu tố cấu thành năng suất cây 
khoai tây

Công 
thức

Mật độ 
trồng 

(Cây/m2)

Chiều cao Cây 
(cm)

Số lá/cây
(lá)

Số củ TB/
khóm (củ)

NSLT
(củ/m2)

NSTT
(củ/m2)

Phân loại củ theo khối 
lượng (%)

>30g 10-30g <10g

CT1 10 50.51 31.5 8.9 89 78.3 20.2 44.2 35.6

CT2 15 49.7 30.7 8.7 130.5 104.4 19.3 46.7 34.0

CT3 20 48.4 30.3 8.6 172 135.9 18.5 56.5 25.0

CT4 25 44.2 28.5 6.6 165 128.7 15.5 37.7 46.8

CT5 30 42.3 26.3 5.1 153 120.9 14.7 30.2 55.1

CV(%) 6.7 6.9 7.2 7.9 8.7

LSD0.05 2.54 1.34 0.57 5.67 4.87
 

Ghi chú: - NSLT: Năng suất lý thuyết
          - NSTT: Năng suất thực thu

Kết quả bảng 2 cho thấy:
Khi tăng dần mật độ trồng từ 10 cây/m2 lên 

20 cây/m2 thì các chỉ tiêu theo dõi (chiều cao cây, 
số lá/ cây và số củ trung bình/khóm) không có sự 
khác biệt giữa ba công thức mật độ trồng 10,15 
và 20 cây/m2. Nhưng nếu tiếp tục tăng mật độ 
trồng lên >20 cây/m2 thì ba chỉ tiêu theo dõi trên 
lại có xu hướng giảm, thấp nhất ở mật độ trồng 
30 cây/m2.

Hai chỉ tiêu theo dõi: NSLT và NSTT tăng dần 
khi mật độ trồng tăng dần và đạt cực đại ở mật 

độ trồng 20 cây/m2 (NSLT: 172 củ/m2 và NSTT: 
135.9 củ/m2). Nếu tiếp tục tăng mật độ thì hai chỉ 
tiêu NSLT và NSTT lại có xu hướng giảm.

Theo Nguyễn Quang Thạch và cs., (2004), phẩm 
cấp của củ giống thích hợp nhất là 10-30g. Tỷ lệ này 
cũng đạt cao nhất ở mật độ trồng 20 cây/m2 là 56.5%.

Vậy qua thí nghiệm này chúng tôi khẳng 
định, mật độ trồng cây khoai tây để đạt hiệu quả 
thu củ giống tốt nhất là: 20 cây/m2. Với mật độ 
trồng này năng suất và chất lượng củ giống đều 
đạt tốt nhất.

3.3. Ảnh hưởng của vật liệu giống đến sinh trưởng và năng suất khoai tây
Bảng 3. Ảnh hưởng của vật liệu giống đến khả năng sinh trưởng và yếu tố cấu thành năng suất cây 

khoai tây (Mật độ: 6 cây/m2)  

Công thức Chiều cao 
cây (cm)

Số lá/
cây
(lá)

Số củ /khóm 
(củ)

Khối lượng 
củ TB (g)

Khối lượng 
củ/khóm (g) NSLT NSTT

Tỷ lệ củ 
thương phẩm 

(% khối 
lượng)

CT1 (ĐC) 64.27 33.25 7.21 56.90 410.22 24.61 20.18 85.67

CT2 62.21 32.50 9.11 43.78 398.80 23.93 19.14 80.25

CV(%) 8.7 7.9 8.2 7.5 6.9 8.9 9.2 8.3

LSD0.05 3.53 1.87 0.75 2.85 15.45 2.52 2.76 3.32

Ghi chú: - CT1: Củ giống xác nhận
                - CT2: Củ giống thu được từ trồng cây khí canh ngắt ngọn ở vụ Đông 2017
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Kết quả bảng 3 cho thấy:

Các chỉ tiêu theo dõi (chiều cao cây, số lá/cây, 
khối lượng củ/khóm, NSLT, NSTT) không có sự 
sai khác giữa công thức đối chứng và công thức 
thí nghiệm. Các chỉ tiêu về năng suất (khối lượng 
trung bình/ củ và tỷ lệ củ thương phẩm) của công 
thức đối chứng lớn hơn công thức thí nghiệm 
nhưng không nhiều. (Khối lượng trung bình/ củ: 
56.90g và 43.78g; tỷ lệ củ thương phẩm: 85.67% 
và 80.25%). Riêng chỉ tiêu số củ/ khóm thì công 

thức thí nghiệm vẫn vượt trội so với công thức 
đối chứng. Cụ thể: Số củ/khóm của công thức đối 
chứng và thí nghiệm lần lượt là 7.21 và 9.11 củ. Từ 
đây đưa ra kết luận: Sinh trưởng và của củ khoai 
tây giống xác nhận và củ khoai tây thu từ trồng 
ngọn cây khí canh tương đương nhau. Nông dân 
có thể sử dụng củ giống thu được từ cây khí canh 
ngắt ngọn để trồng thu củ thương phẩm. Củ đạt tiêu 
chuẩn về kích thước có thể sử dụng làm củ thương 
phẩm, củ nhỏ tiếp tục sử dụng làm giống vụ sau.

Hình 1. Cây khoai tây in vitro  hoàn chỉnh Hình 2. Cây khoai tây in vitro  trồng khí canh

Hình 3. Ngọn khí canh đạt tiêu chuẩn Hình 4. Ngọn khí canh ra rễ

Hình 5. Ngọn khí canh ươm trong bầu
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Hình 6. Khoai tây được trồng từ củ giống nông dân 
tự để giống qua nhiều thế hệ

Hình 7. Khoai tây được trồng từ củ giống xác nhận

Hình 8. Khoai tây được trồng từ củ giống thu được khi trồng cây  khí canh ngắt ngọn ở vụ  Đông 2017

4. KẾT LUẬN

- Củ khoai tây thu được từ trồng cây khí canh 
chỉ thích hợp làm củ giống không phù hợp làm củ 
thương phẩm vì số lượng củ nhiều, nhưng trọng 
lượng củ thấp (tỷ lệ củ có trọng lượng 10-30g 
chiếm khoảng 50%).

- Sử dụng ngọn cây khoai tây khí canh ươm 
trong bầu 20 ngày, đem ra ruộng trồng với mật độ 
20 cây/m2, được coi là công thức hiệu quả nhất để 
trồng thu củ giống.

 Củ khoai tây giống xác nhận và củ thu từ 
trồng ngọn cây khí canh có sự sinh trưởng và năng 
suất tương đương nhau. Chúng có thể sử dụng củ 
giống thu được từ cây khí canh ngắt ngọn để trồng 
thu củ thương phẩm. Củ đạt tiêu chuẩn về kích 
thước có thể sử dụng làm củ thương phẩm, củ 
nhỏ tiếp tục sử dụng làm giống vụ sau. Nông dân 
trồng cây khí canh một năm và vài năm sau đó có 
thể tự chủ động được nguồn giống của mình.
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EFFECTS OF AGE, DENSITY AND SOURCES OF MATERIALS ON THE 
GROWTH AND YIELD OF POTATOES                                           

Tran Thi Hien, Nguyen Thi Thu Phuong
(Agronomy Faculty of Bac Giang Agriculture and Forestry University)

SUMMARY
Aeroponic disease-free potato plants combined with minituber potatoes are the good source of materials to produce 
the large quantities of disease-free potato seedings supplied to farmers. Complete in vitro potato plants are cultured 
in aeroponic environment to collect tops. The tops after growing in nursery containers are planted outside in the field. 
The time for incubating tops in nursery containers and the density of cultivation in field have a great influence on 
the growth and development of potato plants. The purpose of this study is to find the best formula for “age of trees” 
and density of cultivation of aeroponic potato plants to achieve the highest efficiency. At the same time, the study 
also assesses the growth and yield of potatoes grown from two sources of materials including “aeroponic cultured 
potato tops” and certified tuber. Research results show that: Tubers havested from aeroponic cultured potato plants 
are more in quantity but not as big as tubers from certified varieties. Therefore, these materials are not suitable for 
use in commercial crops but suitable for use as seedling. Using 20-day aeroponic potato plants growing in nursery 
containers then planting in a field with a density of 20 plants/m2 is the most effective formula.
Keywords: Density, growth, potatoes, produce.
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 NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ VÀ BỆNH TÍCH ĐẠI THỂ
BỆNH ĐẦU ĐEN Ở GÀ NUÔI THẢ VƯỜN TẠI HUYỆN PHÙ CỪ, 

TỈNH HƯNG YÊN

Trần Đức Hoàn, Nguyễn Thị Hương Giang, Đoàn Phương Thúy, Nguyễn Đình Nguyên, 
Nguyễn Thị Thu Huyền
(Khoa Chăn nuôi – Thú y, Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang)

TÓM TẮT
Bệnh đầu đen ở gà do đơn bào ký sinh Histomonas meleagridis gây nên, gây thiệt hại kinh tế đáng kể trong chăn 
nuôi gà. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu này nhằm mục đích đánh giá tình hình nhiễm bệnh đầu đen trên đàn gà nuôi 
tại huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên và một số triệu chứng lâm sàng, bệnh tích đại thể chủ yếu của gà bệnh. Bằng các 
phương pháp xét nghiệm thường quy để xác định tỷ lệ nhiễm mầm bệnh do đơn bào ký sinh kết hợp phương pháp điều 
tra dịch tễ học mô tả và mổ khám toàn diện của Sknjabin. Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong số 3450 mẫu phân thu 
thập được  có 347 mẫu nhiễm Histomonas meleagridis chiếm tỷ lệ 10,06%; gà 3 – 4 tháng tuổi có tỷ lệ mang trùng 
cao nhất từ (14,84%) và thấp nhất ở gà dưới 1 tháng tuổi (4,67%). Mật độ nuôi càng cao thì tỷ lệ mắc bệnh càng cao. 
Gà mắc bệnh đầu đen có các triệu chứng lâm sàng chủ yếu như ủ rũ, lông xù, phân có màu xám, sưng đầu. Các bệnh 
tích đại thể chủ yếu trên gà bệnh gồm gan bị thoái hóa, hoại tử, ruột, lách và thận sưng. 
Từ khóa: Bệnh lý, bệnh đầu đen, dịch tễ, gà.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Bệnh do đơn bào Histomonas meleagridis được 
phát hiện năm 1893 ở Rhode Island, sau đó bệnh 
được báo cáo ở khắp lục địa và nhiều nước khác. 
Bệnh do H. meleagridis nhanh chóng lan xuống 
các vùng ven biển phía Đông, miền Trung Tây và 
miền Tây Hoa Kỳ. Bệnh có tỷ lệ chết cao. Các nhà 
khoa học sớm xác định đơn bào H. meleagridis 
là tác nhân gây bệnh. Giống như nhiều ký sinh 
trùng khác, vòng đời H. meleagridis rất phức tạp, 
liên quan tới một vật chủ trung gian là giun kim 
Heterakis gallinae (McDougald L R, 2008).

Tyzzer E.E., (1920) lần đầu tiên mô tả về hiện 
tượng bệnh ở gà tây do một loại đơn bào gây ra 
với những biểu hiện bất thường ở da vùng đầu có 
màu xanh tím, sau đó nhanh chóng trở nên thâm 
đen và tác giả đã đặt tên là bệnh đầu đen (Bleck 
Head). Sau đó, bệnh được các tác giả khác quan 
sát thấy ở Bắc Mỹ, Tây Âu và hàng loạt nước 
khác ở Nam Mỹ, Nhật Bản…

Ở Đông Âu, Mincheva đã thông báo bệnh có 
mặt ở Bungari vào năm 1950. Ngày nay, bệnh có 
mặt trên khắp năm châu, nhất là ở các nước có 
ngành chăn nuôi gà tập trung công nghiệp và gây 

tổn thất cao trong chăn nuôi (Hauck R., 2010).

Ở Việt Nam, Phạm Sỹ Lăng và cs. (2006) đã 
có những thông tin về đơn bào H. meleagridis 
và những tác hại của chúng gây ra ở gà, gà tây 
ở nước ta và cũng thống nhất đặt tên bệnh là 
“bệnh viêm gan ruột do trùng roi ở gà (Infectious 
enterohepatitis)”. Đơn bào H. meleagridis sống 
ký sinh trong trứng loài giun kim Heterakis 
gallinae. Cả hai loài này đều sống ký sinh trong 
ruột gà, gà tây và cả hai đều gây bệnh cho gà 
(Nguyễn Thị Kim Lan và cs., 2008).

Lê Văn Năm và cs. (2010) bắt đầu đề cập về 
căn bệnh này tại một số tỉnh phía Bắc. Tác giả kết 
luận rằng, nguyên nhân cơ bản gây nên hiện tượng 
chết hàng loạt gà thịt tại thời điểm đó là do sự cảm 
nhiễm, xâm nhập và nhân lên nhanh chóng của 
đơn bào có tên khoa học là H. meleagridis trong 
cơ thể gà thông qua việc đàn gà đang bị nhiễm 
nặng giun kim và trứng giun kim có chứa ấu trùng 
gây bệnh.

Trong những năm trở lại đây bệnh đầu đen đã 
phát triển mạnh và lây lan rộng trên nhiều đàn gà 
tại các địa phương làm thiệt hại không nhỏ đến 
nền kinh tế của người dân. Việc nghiên cứu làm 
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sáng tỏ đặc điểm dịch tễ, bệnh lý lâm sàng của 
bệnh đầu đen ở gà thả vườn từ đó giúp phát hiện 
nhanh để có phòng trị bệnh giúp người chăn nuôi 
giảm thiểu thiệt hại, nâng cao lợi nhuận trong 
chăn nuôi gà.
2. VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu nghiên cứu 
- Dụng cụ thú y: Xylanh, kim tiêm, nhiệt kế, 

dụng cụ pha thuốc…
- Thuốc thú y và các chế phẩm khác, nước cất, 

dung dịch nước muối bão hòa.
- Sổ ghi chép, bút, bảng theo dõi gà…

2.2. Nội dung nghiên cứu
- Khảo sát một số đặc điểm dịch tễ bệnh do 

Histomonas meleagridis ký sinh trên gà thả vườn 
tại huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.

- Xác định tỷ lệ nhiễm H. meleagridis ký sinh 
trên gà thả vườn. Khảo sát một số đặc điểm bệnh 
lý học của bệnh do H. meleagridis ký sinh trên gà 
thả vườn nuôi tại huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Phương pháp thống kê theo dõi

Để xác định một số chỉ tiêu lâm sàng chính 
như: thân nhiệt và các chỉ tiêu lâm sàng trên gà 
bệnh, chúng tôi đã sử dụng phương pháp thông 
thường là đo đếm nhiều lần, quan sát vào 1 
thời điểm quy định và lấy số bình quân.

Kiểm tra thân nhiệt: dùng nhiệt kế thủy ngân 
đo 2 lần/ngày, đo 76 con có triệu chứng.

Quan sát bằng mắt thường, theo dõi và ghi 
chép các biểu hiện triệu chứng ở gà mắc bệnh.

2.3.2. Phương pháp chẩn đoán lâm sàng và mổ 
khám 

Điều tra tỷ lệ nhiễm bệnh đầu đen trên gà theo 
phương pháp điều tra ngẫu nhiên theo hộ gia đình 
trong các thôn thông qua việc phỏng vấn và kiểm 
tra trực tiếp bằng phương pháp quan sát biểu hiện 
lâm sàng và mổ khám bệnh tích trên 76 gà tại 6 
hộ chăn nuôi.

- Để xác định gà nhiễm bệnh chủ yếu dựa vào 
triệu chứng lâm sàng của bệnh và bệnh tích thông 
qua việc mổ khám gà bệnh.

- Theo dõi các đàn gà nuôi thả vườn, xác định 
những gà mắc bệnh qua quan sát triệu chứng lâm 
sàng, mổ khám quan sát bệnh tích.

- Quan sát triệu chứng lâm sàng dựa vào 
những biến đổi của da vùng đầu, sưng một bên 
đầu, trạng thái cơ thể, phân gà màu lưu huỳnh.

- Mổ khám gà ốm theo phương pháp mổ khám 
toàn diện của Sknjabin.

- Phương pháp xử lý số liệu: Số liệu thu được 
được xử lý bằng phương pháp thống kê sinh học 
vật học của Nguyễn Văn Thiện và cs. (2002), trên 
chương trình thống kê Excel 2016.
3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Tình hình mắc Histomonosis ở gà thả vườn 
nuôi tại huyện Phù Cừ
3.1.1. Tỷ lệ mắc Histomonosis ở gà thả vườn 
theo các xã

Để có kết quả về tỷ lệ mắc Histomonosis, 
chúng tôi đã tiến hành theo dõi triệu chứng lâm 
sàng và mổ khám ngẫu nhiên gà có triệu chứng 
lâm sàng rõ rệt, số gà bị chết nghi mắc bệnh đầu 
đen tại huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. Kết quả 
thu được thể hiện ở bảng 1.

Bảng 1. Tỷ lệ mắc Histomonosis ở gà thả vườn nuôi tại huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

Địa điểm (xã) Số con theo dõi
(con)

Số con mắc bệnh
(con)

Tỷ lệ mắc
(%)

Đình Cao 1000 118 11,80a

Minh Tân 900 76 8,44b

Nguyên Hòa 750 72 9,60ab

Tiên Tiến 800 81 10,13a

Tính chung 3450 347 10,06
Ghi chú: Các giá trị trong cùng hàng được ký hiệu bởi các chữ cái khác nhau là sai khác có ý nghĩa thống 

kê với P < 0,05
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Qua bảng 1 cho thấy: Trong tổng số 3450 
gà theo dõi thì có 347 gà có biểu hiện mắc bệnh 
Histomonas meleagridis nói chung, chiếm tỷ lệ 
10,06% tỷ lệ nhiễm của các địa phương dao động 
từ 8,44% - 11,80%. Tỷ lệ mắc bệnh  H. meleagridis 
ở các xã có sự chênh lệch khác nhau nhưng không 
rõ rệt, cao nhất ở xã Đình Cao (11,80%) và thấp 
nhất là xã Minh Tân (8,44%).  

Theo điều tra và theo dõi, chúng tôi thấy nhìn 
chung vấn đề vệ sinh chăn nuôi tại huyện Phù 
Cừ, tỉnh Hưng Yên chưa được chú ý, việc quét 
dọn, thu gom xử lý mẫu phân, tiêu độc khử trùng 
chuồng trại và khu vực vườn nuôi gà chưa tốt, 
đặc biệt là có những hộ chăn nuôi còn chưa chú ý 
đến vấn đề tẩy giun. Do vậy, gà nuôi tại các xã có 
tỷ lệ mắc bệnh Histomonas meleagridis khá cao. 

Gà mắc bệnh thường có biểu hiện ủ rũ, gầy yếu, 
chân khô, kém ăn, ỉa chảy phân vàng... chết với 
tỷ lệ cao và gây thiệt hại lớn đến kinh tế người 
chăn nuôi.

3.1.2. Tỷ lệ mắc Histomonosis ở gà theo tuổi

Mức độ cảm nhiễm bệnh cũng như khả năng 
chống đỡ bệnh tật của gà ở mỗi lứa tuổi khác nhau 
thì khác nhau. Theo Lori Ann Lollis (2010), tuổi 
gà đã được cho là một yếu tố ảnh hưởng đến sức đề 
kháng của gia cầm với Histomonas meleagridis. 
Vì vậy xác định tỷ lệ mắc H. meleagridis theo 
tuổi của gà là chỉ tiêu xác định gà ở lứa tuổi nào 
dễ cảm nhiễm với bệnh  H. meleagridis, từ đó có 
kế hoạch phòng trị bệnh. Chúng tôi đã theo dõi và 
mổ khám gà bệnh do H. meleagridis theo 4 giai 
đoạn tuổi gà. Kết quả được trình bày ở bảng 2.

Bảng 2. Tỷ lệ mắc Histomonosis ở gà theo lứa tuổi

Tuổi gà (tháng) Số gà theo dõi (con) Số gà mắc (con) Tỷ lệ mắc (%)
<1 tháng 750 35 4,67d

1 - 2 tháng 900 66 7,33c

3 - 4 tháng 950 141 14,84a

>4 tháng 850 105 12,35b

Tính chung 3450 347 10,06

Ghi chú: Các giá trị trong cùng hàng được ký hiệu bởi các chữ cái khác nhau là sai khác có ý nghĩa thống 
kê với P < 0,05

Từ kết quả bảng 2 cho thấy: Gà ở 4 giai đoạn 
tuổi đều mắc bệnh Histomonosis, tỷ lệ nhiễm 
chung là 10,06%.

Gà dưới 1 tháng tuổi nhiễm thấp nhất (4,67%), 
gà từ 3 đến 4 tháng tuổi nhiễm cao nhất với tỷ lệ 
14,84%; đến giai đoạn trên 4 tháng tuổi có dấu 
hiệu giảm dần.

Sở dĩ mọi lứa tuổi của gà đều mắc bệnh, 
theo chúng tôi có thể do phương thức chăn nuôi 
quảng canh, gà có nhiều cơ hội tiếp xúc với 
mầm bệnh, do ăn phải trứng giun kim phát tán 
từ phân gà trên khắp vườn nuôi. Cộng với điều 
kiện tự nhiên nơi chăn nuôi thuận lợi cho mầm 
bệnh phát triển, nên bệnh dễ dàng tấn công vật 
nuôi ở mọi lứa tuổi bằng các phương thức khác 
nhau (Lê Văn Năm, 2010. Nguyễn Hữu Nam và 
cs, 2013).

Gà ở giai đoạn dưới 1 tháng tuổi, lúc này gà 
còn nhỏ gà được nuôi dưỡng chăm sóc cẩn thận, vệ 
sinh chuồng trại đảm bảo, môi trường tiếp xúc hẹp 
phần lớn hoạt động trong chuồng và quanh khu vực 
chuồng cho nên người chăn nuôi kiểm soát tốt, hạn 
chế được việc tiếp xúc với các ký chủ trung gian 
truyền bệnh như giun kim, giun đất. Vì vậy, gà ở 
giai đoạn này nhiễm Heterakis gallinarum với tỷ 
lệ thấp nhất.

Gà ở giai đoạn từ 3 đến 4 tháng tuổi nhiễm cao 
nhất là do lúc này gà từ môi trường nuôi nhốt đã thả 
tự do ra vườn, đồi gà bắt đầu tiếp xúc trực tiếp với 
môi trường bãi chăn. Do thay đổi môi trường sống, 
cơ thể chưa phát triển hoàn thiện, phương thức nuôi 
thay đổi, môi trường sống của gà thay đổi hoàn 
toàn, đồng thời gà thường xuyên tiếp xúc với mầm 
bệnh từ sân vườn như giun đất, giun kim…Vì vậy 
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ở lứa tuổi này tỷ lệ nhiễm Heterakis gallinarum 
tăng so với lứa tuổi trước đó.

Gà trên 4 tháng tuổi tỷ lệ nhiễm giảm dần vì 
mặc dù gà được tiếp xúc với mầm bệnh nhiều 
nhưng do ở tuổi này gà đã phát triển hoàn thiện về 
mặt thể vóc và miễn dịch nên gà có sức đề kháng 
cao hơn (Lê Văn Năm, 2010). 

3.1.3. Tỷ lệ mắc H. meleagridis theo quy mô 
chăn nuôi

Để đánh giá được tỷ lệ nhiễm H. meleagridis 
theo quy mô, chúng tôi tiến hành kiểm tra trên hai 
quy mô, kết quả được trình bày trong bảng 3 sau. 

Bảng 3. Tỷ lệ mắc H. meleagridis ở gà theo quy mô chăn nuôi

Quy mô nuôi
Số gà theo dõi

(con)
Số gà nhiễm

(con)
Tỷ lệ nhiễm

(%)
Nhỏ ( <500 con) 450 24 5,33c

Trung bình
 (500 - 1000 con )

950 71 7,47b

Lớn ( > 1000 con ) 2050 252 12,29a

Tính chung 3450 347 10,06

Ghi chú: Các giá trị trong cùng hàng được ký hiệu bởi các chữ cái khác nhau là sai khác có ý nghĩa thống 
kê với P < 0,05 

Kết quả bảng trên cho thấy, với quy mô chăn 
nuôi lớn (>1000 con) có tỷ lệ nhiễm bệnh đầu đen 
cao nhất (12,29%) và quy mô của các hộ chăn 
nuôi nhỏ và trung bình tỷ lệ nhiễm bệnh thấp lần 
lượt là 7,47% và 5,33%. Sở dĩ chăn nuôi quy mô 
lớn tỷ lệ nhiễm bệnh cao hơn do mật độ nuôi lớn, 
diện tích chăn thả rộng hơn, do đó khó kiểm soát 
gà. Mặt khác quy mô chăn nuôi lớn có thể dẫn tới 
vấn đề chăm sóc, nuôi dưỡng và vệ sinh kém với 
điều kiện chăn nuôi nông hộ.

Một số tác nghiên cứu về ảnh hưởng của quy 
mô chăn nuôi đến tỷ lệ nhiễm bệnh đầu đen ở 
gà cho thấy quy mô chăn nuôi càng lớn thì tỷ lệ 

mắc bệnh càng cao do mật độ nuôi của các hộ 
chăn nuôi quy mô lớn tương đối cao vậy nên tỷ 
lệ nhiếm bệnh của quy mô càng lớn, ngược lại 
mật độ chăn nuôi của các hộ chăn nuôi nhỏ và 
trung bình là tương đối lớn nên tỷ lệ nhiễm bệnh 
nhỏ hơn (Lê Thị Hòa, 2011; Phạm Sỹ Lăng và Tô 
Long Thành, 2006).

3.2. Triệu chứng lâm sàng của gà mắc bệnh do 
Histomonas meleagridis 

Bằng phương pháp quan sát triệu chứng lâm 
sàng và mổ khám gà bệnh. Dựa vào dấu hiệu 
bệnh tích để kết luận gà mắc bệnh. Kết quả được 
trình bày ở bảng 4.

Bảng 4. Triệu chứng lâm sàng của gà mắc bệnh Histomonosis

Số gà theo dõi
Số gà có triệu 

trứng
Tỷ lệ

Kết quả theo dõi
Triệu trứng lâm sàng chủ 

yếu
Số gà
(con)

Tỷ lệ
(%)

300 76 25,33

Gà ủ rũ 76 100

Lông xù 76 100
Cánh rũ 42 55,26
Phân có màu lưu huỳnh 76 100

Sưng đầu 63 82,89
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Qua bảng trên cho thấy, đàn gà mắc bệnh do 
H. meleagridis có triệu chứng ủ rũ, giảm ăn và 
lông xù chiếm 100%. Gà có biểu hiện cánh rũ 
chiếm 55,26%. Có thể ở giai đoạn này khi tác 
nhân gây bệnh xâm nhập vào cơ thể làm suy giảm 
sức đề kháng. Phân có màu lưu huỳnh là triệu 
chứng điển hình của bệnh chiếm tỷ lệ cao 100%, 
biểu hiện sung đầu của gà là 82,89%. Nguyên 
nhân dẫn đến triệu chứng trên, theo chúng tôi có 
thể do đơn bào H. meleagridis ký sinh ở gan và 
manh tràng là chính, chúng phá hủy tế bào gan, 
làm giảm chức năng gan. Dẫn đến việc chuyển 
hóa thức ăn và dự trữ dưới nhiều dạng khác nhau 
bị giảm sút rõ rệt. Vì vậy làm cho gà gầy yếu và 
có những triệu chứng trên.

Kết quả của chúng tôi thu được giống với mô 
tả của các tác giả Lê Thị Hòa (2011); Lê Văn 
Hùng (2017) và Hoàng Thị Liễu (2018). Bệnh 
do H. meleagridis gây ra ở gà tây với những biểu 
hiện da vùng đầu có màu xanh tím, sau đó nhanh 
chóng trở nên thâm đen. Tuy nhiên, ở gà ta trong 
nghiên cứu chúng tôi thấy có hiện tượng da đầu 
gà có màu đen, mà chỉ thấy một bên đầu gà có 
hiện tượng sưng nhẹ.
3.3. Bệnh tích đại thể của gà mắc bệnh 
Histomonosis trên gà

Chúng tôi tiến hành mổ khám 76 con gà có 
biểu hiện triệu chứng điển hình và tiến hành kiểm 
tra bệnh tích tại các cơ quan. Kết quả được trình 
bày ở bảng 5.

Bảng 5. Bệnh tích đại thể của gà bị bệnh Histomonosis

Số gà có triệu 
chứng (con)

Kết quả mổ khám

Bệnh tích đại thể chủ yếu
Số gà
(con)

Tỷ lệ
(%)

76

Gan thoái hóa, hoại tử 39 51,31

Manh tràng viêm, dày 71 93,42

Ruột non xuất huyết 26 34,21

Lách sưng to 17 22,36

Thận sưng 21 27,63

Khi tiến hành mổ khám gà nghi mắc bệnh 
H. meleagridis chúng tôi nhận thấy: Bệnh 
tích chủ yếu ở gan, ruột và manh tràng. Trong 
76 con có 39 con xuất hiện bệnh tích ở gan 
chiếm 51,31%; có 71 con có bệnh tích ở manh 
tràng chiếm 93,42%, bệnh tích ở ruột non là 
26 con chiếm 34,21%. Một số cơ quan khác 
cũng biến đổi như: Ở lách, thận, xoang bao 
tim tích nước..., nhưng chiếm tỷ lệ thấp. Do 
H. meleagridis kí sinh chủ yếu ở gan và manh 
tràng. Khi kí sinh ở manh tràng làm các tế bào 
tăng sinh, đồng thời phá hủy niêm mạc manh 
tràng dẫn đến bong tróc các tế bào niêm mạc 
và trong lòng manh tràng chất chứa có lẫn máu 
và nhớt như máu cá.

Từ những bệnh tích đại thể quan sát được 
khi mổ khám gà mắc bệnh do H. meleagridis 
gây ra, khi tiến hành mổ khám gà có bệnh tích: 

Gan sưng to, trên bề mặt gan xuất hiện đám 
hoại tử; manh tràng sưng to, thành manh tràng 
dày lên, chất chứa trong lòng manh tràng có 
máu màu đỏ thẫm, nhớt như máu cá, có các 
mảng niêm mạc bong tróc ra hoặc tạo thành kén 
trắng có thể hướng về bệnh do H. meleagridis 
trên gà.

Các biến đổi ở gan:  
Gan sưng to gấp 2 - 3 lần bình thường, mềm 

nhũn và nhìn thấy rất nhiều ổ viêm hoại tử trên 
bề mặt gan làm cho lá gan hoại tử từng đám có 
hình hoa cúc.

Các ổ hoại tử viêm loét có màu trắng xám 
hoặc trắng vàng, đặc và lõm ở giữa. Ổ loét có 
hình tròn, với độ lớn khác nhau, nhưng chủ yếu 
từ 1-2cm, khi cắt đôi ổ loét ra chúng có hình nón 
chứa đầy chất chứa đặc quánh, rìa mép có hình 
răng cưa
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Hình 1. Các đám hoại tử trên bề mặt gan

Các biến đổi ở manh tràng:

Manh tràng: Khi nhìn bên ngoài thấy manh 

tràng màu xám, sưng to lên, căng phồng, rắn 
chắc. Thành manh tràng sưng dày lên làm cho 
lòng manh tràng nhỏ lại. Trong lòng manh tràng, 
chất chứa màu đỏ thẫm, nhớt như máu cá, có 
các mảng niêm mạc bong tróc ra. Có trường hợp 
trong manh tràng có chứa khí.

Có khi chỉ 1 trong 2 bên hoặc cùng một lúc cả 
hai manh tràng xuất hiện biến đổi: phồng to, dài 
hơn, thành ruột dày và chắc chắn hơn.

Màu sắc: Độ đàn hồi và độ trơn bóng của ruột 
manh tràng bị thay đổi.

Khi bổ đôi manh tràng ta thấy chất chứa có 
màu trắng vàng hoặc trắng nâu do thẩm xuất chứa 
tơ huyết đóng quánh cùng các tế bào chết, vì thế 
người chăn nuôi gọi đây là bệnh kén ruột.

 
       Hình 2. Manh tràng gà sưng to, thành dày         Hình 3. Chất chứa manh tràng cứng bã đậu, màu vàng

4. KẾT LUẬN
Tỷ lệ mắc Histomonas meleagridis ở gà nuôi 

tại huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên trung bình là 
10,06 %. 

Gà ở 3 lứa tuổi đều mắc bệnh Histomonas 
meleagridis. Gà ở giai đoạn từ 3 - 4 tháng tuổi có 
tỷ lệ nhiễm cao nhất là 14,84 %.

Triệu chứng lâm sàng chủ yếu là: Gà bỏ ăn, ủ 

rũ, xù lông; da vùng đầu, mào thâm tím. Gà bị bệnh 
thường đứng lẻ loi, rúc đầu vào cánh. Gà thường 
bị tiêu chảy, phân loãng màu vàng lưu huỳnh đặc 
trưng. Gà gầy yếu, xơ xác và chậm chạp.

Bệnh tích đại thể của gà bị bệnh đầu đen: gan 
của gà sưng to, mềm nhũn có nhiều đám hoại tử 
hình hoa cúc màu trắng ngà hoặc trắng xám. Manh 
tràng sưng to, thành dày trong có nhiều kén trắng, 
chất chứa có màu trắng vàng.
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STUDY ON SEVERAL EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS 
AND PATHOLOGICAL CHANGES ON CHICKEN HISTOMONIASIS 

SCAVENGED IN PHU CU DISTRICT, HUNG YEN PROVINCE

Tran Duc Hoan, Nguyen Thi Huong Giang, Doan Phuong Thuy, Nguyen Dinh Nguyen, 
Nguyen Thi Thu Huyen
(Animal science and Veterinary Faculty of Bac Giang Agriculture and Forestry University)

SUMMARY
Histomonosis is a disease caused by protozoan Histomonas meleagridis, that dammages economic remarkably 
in chicken production. The goal of this study to evaluate the prevalence of Histomonosis infection on chicken 
raised at Phucu district, Hungyen province and several mainly clinical signs, pathological changes in sick chicks. 
Epidemiological surveys are used to descriptive epidemiology and total slaughtering method by Sknjabin. The 
results indicated that 347 positive samples in total 3450 samples with the average rate 10.06%; the highest rate of 
chick age from 3 to 4 month-age (14.84%) and the lowest is in less than 1 month-age. The larger scale of chicken 
production was, the higher rate infection got. The mainly clinical signs in chickens infected with Histomonosis as 
mournful, bristling, grey feces. The mainly pathological changes in sick chicks including degeneracy, necrosis in 
liver, inflamation in intestine, spleen and kidney.
Keywords: Chicken, epidemiology, histomonosis, pathology.
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XÂY DỰNG LƯỚI KHỐNG CHẾ PHỤC VỤ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ
ĐỊA CHÍNH XÃ MỸ AN, HUYỆN LỤC NGẠN, TỈNH BẮC GIANG

Trịnh Xuân Huy, Đỗ Thị Lan Anh
(Khoa Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang)

TÓM TẮT
Nghiên cứu này thực hiện với mục đích ứng dụng thiết bị, máy móc đo đạc và công nghệ thông tin để xây dựng lưới 
khống chế phục vụ công tác thành lập bản đồ địa chính xã Mỹ An, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Kết quả nghiên 
cứu đã xây dựng được lưới tọa độ địa chính, lưới khống chế đo vẽ cấp 1, cấp 2 và hoàn thiện sản phẩm đảm bảo về số 
lượng và chất lượng để đo vẽ chi tiết thửa đất thành lập bản đồ địa chính. Ngoài ra, nghiên cứu đưa ra quy trình tổng 
quát để xây dựng lưới tọa độ địa chính và lưới khống chế đo vẽ cấp 1 bằng công nghệ GNSS, xây dựng lưới khống 
chế đo vẽ cấp 2 bằng phương pháp đường chuyền. Lưới tọa độ địa chính gồm 18 điểm, lưới khống chế đo vẽ cấp 1 
gồm 135 điểm, lưới khống chế đo vẽ cấp 2 gồm 102 điểm. Các sản phẩm lưới được các cấp có thẩm quyền kiểm tra, 
đánh giá đạt yêu cầu, có thể đưa vào sử dụng cho giai đoạn tiếp theo.
Từ khóa: Công nghệ GNSS, lưới tọa độ địa chính, lưới khống chế đo vẽ, phương pháp đường chuyền.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Thực hiện chủ trương đo đạc thống nhất bộ 

bản đồ số địa chính phục vụ công tác quản lý đất 
đai của huyện Lục Ngạn, xã Mỹ An được tiến 
hành đo vẽ bản đồ địa chính chính quy từ năm 
2018. Bộ sản phẩm bản đồ địa chính được xây 
dựng thống nhất với các sản phẩm bản đồ địa 
chính đã được hoàn thiện trước đó. Vì thế việc 
xây dựng mạng lưới khống chế địa chính trong hệ 
tọa độ thống nhất là rất cần thiết.

Lưới khống chế địa chính xã Mỹ An thuộc 
dự án đo vẽ bản đồ địa chính xã Mỹ An, huyện 
Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang được đơn vị thi công 
Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang thực 
hiện từ tháng 01 năm 2018. Căn cứ theo quy 
phạm hiện hành và quy định kỹ thuật tại phương 
án kinh tế - kỹ thuật, lưới khống chế địa chính 
được xây dựng thành 3 cấp bao gồm lưới tọa độ 
địa chính, lưới khống chế đo vẽ cấp 1 và lưới 
khống chế đo vẽ cấp 2. Lưới được xây dựng đảm 
bảo các chỉ tiêu kỹ thuật và độ chính xác yêu cầu 
phục vụ để đo vẽ chi tiết thửa đất thành lập bản 
đồ địa chính.

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Phương pháp thu thập số liệu, tài liệu
Thu thập về tài liệu, số liệu về điều kiện tự 

nhiên, kinh tế xã hội, tình hình quản lý, sử dụng 
đất của khu vực nghiên cứu; các tài liệu bản đồ 
nền, bản đồ hiện trạng sử dụng đất; các tư liệu tọa 

độ, độ cao các điểm địa chính cở sở đã có trong 
khu vực nghiên cứu; các tài liệu hướng dẫn, quy 
phạm, quy định kỹ thuật liên quan đến quá trình 
xây dựng lưới khống chế địa chính.
2.2. Phương pháp xử lý số liệu

Các số liệu đo đạc ngoại nghiệp của lưới tọa 
độ địa chính và lưới khống chế đo vẽ cấp 1 được 
tính toán, bình sai bằng phần mềm Compass Post 
Process. Các số liệu đo đạc ngoại nghiệp của lưới 
khống chế đo vẽ cấp 2 được tính toán, bình sai 
bằng phần mềm Adnet. Sản phẩm lưới được kiểm 
tra, đối chiếu với các quy định, quy phạm hiện 
hành đảm bảo yêu cầu độ chính xác.
2.3. Phương pháp so sánh

Kết quả tính toán bình sai các loại lưới khống 
chế địa chính được so sánh với quy phạm để 
đảm bảo các yêu cầu về quy định kỹ thuật, về độ 
chính xác. Sản phẩm lưới khống chế địa chính 
được kiểm tra, so sánh với các quy định về công 
tác giám sát, kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm theo 
thông tư số 49/2017/TT-BTNMT.
2.4. Phương pháp thực nghiệm

Thực nghiệm xây dựng lưới khống chế địa 
chính 03 cấp gồm lưới tọa độ địa chính, lưới 
khống chế đo vẽ cấp 1, lưới khống chế đo vẽ cấp 
2 tại xã Mỹ An. Hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu 
cấp đơn vị thi công và cấp chủ đầu tư để đưa sản 
phẩm vào sử dụng trong các giai đoạn tiếp theo 
của dự án.
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3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

3.1. Tình hình cơ bản của khu vực nghiên cứu

Xã Mỹ An, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang 
có tổng diện tích tự nhiên khoảng 1740ha. Xã có 
địa hình của trung du miền núi, hướng dốc theo 
hướng Tây Nam, có mật độ che phủ bề mặt từ 
khoảng 50% đến 80%. Hiện tại, xã chưa được 
đo đạc bản đồ địa chính chính quy, toàn bộ phần 

diện tích đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất đều dựa vào số liệu đo đạc thủ công 
và số liệu tự kê khai của các hộ gia đình, cá 
nhân. Căn cứ vào điều kiện thực tế lưới khống 
chế địa chính được thiết kế gồm 3 cấp lưới tọa 
độ địa chính, lưới khống chế đo vẽ cấp 1 được 
xây dựng bằng công nghệ GNSS, lưới khống chế 
đo vẽ cấp 2 được xây dựng bằng phương pháp 
đường chuyền.

Hình 1. Sơ đồ vị trí xã Mỹ An, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

Các điểm lưới cần được xây dựng trong hệ tọa 
độ, độ cao Nhà nước để đảm bảo độ chính xác và 
thống nhất khi sử dụng. Vì vậy việc sử dụng tọa 

độ, độ cao các điểm địa chính cơ sở đã có (thể 
hiện tại bảng 1) trên khu vực đo vẽ làm điểm khởi 
tính là rất quan trọng.

Bảng 1. Tọa độ, độ cao các điểm địa chính cơ sở đã có

STT Tên điểm X (m) Y (m) H (m) Tình trạng sử dụng
1 094460 2362341,991 455743,051 24,239 Tốt
2 094467 2360174,258 451237,542 34,832 Tốt
3 106474 2358381,489 456560,977 107,163 Tốt
4 106409 2356629,902 455269,819 37,693 Tốt

Nguồn: Trung tâm Công nghệ thông tin – Sở Tài nguyên & Môi trường Bắc Giang
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3.2. Xây dựng lưới tọa độ địa chính và lưới 
khống chế đo vẽ cấp 1 bằng công nghệ GNSS

Lưới tọa độ địa chính và lưới khống chế đo 
vẽ cấp 1 được xây dựng bằng công nghệ GNSS. 
Quy trình công nghệ xây dựng lưới bằng phương 
pháp này được thể hiện tại sơ đồ 1. Trước khi xây 
dựng lưới cần chuẩn bị, thu thập các tài liệu như: 
bản đồ nền phục vụ thiết kế lưới, các tài liệu tọa 
độ, độ cao các điểm đã có trên khu vực nghiên 
cứu, quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật để phục vụ xây 
dựng lưới, các dụng cụ, thiết bị, phần mềm được 
sử dụng để đo đạc, tính toán, bình sai lưới, …

Trước khi xây dựng lưới cần chuẩn bị, thu thập các tài liệu như: bản đồ nền phục vụ thiết kế 
lưới, các tài liệu tọa độ, độ cao các điểm đã có trên khu vực nghiên cứu, quy định, tiêu chuẩn kỹ 
thuật để phục vụ xây dựng lưới, các dụng cụ, thiết bị, phần mềm được sử dụng để đo đạc, tính 
toán, bình sai lưới, … 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sơ đồ 1. Quy trình xây dựng lưới khống chế địa chính bằng công nghệ GNSS 

* Thiết kế lưới GNSS: Căn cứ vào điều kiện địa hình, địa vật, diện tích khu đo, phương 
pháp sử dụng thiết kế được 18 điểm lưới tọa độ địa chính, 135 điểm lưới khống chế đo vẽ cấp 1. 
Các điểm được chọn trên bản đồ nền, trích tọa độ thiết kế để phục vụ công tác chọn điểm, chôn 
mốc ngoài thực địa. Điểm lưới tọa độ địa chính được đảm bảo 100 ha có một điểm và được đo 
nối (tiếp điểm) tọa độ với 03 điểm địa chính cơ sở. 

* Chọn điểm, chôn mốc: Lưới GNSS được chọn tại các vị trí ổn định, lâu dài, có thể phát 
triển các điểm lưới cấp tiếp theo, cách xa trạm phát sóng, đài phát thanh 500m, xa đường dây 
điện cao thế 50m, thông thoáng lên bầu trời với góc mở là 1200. Các điểm lưới tọa độ địa chính 
được đúc bằng mốc bê tông, được xây tường vây, được đánh số theo thứ tự từ MA-01 đến MA-
18. Trước khi chôn mốc đã lập 18 biên bản thoả thuận cho phép sử dụng đất để chôn mốc, làm 
tường bảo vệ mốc điểm địa chính (trong đó có 5 biên bản với hộ gia đình, cá nhân, 13 biên bản 
với UBND xã). Các điểm lưới tọa độ địa chính khi chôn xong được lập bản ghi chú cho từng 
điểm. Các điểm lưới khống chế đo vẽ cấp 1 được chôn bằng cọc gỗ có đóng đinh mũ chữ thập 
trên đầu. 
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Sơ đồ 1. Quy trình xây dựng lưới khống chế địa 
chính bằng công nghệ GNSS

- Thiết kế lưới GNSS: Căn cứ vào điều kiện 
địa hình, địa vật, diện tích khu đo, phương pháp 
sử dụng thiết kế được 18 điểm lưới tọa độ địa 
chính, 135 điểm lưới khống chế đo vẽ cấp 1. Các 
điểm được chọn trên bản đồ nền, trích tọa độ thiết 
kế để phục vụ công tác chọn điểm, chôn mốc 
ngoài thực địa. Điểm lưới tọa độ địa chính được 
đảm bảo 100ha có một điểm và được đo nối (tiếp 
điểm) tọa độ với 03 điểm địa chính cơ sở.

- Chọn điểm, chôn mốc: Lưới GNSS được 
chọn tại các vị trí ổn định, lâu dài, có thể phát 
triển các điểm lưới cấp tiếp theo, cách xa trạm 
phát sóng, đài phát thanh 500m, xa đường dây 
điện cao thế 50m, thông thoáng lên bầu trời với 
góc mở là 1200. Các điểm lưới tọa độ địa chính 
được đúc bằng mốc bê tông, được xây tường vây, 
được đánh số theo thứ tự từ MA-01 đến MA-
18. Trước khi chôn mốc đã lập 18 biên bản thoả 
thuận cho phép sử dụng đất để chôn mốc, làm 
tường bảo vệ mốc điểm địa chính (trong đó có 5 
biên bản với hộ gia đình, cá nhân, 13 biên bản với 
UBND xã). Các điểm lưới tọa độ địa chính khi 
chôn xong được lập bản ghi chú cho từng điểm. 
Các điểm lưới khống chế đo vẽ cấp 1 được chôn 
bằng cọc gỗ có đóng đinh mũ chữ thập trên đầu.

        
Hình 2. Hình ảnh các mốc lưới tọa độ địa chính và mốc lưới khống chế đo vẽ cấp 1

- Đo đạc lưới GNSS: Lưới tọa độ địa chính và 
lưới khống chế đo vẽ cấp 1 được đo đạc bằng công 
nghệ GNSS. Sử dụng máy đo GNSS HUACE 
X20 do Trung Quốc sản xuất để thực hiện công 

tác đo đạc ngoại nghiệp. Quy định chung khi sử 
dụng công nghệ GNSS để đo lưới được thể hiện 
tại bảng 2.
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Bảng 2. Chỉ tiêu lưới địa chính, lưới khống chế đo vẽ xây dựng bằng công nghệ GNSS

Hình 2. Hình ảnh các mốc lưới tọa độ địa chính và mốc lưới khống chế đo vẽ cấp 1 

 * Đo đạc lưới GNSS: Lưới tọa độ địa chính và lưới khống chế đo vẽ cấp 1 được đo 
đạc bằng công nghệ GNSS. Sử dụng máy đo GNSS HUACE X20 do China sản xuất để 
thực hiện công tác đo đạc ngoại nghiệp. Quy định chung khi sử dụng công nghệ GNSS để 
đo lưới được thể hiện tại bảng 2. 

Bảng 2. Chỉ tiêu lƣới địa chính, lƣới khống chế đo vẽ xây dựng bằng công nghệ GNSS 

STT Tiêu chí lƣới đo bằng công nghệ GNSS 
Chỉ tiêu kỹ thuật 

Lƣới tọa độ 
địa chính 

Lƣới khống chế 
đo vẽ cấp 1 

1 Phương pháp đo Đo tĩnh Đo tĩnh 

2 Sử dụng máy thu có trị tuyệt đối của sai số đo cạnh ≤ 10 mm + 2.D mm   
(D: tính bằng km) 

≤ 10 mm + 2.D mm  
(D: tính bằng km) 

3 Số vệ tinh khỏe liên tục ≥ 4 ≥ 4 
4 PDOP lớn nhất ≤ 4 ≤ 4 
5 Góc ngưỡng cao (elevation mask) cài đặt trong máy thu ≥ 15o ≥ 15o 
6 Thời gian đo ngắm đồng thời ≥ 60 phút ≥ 30 phút 

7 

- Trị tuyệt đối sai số khép hình giới hạn tương đối khi xử 
lý sơ bộ cạnh (fs/[S]) 
+ Khi [S] < 5 km 
- Trị tuyệt đối sai số khép độ cao dH 

 
≤ 1:100.000 

≤ 5 cm 

≤ 30 (mm) 

 

8 Khoảng cách tối đa từ một điểm bất kỳ trong lưới đến 
điểm cấp cao gần nhất ≤ 10 km  

9 Số hướng đo nối tại 1 điểm ≥ 3  
10 Số cạnh độc lập tại 1 điểm ≥ 2  

Nguồn: Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT 
 Ngoài các chỉ tiêu kỹ thuật nêu trên, khi đo đạc cần bố trí các ca đo hợp lý để 
thuận tiện di chuyển tại thực địa. Dựa vào 05 máy thu, 03 điểm địa chính cơ sở, 18 điểm 
tọa độ địa chính, 135 điểm khống chế đo vẽ cấp 1 tính được 7 ca đo lưới tọa độ địa chính, 
49 ca đo lưới khống chế đo vẽ cấp 1. 
 * Tính toán, bình sai lưới GNSS: Lưới được bình sai bằng phần mềm Compass 
Post Process. Các số liệu đo được trút dạng đuôi .HCN, được nhập vào phần mềm và 
thực hiện xử lý giải cạnh, bình sai tự do và bình sai trong hệ tọa độ với kinh tuyến trục 
của địa phương (Bắc Giang có kinh tuyến trục là 107000’). Kết quả tính toán bình sai 
thỏa mãn yêu cầu theo quy định tại bảng 3. 

Bảng 3. Tiêu chí đánh giá chất lƣợng lƣới khống chế địa chính 

STT Tiêu chí đánh giá chất lƣợng lƣới khống chế địa chính 
Chỉ tiêu kỹ thuật 

Lƣới tọa độ 
địa chính 

Lƣới khống chế 
đo vẽ cấp 1 

1 Trị tuyệt đối của sai số trung phương vị trí điểm sau bình sai ≤ 5 cm ≤ 5 cm 
2 Sai số trung phương tương đối cạnh sau bình sai ≤ 1:50.000 ≤ 1:25.000 
3 Sai số khép tương đối giới hạn ≤ 1:100.000 ≤ 1:10.000 

 Nguồn: Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT 

Comment [TAT1]: Thêm 00’ nữa 

Nguồn: Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT

Ngoài các chỉ tiêu kỹ thuật nêu trên, khi đo 
đạc cần bố trí các ca đo hợp lý để thuận tiện di 
chuyển tại thực địa. Dựa vào 05 máy thu, 03 điểm 
địa chính cơ sở, 18 điểm tọa độ địa chính, 135 
điểm khống chế đo vẽ cấp 1 tính được 7 ca đo 
lưới tọa độ địa chính, 49 ca đo lưới khống chế đo 
vẽ cấp 1.

- Tính toán, bình sai lưới GNSS: Lưới được 
bình sai bằng phần mềm Compass Post Process. 
Các số liệu đo được trút dạng đuôi .HCN, được 
nhập vào phần mềm và thực hiện xử lý giải cạnh, 
bình sai tự do và bình sai trong hệ tọa độ với kinh 
tuyến trục của địa phương (Bắc Giang có kinh 
tuyến trục là 107000’). Kết quả tính toán bình sai 
thỏa mãn yêu cầu theo quy định tại bảng 3.

Bảng 3. Tiêu chí đánh giá chất lượng lưới khống chế địa chính

STT Tiêu chí đánh giá chất lượng lưới khống chế địa chính
Chỉ tiêu kỹ thuật

Lưới tọa độ 
địa chính

Lưới khống chế 
đo vẽ cấp 1

1 Trị tuyệt đối của sai số trung phương vị trí điểm sau bình sai ≤ 5 cm ≤ 5 cm

2 Sai số trung phương tương đối cạnh sau bình sai ≤ 1:50.000 ≤ 1:25.000

3 Sai số khép tương đối giới hạn ≤ 1:100.000 ≤ 1:10.000

 Nguồn: Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT
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Hình 3. Sơ đồ lưới khống chế địa chính xã Mỹ An

- Đánh giá độ chính xác lưới GNSS: Lưới tọa 
độ địa chính, lưới khống chế đo vẽ cấp đều đảm 
bảo theo các yêu cầu theo quy định đặt ra, các 
điểm được chọn tại vị trí ổn định, cách xa trạm 
phát sóng, đài phát thanh. Lưới được đo đạc theo 
đúng quy định, đảm bảo các chỉ tiêu đặt ra về số 
lượng ca đo, số hướng đo nối, số lượng vệ tinh, 
giá trị PDOP, thời gian đo ngắm. Độ chính xác 
lưới đảm bảo quy định tại bảng 03, sai số trung 
phương vị trí điểm lưới tọa độ địa chính (MA-09) 
là 0,8cm, lưới khống chế đo vẽ cấp 1 (KV1-06) là 
2,3cm; sai số trung phương tương đối cạnh sau 
bình sai lưới tọa độ địa chính (MA-16_MA-06) 
là 1/63.310, lưới khống chế đo vẽ cấp 1 (KV1-
33_KV1-63) là 1/25.192.

3.3. Xây dựng lưới khống chế đo vẽ cấp 2 bằng 
phương pháp đường chuyền

Lưới khống chế đo vẽ cấp 2 được tăng dày 
thêm vào các điểm lưới tọa độ địa chính và lưới 
khống chế đo vẽ cấp 1, lưới được thành lập bằng 
phương pháp đường chuyền. Quy trình xây 
dựng lưới đường chuyền cấp 2 được thể hiện 
tại sơ đồ 2.

  

 
Hình 3. Sơ đồ lưới khống chế địa chính xã Mỹ An 

* Đánh giá độ chính xác lưới GNSS: Lưới tọa độ địa chính, lưới khống chế đo vẽ cấp đều 
đảm bảo theo các yêu cầu theo quy định đặt ra, các điểm được chọn tại vị trí ổn định, cách xa 
trạm phát sóng, đài phát thanh. Lưới được đo đạc theo đúng quy định, đảm bảo các chỉ tiêu đặt ra 
về số lượng ca đo, số hướng đo nối, số lượng vệ tinh, giá trị PDOP, thời gian đo ngắm. Độ chính 
xác lưới đảm bảo quy định tại bảng 03, sai số trung phương vị trí điểm lưới tọa độ địa chính 
(MA-09) là 0,8 cm, lưới khống chế đo vẽ cấp 1 (KV1-06) là 2,3 cm; sai số trung phương tương 
đối cạnh sau bình sai lưới tọa độ địa chính (MA-16_MA-06) là 1/63.310, lưới khống chế đo vẽ 
cấp 1 (KV1-33_KV1-63) là 1/25.192. 
3.3. Xây dựng lƣới khống chế đo vẽ cấp 2 bằng phƣơng pháp đƣờng chuyền 
 Lưới khống chế đo vẽ cấp 2 được tăng dày thêm vào các điểm lưới tọa độ địa chính và 
lưới khống chế đo vẽ cấp 1, lưới được thành lập bằng phương pháp đường chuyền. Quy trình xây 
dựng lưới đường chuyền cấp 2 được thể hiện tại sơ đồ 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thiết kế điểm lưới đường chuyền 

Chọn điểm, chôn mốc lưới đường chuyền 

Đo đạc lưới đường chuyền 

Tính toán, bình sai lưới đường chuyền 

Đánh giá độ chính xác lưới đường chuyền 

Comment [TAT2]: Sai số tương đối 
thì không có đơn vị, đề nghị xóa cm 

Sơ đồ 2. Quy trình công nghệ xây dựng lưới 
bằng phương pháp đường chuyền

- Thiết kế lưới đường chuyền: Lưới được thiết 
kế dựa trên bản đồ nền và vị trí các điểm lưới tọa 
độ địa chính và lưới khống chế đo vẽ cấp 1 đã được 
chọn tại thực địa. Các điểm được thiết kế thành 
từng tuyến đường chuyền dựa vào các điểm khởi 
tính là điểm hạng cao. Dựa trên mật độ cho phép, 
thiết kế được 102 điểm lưới khống chế đo vẽ đo 
vẽ cấp 2 được chia thành 8 tuyến đường chuyền.
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- Chọn điểm, chôn mốc lưới đường chuyền: 
Các điểm lưới được chọn tại vị trí ổn định, lâu 
dài, phục vụ đo vẽ chi tiết thửa đất. Mốc lưới 
được chôn bằng cọc gỗ, có đóng đinh chữ thập 

ở giữa. Các điểm cần được chon để thông hướng 
với nhau trong cùng một tuyến. Mốc lưới đường 
chuyền cần được thiết kế và chọn điểm thỏa mãn 
theo tiêu chuẩn tại bảng 4.

Bảng 4. Chỉ tiêu kỹ thuật thiết kế lưới đường chuyền cấp 2

TT Tiêu chí thiết kế lưới đường chuyền cấp 2 Chỉ tiêu kỹ thuật

1 Chiều dài cạnh lớn nhất 400m

2 Chiều dài cạnh nhỏ nhất 20m

3 Chiều dài cạnh trung bình 150-250m

4 Chiều dài đường chuyền theo tuyến đơn 1000m

5 Sai số khép góc đường chuyền 2.mβ√n

6 Sai số khép giới hạn fs/[S] 1/2000

7 Số cạnh trên tuyến đường chuyền 15

9 Chênh lệch hai cạnh kề nhau 2,5

- Đo đạc lưới đường chuyền: Lưới khống chế đo 
vẽ cấp 2 được đo bằng máy toàn đạc điện tử, các trị 
đo góc, đo cạnh cần đảm bảo theo các yêu cầu 
quy định. Cạnh được đo bằng máy đo dài có trị 
tuyệt đối sai số trung phương đo dài danh định 
(ms) không vượt quá 20mm + Dmm (D là chiều 
dài cạnh đo tính bằng km); góc ngoặt đường 
chuyền đo bằng máy đo góc có trị tuyệt đối sai 

số trung phương đo góc danh định không quá 10 
giây. Tổng hợp từ quá trình đo đạc thực địa đo 
được 146 góc, 126 cạnh, các số liệu được nhập 
vào phần mềm để tiến hành tính toán, bình sai.

- Tính toán, bình sai lưới đường chuyền: Lưới 
khống chế đo vẽ cấp 2 được tính toán, bình sai 
chặt chẽ bằng phần mềm Adnet. Kết quả quá trình 
bình sai cần thỏa mãn các yêu cầu tại bảng 5.

Bảng 5. Tiêu chí đánh giá chất lượng lưới đường chuyền cấp 2

TT Tiêu chí đánh giá chất lượng lưới khống chế đo vẽ cấp 2 Chỉ tiêu kỹ thuật

1 Sai số trung phương vị trí điểm sau bình sai ≤  7cm

2 Sai số trung phương tương đối cạnh sau bình sai ≤  1/10.000

3 Sai số khép tương đối giới hạn ≤  1/5.000

- Đánh giá độ chính xác lưới đường chuyền: 
Lưới khống chế đo vẽ cấp 2 được thiết kế, đo đạc, 
tính toán bình sai theo đúng yêu cầu quy định. 
Lưới được thiết kế thành 08 tuyến đường chuyền, 
với 102 điểm mới, dựa trên 48 điểm khởi tính. 
Kết quả sau bình sai lưới đảm bảo tiêu chí đánh 
giá chất lượng của lưới. Sai số trung phương vị 
trí điểm sau bình sai (KV2-18, KV2-19) là 1,2cm; 
sai số trung phương tương đối cạnh sau bình sai 

(KV2-13_KV2-14) là 1/10.000; sai số khép tương 
đối giới hạn (KV1-32_KV1-26) là 1/12.900.

4. KẾT LUẬN

Lưới khống chế địa chính xã Mỹ An, huyện Lục 
Ngạn, tỉnh Bắc Giang được xây dựng phục vụ đo 
vẽ chi tiết và thống nhất hệ tọa độ bản đồ địa chính. 
Lưới được xây dựng gồm ba cấp với 18 điểm lưới 
tọa độ địa chính, 135 điểm lưới khống chế đo vẽ 
cấp 1, 102 điểm lưới khống chế đo vẽ cấp 2 dựa 
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trên các điểm địa chính cơ sở đã có gần khu vực. 
Các số liệu đo đạc ngoại nghiệp được tính toán, 
bình sai chặt chẽ trên các phần mềm chuyên ngành 
thông dụng. Kết quả được so sánh, đối chiếu với 

các quy định hiện hành đều đảm bảo yêu cầu về chỉ 
tiêu thiết kế lưới, chỉ tiêu độ chính xác. Sản phẩm 
được đơn vị chủ đầu tư kiểm tra nghiêm ngặt, đánh 
giá đạt yêu cầu để đưa vào sử dụng.
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THE CONSTRUCTION OF CADASTRAL NETWORK FOR CADASTRAL 
MAPS ESTABLISHMENT AT MY AN COMMUNE, LUC NGAN DISTRICT, 

BAC GIANG PROVINCE

Trinh Xuan Huy, Do Thi Lan Anh
(Environment and Resources Faculty of Bac Giang Agriculture and Forestry University)

SUMMARY 
This research aims to apply surveying equipment and information technology to construct cadastral network to 
establish cadastral maps at My An commune, Luc Ngan district, Bac Giang province. From the research results, 
we have set up cadastral co-ordinate network, cadastral network level 1, level 2 and complete the products that are 
reliable of quality and quantity to detaily measure and draw land to set up cadastral maps. Besides, the research 
gives a general process to set up cadastral co-ordinate network and cadastral network level 1 by GNSS technique, 
set up cadastral network level 2 by travelling method. The cadastral network includes 18 points, the cadastral 
network level 1 includes 135 points, and the cadastral network level 2 includes 102 points. These products are 
technically inspected and evaluated by competent organizations that they can be used for the next stages.
Keywords: GNSS technique, cadastral co-ordinate network, cadastral network, travelling method.
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ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ
GIỐNG KHOAI TÂY NHẬP NỘI TẠI LẠNG GIANG - BẮC GIANG
             
Dương Văn Quân1, Hoàng Thị Mai1, Thân Thị Hoa2

(1Khoa Nông học; 2Trường THPT Thân Nhân Trung, Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang)

TÓM TẮT
Khảo nghiệm tuyển chọn giống khoai tây nhập nội tại Bắc Giang, thí nghiệm khảo nghiệm cơ bản gồm 6 giống 
mới, vụ Đông 2017. Kết quả đã xác định được giống Esmee, thời gian sinh trưởng ngắn ngày như Solara, năng 
suất củ tươi cao (27,7 tấn/ha), vượt hơn đối chứng Solara 16,8%, chất lượng ăn tươi ngon, độ bở tốt tương đương 
giống Solara, ít nhiễm các loại bệnh: Mốc sương, vi rút, héo xanh, héo vàng. Tiếp đến là giống Actrice, thời gian 
sinh trưởng ngắn ngày hơn giống Solara là 2 ngày, năng suất củ tươi khá cao (26,8 tấn/ha), vượt hơn đối chứng 
Solara 13,0%, chất lượng ăn tươi ngon, độ bở tốt tương đương giống Solara, ít nhiễm các loại bệnh: mốc sương, 
vi rút, héo xanh, héo vàng.  
Từ khóa: Giống khoai tây, nhập nội, năng suất cao.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Ở Việt Nam, khoai tây là cây thực phẩm rất 
quan trọng, vừa có giá trị dinh dưỡng cao lại vừa 
có hiệu quả kinh tế cao. Năm 2017, diện tích 
trồng khoai tây 16.700 – 19.700ha, năng suất 13,5 
– 15,9 tấn/ha, sản lượng 237.000 – 313.000 tấn 
(Cục Trồng trọt, 2017). Bắc Giang là tỉnh nông 
nghiệp thuộc các tỉnh Trung du miền núi phía 
Bắc, khoai tây là một trong những loài cây trồng 
chủ lực có lợi thế so sánh cao trong vụ Đông của 
tỉnh. Năm 2017, diện tích trồng khoai tây 2.624 
ha, năng suất 15,8 - 18 tấn/ha, sản lượng 35.200 
tấn (Chi Cục thống kê Bắc Giang, 2017) [1].

Những hạn chế và thách thức lớn nhất của sản 
xuất khoai tây ở Bắc Giang hiện nay là đang thiếu 
các giống khoai tây mới ngắn ngày, năng suất 
cao, chất lượng tốt để phục vụ ăn tươi hoặc chế 
biến tại địa phương và các tỉnh lân cận như Bắc 
Ninh. Các giống khoai tây hiện đang trồng trong 
sản xuất như KT2, Diamant, Marabel… phần lớn 

đang bị giảm năng suất do nhiễm bệnh héo rũ do 
Vi rút, lẫn tạp giống dẫn đến thoái hóa giống. Với 
định hướng phát triển sản xuất vụ Đông trở thành 
3 vụ sản xuất chính trong năm của tỉnh Bắc Giang 
hiện nay và trong thời gian tới thì khoai tây là một 
trong những loài cây trồng được ưu tiên phát triển 
[2][3].

Để giải quyết khó khăn trên, phải nhập nội 
và khảo nghiệm một số giống khoai tây mới để 
tuyển chọn giống khoai tây tốt ngắn ngày, năng 
suất cao, chất lượng tốt, chống chịu sâu bệnh, phù 
hợp với với sản xuất nhằm bổ sung vào cơ cấu 
sản xuất các giống khoai tây mới phù hợp cho sản 
xuất ở đây là cấp thiết khách quan.

2. VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu

Giống khảo nghiệm: 06 giống khoai tây nhập 
nội; giống đối chứng: Solara. 

Bảng 1. Danh sách giống khoai tây khảo nghiệm

TT Tên giống Nguồn gốc giống Ghi chú
1 Actrice Hà Lan
2 Esmee Hà Lan Công ty TNHH Fresh Studio Innovations Asia
3 Laudine Hà Lan
4 Bliss Úc
5 Corsica Hà Lan Công ty TNHH Fresh Studio Innovations Asia
6 Atlantic Úc
7 Solara (đối chứng) Đức
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2.2. Phương pháp nghiên cứu
Áp dụng theo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử 
dụng của giống khoai tây” - QCVN 01-59: 2011/
BNNPTNT [5].  

- Bố trí thí nghiệm khối hoàn toàn ngẫu nhiên 
(RCD), 3 lần nhắc lại. Diện tích mỗi giống thí 
nghiệm 9 m2 (7,5m x 1,2m).

- Các chỉ tiêu theo dõi:

+  Đặc điểm hình thái: Dạng củ, độ sâu mắt 
củ, số mắt/củ, đánh giá cụ thể theo thang điểm:

*) Dạng củ: Điểm1: Tròn, Điểm 2: Ovan 
ngắn, Điểm 3: Ovan, Điểm 4: Ovan dài, Điểm 5: 
Dài. Điểm 6: Rất dài.

*) Mầu vỏ củ: Điểm 1. Kem nhạt, Điểm 2.: 
Vàng, Điểm 3: Đỏ, Điểm 4: Đỏ 1 phần, Điểm 5: 
Xanh, Điểm 6: Xanh 1 phần, Điểm 7: Nâu đỏ, 
Điểm 8: Mầu khác.

*) Màu thịt củ: Điểm 1: trắng, Điểm 2: Kem, 
Điểm 3: Vàng nhạt, Điểm 4: Vàng trung bình, 5. 
vàng đậm, 6. Đỏ, 7. Đỏ 1 phần, 8 Xanh.

*) Độ sâu mắt củ: Điểm 1: rất nông, Điểm 3: 
Nông, Điểm 5: Trung bình, Điểm 7: Sâu, Điểm 
9: Rất sâu.

+ Đặc điểm sinh trưởng: Thời gian sinh 
trưởng; động thái tăng trưởng chiều cao cây, động 
thái ra lá, số nhánh/ cây.

+ Chỉ tiêu sâu, bệnh hại: Theo dõi Bệnh mốc 
sương (Phytophthora infestans) đánh giá theo 
cấp bệnh từ 1 đến 9; bệnh héo xanh: (Ralstonia 
solanacearum): Đếm số cây bị bệnh từ sau mọc 

đến lúc thu hoạch. Tính tỷ lệ % cây bị bệnh; 
bệnh virus: Đếm số cây có triệu chứng bệnh vào 
các thời kỳ sau mọc 15, 30, 45 ngày. Tính tỷ lệ 
% cây bị bệnh; đốm vòng (Alternaria solani): 
đánh giá theo cấp bệnh từ 1- 9; Nhện trắng 
(Polyphagonemus latus): Đánh giá theo cấp hại 
0 – 9; Bọ trĩ (Frankiniella spp).

+ Năng suất và các yếu tố cấu thành năng 
suất: Số củ TB /khóm (g), Khối lượng TB/củ (g), 
Tỷ lệ củ thương phẩm (%), Năng suất lý thuyết 
(tấn/ha) = (Khối lượng củ/khóm* Số khóm/
m2)/100, Năng suất thực thu: Thu toàn bộ củ 
trong ô cân và qui ra tấn/ha.

+ Chất lượng củ: Thử nếm sau thu hoạch 2 
tuần và cho điểm từ 1 đến 5 và Độ bở sau khi 
luộc: Cho điểm theo thang 3 bậc như sau: (QCVN 
01-59: 2011/BNNPTNT): 

*) Thử nếm: Điểm 1: Rất ngon, Điểm 2: 
Ngon, Điểm 3: Trung bình, Điểm 4: Không ngon, 
Điểm 5: Rất dở.

*) Độ bở: Điểm 1: Bở, Điểm 3: Ít bở, Điểm 
5: Không bở.
2.3. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu

Các số liệu được xử lý thống kê trên máy theo 
chương trình IRRISTAT 5.0 và Excel.
2.4. Địa điểm và thời gian nghiên cứu

- Địa điểm: Trung tâm nghiên cứu và phát 
triển giống cây trồng Tân Dĩnh, Bắc Giang;

- Thời gian: vụ Đông năm 2017.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Đặc điểm sinh trưởng của các giống khoai 
tây nhập nội tại Lạng Giang - Bắc Giang

Bảng 2. Thời gian sinh trưởng của các giống khoai tây nhập nội vụ Đông năm 2017

Giống
Thời gian từ trồng đến đạt tỷ lệ cây mọc TGST
5% 50% 100% (Ngày)

Actrice 10 16 23 93

Esmee 9 18 25 95
Laudine 11 17 24 93

Bliss 9 18 25 93

Corsica 8 16 24 92

Atlantic 8 15 23 95

Solara (đối chứng) 8 16 24 95
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Các giống khoai tây nhập nội trồng điều kiện 
vụ Đông năm 2017 tại Lạng Giang - Bắc Giang 
tổng thời gian sinh trưởng từ 92 – 95 ngày, dài 
hơn 12 – 15 ngày so với điều kiện trồng khoai tây 
nhập nội tại Đà Lạt - Lâm Đồng (80 – 85 ngày) 

[6].  Các giống có thời gian sinh trưởng dài 95 
ngày (Esmee, Solara, Atlantic), giống khoai tây 
có thời gian sinh trưởng 92 – 93 ngày (Actrice, 
Laudine, Bliss, Corsica). Thời gian các giống đạt 
tỷ lệ mọc 100% từ 23 – 25 ngày.

Bảng 3. Động thái tăng trưởng chiều cao cây và phân cành của các giống khoai tây nhập nội 
vụ Đông năm 2017

     Chỉ tiêu

Giống

Cao cây các giống khoai tây sau mọc (ngày)           Phân cành của các giống sau mọc (ngày)

22 29 36 43 50 57 22 29 36 43 50 57

Actrice 13.52 25.52 40.66 61.05 62.82 64.13 1.17 1.43 1.67 1.87 2.07 2.2

Esmee 12.07 22.83 38.46 64.55 65.57 66.27 1.27 1.4 1.63 1.83 2.03 2.2

Laudine 14.23 21.21 37.32 63.82 66.46 67.85 1.1 1.2 1.3 1.43 1.5 1.63

Bliss 11.76 22.08 31.5 49.31 54.12 57.01 1.1 1.3 1.47 1.67 1.97 2.03

Corsica 10.18 17.27 32.06 44.78 54.66 56.59 1.17 1.3 1.4 1.5 1.7 1.87

Atlantic 11.42 22.01 32.87 50.01 58.35 60.75 1.1 1.3 1.47 1.63 1.8 1.93

Solara (đ/c) 9.88 17.84 27.19 42.18 52.19 54.89 1.17 1.27 1.4 1.47 1.6 1.73

P >0.05 >0.05 >0.05 >0.05 >0.05 >0.05 >0.05 <0.05 <0.05 >0.05 >0.05 >0.05

LSD0,05 1.98 3.32 5.48 10.2 6.6 5.85 0.11 0.14 0.18 0.24 0.3 0.33

CV% 14.9 14 14.3 15.1 9.9 8.5 9.1 9.6 11 13.1 15 15.2

Ở các thời điểm sau mọc khác nhau, các giống 
khoai tây nhập nội có chiều cao cây và phân cành 
biến động số liệu lớn. Chiều cao cây ở các thời 
điểm theo dõi sau mọc của các giống nhập nội từ 
54.89 đến 67.85cm, giống Laudine có chiều cao 
cây cao nhất (67.85cm) cao hơn so với đối chứng 

nhưng không có ý nghĩa thống kê ở độ tin cậy 
95%. Sự phân cành của các giống dao động từ 
1.1 đến 2.07 cành/khóm. Giống khoai tây Esmee 
và Actrice có sự phân cành cao nhất (2.2 cành/
khóm) cao hơn đối chứng nhưng không có ý 
nghĩa thống kê ở độ tin cậy 95%.

Bảng 4. Động thái ra lá của các giống khoai tây nhập nội trồng vụ Đông năm 2017

Giống
Động thái ra lá ngày sau mọc (ngày)

22 29 36 43 50 57
Actrice 5.3 7.23 12.63 13.73 14.4 14.83
Esmee 6.13 8.1 13.6 14.97 15.9 16.13

Laudine 6.9 8.57 14.4 16.13 16.83 17.13
Bliss 6.47 9.33 11.17 13.9 14.83 15.67

Corsica 6.13 8.23 12.07 13.8 15.33 15.93
Atlantic 6.53 9.47 11.63 14.2 15.4 15.63

Solara (đ/c) 6.73 8.7 13.2 14.73 15.03 16.3
P >0.05 >0.05 >0.05 <0.05 <0.05 >0.05

LSD0,05 0.71 0.97 1.8 1.14 1.12 1.02

CV% 10.1 10.1 12.5 7 6.4 5.7
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Động thái ra lá của các giống ở các thời điểm 
sau mọc có độ biến động số liệu lớn. Ở giai đoạn 
đầu từ 29 đến 36 ngày sau mọc các giống có 
động thái ra lá từ 5.3 đến 14.4 lá. Giống khoai tây 
Laudine có động thái ra lá cao nhất và cao hơn 
so với đối chứng nhưng không có ý nghĩa thống 
kê. Ở giai đoạn từ 43 đến 50 ngày sau mọc các 

giống sinh trưởng mạnh nhất ảnh hưởng đến các 
yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của các 
giống. Số lá tăng lên từ 11.17 đến 16.83 lá. Giống 
khoai tây Laudine có số lá và tố độ ra lá cao nhất 
cao hơn so với đối chứng sự sai khác có ý nghĩa 
thống kê 95%. 

3.2. Năng suất, chất lượng và khả năng chống chịu của các giống khoai tây nhập nội trồng tại 
Lạng Giang - Bắc Giang

Bảng 5. Đặc điểm năng suất của các giống khoai tây nhập nội trồng vụ Đông năm 2017

Tên giống Số khóm 
thu /ô

Số củ/
khóm 
(củ)

Phân loại củ (%) NSTP
(tấn/ha) Năng suất TT 

(tấn/ha)>5cm 3-5cm <3cm

Actrice 47 5.3 37.5 36.9 25.6 25.0 26,8 ab

Esmee 49 5.7 58.1 20.6 21.3 27.0 27,7 a

Laudine 47 5.0 32.1 32.3 35.2 24.3 25,2 ab

Bliss 50 4.7 43.5 23.9 32.6 18.9 19,1b

 Corsica 46 5.3 30.1 33.5 36.4 24.8 26,7 ab

Atlantic 47 4.3 34.2 30.6 35.2 21.1 22,2b

Solara (Đ/c) 50 5.0 36.0 36.8 27.2 24.5 23,7 

LSD (0,05 3,2    
CV ( %)                                                                                                                  7,2

Chỉ tiêu các yếu tố cấu thành năng suất và năng 
suất của các giống khảo nghiệm cho thấy giống 
khoai tây Esmee có năng suất thực thu cao nhất 
(27,7 tấn/ha) cao hơn đối chứng (4 tấn/ha) có ý 
nghĩa thống kê ở xác suất 95%. Các giống còn lại 

như Corsica và Actrice có năng suất tương đương 
với đối chứng. Giống Corsica và Actrice có năng 
suất cao hơn với khảo nghiệm tại Thái Bình (4 - 7 
tấn/ha).  Giống Alantic và Bliss có năng suất thấp 
hơn so với đối chứng 1,2 đến 4,6 tấn/ha.

Bảng 6. Đặc điểm hình thái và chất lượng củ của các giống khoai tây nhập nội vụ Đông năm 2017 
tại Lạng Giang - Bắc Giang

Giống Dạng củ
(điểm)

Màu vỏ 
củ

(điểm)

Màu thịt 
củ

(điểm)

Độ sâu 
mắt củ
(điểm)

Thử nếm (1 
– 5)

Độ bở khi luộc 
(1-5)

Actrice 2 2 4 3 2 1
Esmee 3 3 5 1 2 1

Laudine 3 2 5 1 2 1
Bliss 1 1 2 5 3 1

Corsica 3 2 4 3 3 3
Atlantic 1 1 2 5 3 1

Solara (Đ/c) 3 2 5 3 1 1
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Các giống khoai tây nhập nội có đặc điểm 
hình thái củ dạng tròn, ovan là chủ yếu. Mầu sắc 
vỏ củ vàng (Actrice, Laudine, Corsica), Esmee 
có vỏ mầu đỏ. Mầu thịt củ vàng đậm (Solara, 
Laudine, Esmee). Độ sâu mắt củ giống Esmee và 
Laudine rất nông, giống Actrice, Solara, Corsica 
độ sâu mắt củ nông.

Các giống (Actrice, Esmee, Laudine, Solara) 
khi thử nếm đều ngon và bở, giống Corsica thử 
nếm đạt trung bình và ít bở. Do vây, giống Corsica 
và Actrice với năng suất tương đương đối chứng 
và với các đặc điểm thử nếm trên nên được dùng 
làm nguyên liệu chế biến.

Bảng 7. Khả năng chống chịu sâu bệnh hại của các giống khoai tây nhập nội vụ Đông năm 2017

Giống
Mốc

sương
(1- 9)

Đốm
lá

(1-9)

Vi rút
(%)

 

Héo
xanh
(%)

Héo
vàng
(%)

Sâu xám
(%)

 

Rệp
gốc

(0-9)

Nhện
(0-9)

 

Bọ trĩ
(0-9)

 
Actrice 1.67 1 0.67 0 0 0 0 0 0
Esmee 1 1 0 0 1.33 0 0 0 0
Laudine 1 1 0.67 0 0.67 0 0 0 0
Bliss 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Corsica 2.33 1.67 0 0 0 0 0 0 0
Atlantic 1.67 1.00 0.67 0 0 0 0 0 0
Solara (Đ/c) 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Các giống khoai tây nhập nội trồng trong điều 
kiện vụ đông năm 2017 tại Lạng Giang - Bắc giang 
không nhiễm sâu xám, rệp, nhện, bọ trĩ, héo xanh. 
Bên cạnh đó các giống nhiễm nhẹ Mốc sương, 
Đốm lá, Héo vàng, virus.
4. KẾT LUẬN

Giống khoai tây nhập nội triển vọng nhất gồm 
giống Esmee có thời gian sinh trưởng ngắn ngày 
như Solara, năng suất củ tươi cao (27,7 tấn/ha), 
vượt hơn đối chứng Solara 16,8%, chất lượng ăn 

tươi ngon, độ bở tốt tương đương giống Solara, ít 
nhiễm các loại bệnh: mốc sương, vi rút, héo xanh, 
héo vàng. 

Tiếp đến giống Actrice có thời gian sinh 
trưởng ngắn ngày hơn giống Solara là 2 ngày, 
năng suất củ tươi khá cao (26,8 tấn/ha), vượt 
hơn đối chứng Solara 13,0%, chất lượng ăn 
tươi ngon, độ bở tốt tương đương giống Solara, 
ít nhiễm các loại bệnh: mốc sương, vi rút, héo 
xanh, héo vàng. 
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CHARACTERISTICS OF THE GROWTH, DEVELOPMENT AND YIELD 
OF IMPORTED VARIETIES OF POTATOES IN LANG GIANG - BAC GIANG

Duong Van Quan1, Hoang Thi Mai1, Than Thi Hoa2

(1Agronomy Faculty; 2Than Nhan Trung High school of Bac Giang Agriculture and Forestry University)
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SUMMARY
The authors conducted a test for selecting imported potato varieties in Bac Giang. Basic experiments were carried on 
with 6 new varieties in the winter crop of 2017. The results have identified Esmee Breed, a short growing period like 
Solara, which has high yield of fresh tubers (27.7 tons/ha), 16.8% higher than Solara control, good quality of feed, 
good degree of equivalence like Solara variety, less infectious diseases: mildew, virus, Blue wilt, yellow wilt. Next is 
Actrice which is a shorter growth period than Solara is 2 days, Fresh tuber yield is quite high (26.8 tons/ha), 13.0% 
higher than Solara control, good quality of feed, good degree of solubility equivalent to Solara, less infectious 
diseases: late blight, microorganism, blue wilt, yellow wilt.
Keywords:  Potato variety, imported, high yield.

Người phản biện: TS. Lê Quý Tường 
Ngày nhận bài: 12/2/2019
Ngày phản biện: 17/3/2019
Ngày quyết định đăng: 26/4/2019
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SỬ DỤNG CHỈ THỊ PHÂN TỬ SSR ĐÁNH GIÁ SỰ ĐA DẠNG DI TRUYỀN
TẬP ĐOÀN NẤM MỐC Aspergillus oryzae

Nguyễn Thị Thu Phương
(Trung tâm Công nghệ sinh học - Khoa Nông học, Trường Đại học Nông- Lâm Bắc Giang)

TÓM TẮT 
Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục đích tìm hiểu thành phần và mức độ đa hình của hệ trình tự lặp lại đơn 
giản (SSR- Simple Sequence Repeat) ở Aspergillus oryzae để làm cơ sở cho việc ứng dụng chúng như những chỉ 
thị phân tử trong nghiên cứu mối quan hệ giữa sự khác biệt về kiểu locus SSR và hệ enzyme protease ngoại bào 
của chúng. Tuy nhiên đề tài mới thực hiện được nghiên cứu về kiểu gen SSRs và đánh giá được mối quan hệ di 
truyền của tập đoàn nấm mốc Aspergillus oryzae. Kết quả nghiên cứu bằng phần mềm tin sinh học đã cho thấy bộ 
gene nhân của Aspergillus oryzae chứa 841 trình tự SSR. Mật độ các trình tự SSR trên 8 nhiễm sắc thể dao động 
trong khoảng từ 16 đến 26 SSR/Mb. Các trình tự SSR có mức độ bảo thủ hoàn hảo (100%) chiếm 44,6% trong 
tổng số 841 trình tự SSR có mức độ bảo thủ trên 70%. Việc nhân dòng thành công 19 locus SSR được xác định 
có tính đa hình cao (hệ số PIC = 6,5 ÷ 8,9). Căn cứ vào đó đánh giá mối quan hệ di truyền giữa các chủng theo 19 
locus trên, chúng được chia thành 3 nhóm lớn và 8 nhóm nhỏ. Kết quả này mở ra khả năng ứng dụng hệ trình tự 
SSR trong nghiên cứu quan hệ di truyền và có khả năng nghiên cứu mối tương quan giữa các chỉ thị SSR và các 
tính trạng kinh tế của chủng nấm mốc. 
Từ khóa: Aspergillus oryzae, chỉ thị phân tử, nấm mốc, SSRs.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Aspergillus là một chi nấm mốc ưa khí cao 
gồm vài trăm loài khác nhau, trong đó có loài 
chỉ sinh sản vô tính bằng bào tử. Chúng là một 
trong những nhóm thành công trong chiếm lĩnh 
các ổ sinh thái tự nhiên và có vai trò kinh tế quan 
trọng. Chúng thường mọc trên các thực phẩm 
giàu tinh bột và trên/trong các thực vật. Trong số 
hơn 15 loài Aspegillus có bộ gene được nghiên 
cứu kỹ, hữu dụng nhất với đời sống con người 
là A. oryzae, loài này được sử dụng trong công 
nghiệp sản xuất đồ uống có cồn và nước chấm. 
Chúng đã được sử dụng hơn một ngàn năm trong 
ngành công nghiệp lên men truyền thống ở các 
nước châu Á như: Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn 
Quốc, Việt Nam...để sản xuất rượu gạo, nước sốt 
hoặc nước chấm bởi A. oryzae có khả năng tiết ra 
nhiều enzyme ngoại bào (Kobayashi & cs., 2007; 
Machida & cs., 2008) như amylase, protease, 
cellulase. A. oryzae, đặc biệt sử dụng lên men để 
sản xuất acid kojic, sử dụng trong mỹ phẩm làm 
trắng da (Bennett, 2010). Hơn nữa, A. oryzae và 
sản phẩm lên men của chúng được sử dụng bổ 
sung probiotic trong chăn nuôi thú y (KyungWoo 
& cs., 2006). 

Phương pháp khuyếch đại các trình tự lặp 
lại ngắn đơn giản (Simple Sequence Repeat – 
Polymerase Chain Reaction) là công cụ hữu ích và 

cho khả năng ứng dụng cao trong việc phân loại. 
Phương pháp này được đánh giá có khả năng cung 
cấp thông tin nhanh, đặc trưng và nhiều nhất từ một 
chỉ dấu đơn (Gallego & cs., 2005; Schuller & cs., 
2004) và nó cũng đã được sử dụng trong một số 
trường hợp để nghiên cứu di truyền của A. oryzae, 
A. flavus và A. niger... (Hadrich & cs., 2010; 
Tomimura & cs., 2009; Esteban & cs., 2008).

Hầu hết những nghiên cứu về so sánh các 
phương pháp sinh học phân tử sử dụng trong 
phân biệt các chủng/loài sinh vật về mặt di truyền 
đều có chung nhận phương pháp SSR- PCR là 
một công cụ hữu ích, kinh tế, đáng tin cậy và hiệu 
quả nhất (Gallego & cs ., 2005). Tuy genome của 
nấm mốc A. oryzae đã được giải trình tự nhưng 
chưa có nghiên cứu mang tính hệ thống điều tra 
về phân bố các trình tự SSR và mức độ đa hình 
của từng locus (Goffeau & cs ., 1996) cũng như 
mối liên quan kiểu hình SSR với các đặc điểm 
hệ enzyme protease của nhóm vi sinh vật này. 
Vì vậy, nghiên cứu này đã được tiến hành nhằm 
bước đầu đánh giá khả năng sử dụng các chỉ thị 
SSR trong nghiên cứu quan hệ di truyền tập đoàn 
nấm mốc A. oryzae.
2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Tìm kiếm các trình tự SSR nằm trong 
genome 
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Trình tự genome đầy đủ của loài A. oryzae 
được tải về từ ngân hàng gen (AKHY01000001.1) 
ở cả 2 định dạng Genbank và Fasta. Trong đó, định 
dạng thứ hai được sử dụng như nguồn dữ liệu để 
tìm kiếm các trình tự SSR. Các trình tự SSR được 
tìm kiếm bằng phần mềm Tandem Repeat Finder 
của Benson (1999). Các thông số cho điểm của 
một trình tự SSR khi mỗi nucleotide (nu) giống, 
khác, hay thừa thiếu (match, mismatch hay indel) 
với trình tự lặp bảo thủ lần lượt là 2, 7, 7 được 
sử dụng trong nghiên cứu này (Tomimura & cs., 
2009). Tất cả các trình tự lặp từ 1 - 6 với số điểm 
tối thiểu là 50 cùng với vùng trình tự chặn 2 đầu 
của chúng được thống kê. 

2.2. Thiết kế mồi 

Trình tự mồi được thiết kế trong vùng trình 
tự chặn 2 đầu của mỗi locus SSR, sử dụng phần 
mềm Primer 3. Chiều dài của mồi được thiết kế 
trong khoảng 18 - 25 nu và các vùng trình tự được 
thiết kế sao cho không xuất hiện cấu trúc bậc 2 
cũng như các chuỗi lặp đơn. Đồng thời, mồi được 
thiết kế sao cho tỉ lệ GC nằm trong khoảng 40 - 
60% và Tm-melting khoảng 55oC. Bên cạnh đó, 
mồi cho các chỉ thị ISSR- inter- simple sequence 
repeat cũng được thiết kế theo cách tương tự.

 2.3. Phân lập các chủng Aspergillus oryzae 

Các chủng nấm được phân lập từ nhiều mẫu 
tại các địa phương khác nhau như mốc tương, 
men rượu truyền thống, các loại hạt mốc, thực 
phẩm bị nhiễm mốc… Các chủng nấm mốc được 
phân lập bằng cách cấy trải trên môi trường 
Potato Dextrose Agar đặc theo phương pháp 
Koch (Êgôrôv, 1983), được cấy chuyển nhiều lần 
để làm thuần. Sau đó, chúng được quan sát các 
đặc điểm đại thể và vi thể để sơ bộ xác định chi, 
loài (Dựa vào khóa phân loại của Klich (2002).

2.4. Tách chiết DNA tổng số 

DNA tổng số của nấm mốc được tách chiết dựa 
trên phương pháp tách chiết bằng kiềm (alkaline 
extraction). Cụ thể, 100 mg sợi nấm đã rửa sạch, 
thu từ môi trường nuôi lỏng, trộn kỹ với 600µl 
đệm TENS (10mM Tris-HCl pH 8, 1mM EDTA; 
1N NaOH và 0,5% SDS) trong ống Eppendorf 
1,5ml và ủ ở 55oC trong 15 phút. Sau khi ủ, đá 
thủy tinh được thêm vào để phá vỡ thành tế bào 

nấm bằng cách vortex bốn lần (thực hiện trong 
một phút) với thời gian nghỉ 1 phút trong đá lạnh 
giữa các lần. Đá thủy tinh được loại bỏ bằng ly 
tâm. Sau đó, chloroform được thêm vào dịch phá 
tế bào ở trên với tỉ lệ 1:1, để ở nhiệt độ phòng 5 
phút. Hỗn hợp trên được ly tâm 12500 vòng/phút 
trong 15 phút ở 4ºC, dịch nổi được hút vào ống 
Eppendorf 1,5ml mới. Tiếp theo, iso - propanol 
lạnh được thêm vào với tỷ lệ 1: 1, ly tâm với tốc 
độ 15000 vòng/phút trong 30 phút ở 4ºC, và loại 
bỏ dịch nổi. Sau đó, kết tủa DNA được rửa 2 - 3 
lần bằng 500µl ethanol 70% trước khi được hòa 
trong 50µl đệm TE. Chất lượng DNA được kiểm 
tra bằng điện di trên gel agarose 0,8% (Sambrook 
và Russell, 2011).

2.5. Quy trình PCR kiểm tra sự đa hình ở các 
locus SSR 

Quy trình PCR được thực hiện với tổng thể 
tích 25µl chứa 1µl DNA khuôn; 2,5µl đệm PCR 
10X (100 mM Tris-HCl pH 8; 500mM KCl; 25 
mM MgCl2); 0,5µl mồi; 1 U Taq polymerase, và 
chu trình nhiệt: 95oC trong 5 phút (1), 94oC trong 
30 giây (2), 52 - 56oC trong 1 phút 30 giây (3), 
72oC trong 1 phút 30 giây (4) và 35 chu kỳ lặp lại 
từ (2) đến (4); (5) 72oC trong 5 phút và sau đó giữ 
lạnh ở 4oC. Sản phẩm PCR được điện di trên gel 
agarose 2,5%.

2.6. Phân tích kết quả

Dựa trên kết quả điện di sản phẩm PCR, 
các băng trên gel được xác định và quy ước (0) 
không có băng và (1) có băng. Hệ số tương đồng 
di truyền Jaccard trong NTSYSpc phiên bản 2.1 
được sử dụng để phân tích đánh giá mối liên hệ 
về mặt di truyền giữa các chủng nấm mốc (Rohlf, 
1988). Các băng sản phẩm PCR được dùng để 
phân tích độ tương đồng và vẽ sơ đồ hình cây về 
mức độ tương đồng di truyền.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Xác định các trình tự SSR

Các đoạn trình tự SSR có chiều dài tối thiểu 
25 nu được chúng tôi lựa chọn khảo sát sự đa 
hình về chiều dài dựa trên các thông số đầu vào. 
Kết quả tìm kiếm trình tự SSRs trên genome 
chủng A. oryzae chủng RIB 40 cho thấy có tổng 
cộng 841 trình tự SSR phân bố trên 8 nhiễm sắc 
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thể (NST) và 1 trình tự SSR ở ti thể. Số lượng 
trình tự SSR của nấm mốc thấp hơn so với một 
số loài thực vật như lúa Oryza sativa (298819 
locus SSR), Arabidopsis thaliana (104102 locus 
SSR) (Lawson và Zhang, 2006), Cucumis sativus 

(112073 locus SSR) (Cavagnaro & cs., 2010), tuy 
nhiên cao hơn nấm men Saccharomyces cerevisiae 
(388 locus SSR). Mật độ SSR phân bố trong toàn 
bộ genome của nấm mốc A. oryzae nằm trong 
khoảng 22 SSR/Mb, còn trên ti thể là 1 SSR/29 kb.

Bảng 1. Sự phân bố của các locus SSR trên từng NST của A. oryzae

NST Kích thước (kb) Số gene Số SSRs Mật độ (SSR/Mb)
1 6520 2097 158 24
2 6265 2084 134 21
3 5124 1706 103 20
4 4887 1560 111 23
5 4534 1525 101 22
6 4190 1341 102 24
7 2933 949 76 26
8 3395 1141 56 16

Tổng/trung 
bình

37848
4731 bp/SSR

12403
1550,38/NST

841
105,13/NST

176
22 Mb/SSR

Ti thể 29 42 1

Nói chung, sự phân bố của các trình tự SSR 
khá đồng đều trên toàn bộ genome của RIB40. 
Mật độ SSR cao nhất được quan sát thấy ở NST 
1, 6, 7 (mật độ >=24 SSR/Mb), đứng đầu là NST 
số 7 với mật độ 26 SSR/Mb. Mật độ SSR thấp 
nhất ở NST số 8 với chỉ 16 SSR/Mb. Đồng thời, 
tương quan giữa số lượng gene và số lượng SSR 
tương đối chặt với hệ số tương quan là 0,91. 
Điều này phù hợp với một số quan sát về mức 
độ tương quan giữa SSR với số lượng gene (EST 
– Expressed Sequence Tags) ở lúa (McCouch & 
cs., 2002) cũng như ở nhiều loài khác (Cardle & 
cs., 2000; Toth & cs., 2000). Tương tự, mối tương 

quan chặt giữa số lượng SSR với kích thước 
nhiễm sắc thể ở nấm mốc với hệ số tương quan 
là 0,93.

Các trình tự SSR được phân loại theo mức độ 
hoàn hảo hay mức độ bảo thủ của trình tự lặp. 
Ở A. oryzae, các trình tự lặp hoàn hảo chiếm số 
lượng lớn với 446 trình tự (53,03%). Tiếp theo 
là các trình tự có mức độ bảo thủ từ 90-94% và 
85-89% với số trình tự lần lượt là 135 (16,05%) 
và 102 (12,13%). Các trình tự có mức độ bảo thủ 
nhỏ hơn 80% với các mức 75-79%, 70-74% và 
<70% chiếm số lượng rất ít, lần lượt là 16 (1,9%), 
8 (0,95%) và 2 (0,23%) trình tự.

Bảng 2. Phân loại SSR theo mức độ hoàn hảo ở nấm mốc

Mức độ hoàn hảo Số lượng Tỉ lệ (%)
100 446 53

95-99 66 8
90-94 135 16
85-89 102 12
80-84 66 8
75-79 16 1,9
70-74 8 0,95
<70 2 0,23
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Nhiều nghiên cứu về hệ thống SSR ở nhiều 
loài thường lựa chọn khảo sát các trình tự có 
mức độ bảo thủ cao trong locus SSR như trên 
lúa (McCouch & cs., 2002), ngô (Sharopova & 
cs., 2002), dưa chuột (Cavagnaro & cs., 2010), 
S. cerevisiae (Galloego & cs., 2005). Việc phân 
biệt các trình tự lặp minisatellite và microsatellite 
dựa trên mức độ bảo thủ của chúng đã được thực 
hiện ở trên người (Naslund & cs., 2005) cũng 
như một số loài thực vật (Morgante & cs., 2002). 
Tuy nhiên, theo sự tìm hiểu của chúng tôi, đây 
là nghiên cứu đầu tiên phân biệt rõ mức độ bảo 
thủ của từng locus SSR trong genome ở nấm A. 
oryzae. Kết quả thống kê này được quan tâm do 
có mối tương quan giữa mức độ bảo thủ của trình 
tự SSR với tiềm năng đa hình của locus trên nhiều 
loài (McCouch và cs., 2002). 

3.2. Kết quả thiết kế mồi

Dựa trên kết quả phân tích và thống kê hệ 

SSR của chủng nấm mốc, chúng tôi đã lựa chọn 
19 locus SSR với các tiêu chí là: Tỉ lệ phù hợp 
(match) với trình tự bảo thủ, cấu trúc lặp và score. 
19 chỉ thị SSR được lựa chọn và thiết kế mồi có 
tỉ lệ phù hợp từ 95 – 100 %, độ dài của đoạn lặp 
chia thành 3 nhóm: < 30bp (có 1 trình tự), 30 – 
50bp, > 50bp nhằm khảo sát khả năng ảnh hưởng 
của độ dài locus tới tiềm năng đa hình của các 
locus. Các chỉ thị này chúng tôi lựa chọn ngẫu 
nhiên trên các nhiễm sắc thể khác nhau. 

Các mồi SSR được đặt tên một cách có hệ 
thống theo phân bố trong genome của loài này (số 
liệu chưa công bố), trong đó “Ao” là kí hiệu viết 
tắt của loài A. oryzae, chữ số la mã chỉ tên NST, 
số tiếp theo chỉ mức độ bảo thủ của locus SSR 1: 
Trình tự lặp hoàn hảo (bảo thủ 100%), 2: Trình tự 
lặp có mức độ bảo thủ từ 95-99%, 3: Trình tự lặp 
có mức độ bảo thủ từ 90-94%..., số cuối cùng chỉ 
thứ tự của locus SSR trên NST đó.

Bảng 3. Danh sách 19 mồi nhân dòng các locus SSR ứng viên

TT Tên Trình tự mồi Dạng 
lặp Motif lặp

Số 
bản 
copy

Bảo 
thủ
(%)

AT% Điểm
(score) NST

1 AoI.1.1 F: TATGGGCAGTGAGCTTGAATTTG
R: GGCTTCACAGAATACCCACCTA 1 T 42 100 100 84 1

2 AoI.3.1 F: TCAACGGACGTTAAGTTGTGTC
R: CAGGTCACGGAATACGACTAAG 4 CCCT 10.8 90 25 68 1

3 AoII.2.1 F: AGAACTCCGGCCTGCTTTTA
R: GCAGGAAAGAATGGAAAAGAGA 5 TTTTC 7,6 97 80 69 2

4 AoII.1.1 F: TAGCGGCTCATCCTATTCTCTC
R: TCAGCTCAACGTAGTTGCGTAT 1 A 40 100 100 80 2

5 AoIII.1.2 F: CCCATCACTTGACTTCTAACG
R: TAATGTTTACGGCGGAGGAT 3 TAG 11,7 100 67 70 3

6 AoIV.1.1 F: GCTGACAAGACTCCCTATTCC
R: TTGATTACCCGTTCATTAGCC 2 CT 14 100 50 56 4

7 AoIV.1.2 F: ATCGAGGGGACGAAGGATA
R: TCGACCAACCCTGTTTCATC 2 TA 15,5 100 100 62 4

8 AoV.1.1 F: AGGTTCTCGATCCATGTTGAGG
R: CTGGAGCACCCAGGAAATT 3 CTT 16,7 100 67 100 5

9 AoV.2.1 F: ATTGGCCGAGGACAAGACTT
R: AATGATTCGACCCTACAGATCTGG 1 T 48 96 100 87 5

10 AoVI.1.1 F: TTATGTTTCCCTCAATTCGAA
R: GTGAGTTACTCTTGGAGGAGTAGA 1 A 40 100 100 80 6

11 AoVII.1.1 F: GCAATCTAATACTATTTAAAGCTAT
R: ATAGATCTAATCTTCTAAAAGTCTAGTA 1 T 70 100 100 53 7

12 AoVII.3.1 F: TTTTTCTTCCTCCGCTGAACA
R: CCTGAATCTGGATCTTCAGCA 5 ATAAA 6 92 100 53 7
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13 AoII-i1* F: CTGATCCTTGTTCTTCTTCTTTTTCTC
R: GGGTGATGTCGATATGGATATGG 2

14 AoI-i1* F: GAGAATAAGCCTCTTTCTCTTTCTCTTT
R: AGAAAGAAAAAAGAAGAAGAAGAAGAAGA 1

15 AoIV-i1* F: TCATTTCTTCCTCTCTCTCTCTCTCTC
R: GCTTGTTTTGTCTTCTTCTTCTTCTTC 4

16 AoIV-i2* F: TCTCTCTCTCTTTCTATTCTTTTCTT
R: GTTGGTGTGACTCTCTCTCTCT 4

17 AoII.1.578** F: GCCGATTATTAATGCCATTGG
R: AGACCACCGATGATGGAAAA 3 CTT 29 100 67 174 2

18 AoIII.1.25*** F: GAGGTCCTTCATGCCATGTTT
R: GGCTTGCAAGTCTAATCTGCA 3 TTC 41,7 100 67 250 3

19 AoVIII.1.2 F: GATCTTAGGGTTTGTTACTATTAAT
R: GCTGTTCTATCGTAGTATATTATCG 2 GT 25 100 50 100 8

Ghi chú: * Mồi ISSR (Inter-sequence); ** Mồi tham khảo theo Tomimura & cs., 2009 với tên gọi AOST2-5; 
*** Mồi tham khảo theo Tomimura & cs., 2009 với tên gọi AOST3-7 

3.3.  Kết quả phân lập chủng Aspergillus oryzae

Từ các mẫu mốc tương, các loại hạt mốc, 
thực phẩm nhiễm mốc từ 7 tỉnh trong nước là 
Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, Hưng Yên, Thanh 
Hóa, Thái Nguyên, Nghệ An và từ nước ngoài 
(Đức), chúng tôi đã phân lập được 26 chủng nấm 
mốc. Các mẫu nấm mốc phân lập được nuôi cấy 
trong 7 ngày ở 300C trên môi trường thạch PDA. 
Sau đó, chúng tôi tiến hành nghiên cứu các đặc 
điểm hình thái: kích thước, màu sắc của khuẩn 

lạc, đặc điểm cuống sinh bào tử, hình dạng và 
màu sắc của bào tử... Dựa vào khóa phân loại của 
Klich (2002), chúng tôi định danh sơ bộ được 
26 chủng nấm mốc A. oryzae. Ngoài ra, chủng 
040A.O mua từ Bảo tàng Giống chuẩn của Viện 
Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học - Đại học 
Quốc Gia Hà Nội thuộc loài A. oryzae sử dụng 
làm đối chứng. Chúng tôi đã phân lập được một 
số lượng lớn chủng Aspergillus oryzae được trình 
bày tại bảng 4.

Bảng 4. Danh sách các chủng nấm mốc sử dụng trong nghiên cứu trong đề tài

TT Kí hiệu Mẫu Địa điểm Chi -/section Loài (sơ bộ)
1 M36.2 Lạc Ngọc Lặc - Thanh Hóa Aspergillus section Flavi A. oryzae
2 M43.1 Bánh mỳ ĐH NN HN Aspergillus section Flavi A. oryzae
3 M48.2 Bánh mỳ Đức Aspergillus section Flavi A. oryzae
4 M54.1 Bánh mỳ Ngọc Lặc - Thanh Hóa Aspergillus section Flavi A. oryzae
5 M57.2 Mốc tương Mỹ Đức - Hà Nội Aspergillus section Flavi A. oryzae
6 M58 Mốc tương Mỹ Đức - Hà Nội Aspergillus section Flavi A. oryzae
7 M60 Cơm Gia Lâm - Hà Nội Aspergillus section Flavi A. oryzae
8 M62 Hạt lúa Văn Giang - Hưng Yên Aspergillus section Flavi A. oryzae
9 M16 Mốc tương Hưng Yên Aspergillus section Flavi A. oryzae

10 040 
A.O IMBT- VNUH Aspergillus section Flavi A. oryzae

11 M61 Hạt lúa Văn Giang – Hưng Yên Aspergillus section Flavi A. oryzae
12 M64 Mốc tương Mỹ Hào – Hưng Yên Aspergillus section Flavi A. oryzae
13 M65 Mốc tương Yên Nhân – Hưng Yên Aspergillus section Flavi A. oryzae
14 M66 Mốc tương Bắc Ninh Aspergillus section Flavi A. oryzae
15 M67 Mốc tương Thái Nguyên Aspergillus section Flavi A. oryzae
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16 M71 Mốc tương Mỹ Hào - Hưng Yên Aspergillus section Flavi A. oryzae

17 M72 Mốc tương CS SX Triệu Sơn - TT Bần – Mỹ Hào 
Hưng Yên Aspergillus section Flavi A. oryzae

18 M73 Mốc tương CS SX Hường Đạt -TT Bần – Mỹ Hào 
Hưng Yên Aspergillus section Flavi A. oryzae

19 M74 Mốc tương Thanh Oai Hà Nội Aspergillus section Flavi A. oryzae
20 M75 Mốc tương Thanh Oai Hà Nội Aspergillus section Flavi A. oryzae
21 M76 Mốc tương Hoài Đức Hà Nội Aspergillus section Flavi A. oryzae
22 AO1 Mốc tương TT Bần – Mỹ Hào Hưng Yên Aspergillus section Flavi A. oryzae
23 AO2 Mốc tương TT Bần – Mỹ Hào Hưng Yên Aspergillus section Flavi A. oryzae
24 AO3 Mốc tương TT Bần – Mỹ Hào Hưng Yên Aspergillus section Flavi A. oryzae
25 AO4 Mốc tương TT Bần – Mỹ Hào Hưng Yên Aspergillus section Flavi A. oryzae
26 AO5 Mốc tương TT Bần – Mỹ Hào Hưng Yên Aspergillus section Flavi A. oryzae
27 AO6 Mốc tương TT Bần – Mỹ Hào Hưng Yên Aspergillus section Flavi A. oryzae

            
040A.O

M73
Hình 1. Hình thái tế bào và khuẩn lạc của một số chủng nấm mốc A. oryzae

Ghi chú: a: Hình thái tế bào; b: Hình thái khuẩn lạc chủng 040A.O; c: Hình thái tế bào; d: Hình thái khuẩn 
lạc chủng M73

3.4. Khảo sát sự đa hình của 19 locus SSR và 
xây dựng cây phát sinh 

Sự đa hình của các locus SSR được đánh giá 
dựa trên 27 mẫu được định danh sơ bộ là A. oryzae. 
DNA tổng số của các mẫu nghiên cứu được tách 
chiết và kiểm tra trên gel agarose 0,8 %. Chất 

lượng DNA tổng số được tách chiết không bị đứt 
gãy và không lẫn tạp chất chúng tôi mới sử dụng 
làm khuôn tiến hành chạy PCR để đánh giá sự đa 
hình của các locus SSR. Các băng DNA có cùng 
một kích thước được coi là một alen. Sản phẩm 
SSR được kiểm tra trên gel agarose 2,5 % và kết 
quả thu được ở bảng 3 (minh họa tại hình 1 và 2). 
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Bảng 5. Kết quả khảo sát sự đa hình của từng locus SSR

STT Locus NST Số mẫu lên băng Tổng số alen Hệ số PIC
1 AoI.1.1 1 22 5 0,80
2 AoI.3.1 1 23 4 0,70
3 AoII.2.1 2 21 4 0,74
4 AoII.1.1 2 23 3 0,65
5 AoIII.1.2 3 26 7 0,85
6 AoIV.1.1 4 21 6 0,80

7 AoIV.1.2 4 21 6 0,80
8 AoV.1.1 5 24 8 0,85
9 AoV.2.1 5 25 8 0,85
10 AoVI.1.1 6 24 6 0,82
11 AoVII.1.1 7 17 9 0,88
12 AoVII.3.1 7 21 7 0,82
13 AoII-i1* 7 27 6 0,84
14 AoI-i1* 1 25 11 0,88
15 AoIV-i1* 4 27 7 0,85
16 AoIV-i2* 4 23 9 0,86
17 AoII.1.578** 2 27 10 0,89
18 AoIII.1.25*** 3 26 7 0,82
19 AoVIII.1.2 8 24 5 0,79

Tổng 128 15,49
Trung bình 6,7 8,15
Lớn nhất 3 0,65
Nhỏ nhất 11 0,89

Ghi chú: Chỉ số PIC (Polymorphism Information Content) là hệ số đa dạng từng locus gene. 
               PIC = 1-∑Pi

2, trong đó P là tần xuất xuất hiện của alen thứ (i)

 Sản phẩm băng DNA nhân dòng bằng phản 
ứng PCR với 19 mồi SSR trên 27 mẫu nấm mốc 
gồm tổng số alen là 128 alen khác nhau, như vậy 
trung bình có 6,7 alen/ locus. Kết quả PCR-SSR 
cho thấy 19 locus đều đa hình (số alen/locus ≥ 
2) và số alen thu được biến động từ 3- 11 alen/1 
locus (bảng 3). Locus AoI-i1* cho số alen nhiều 
nhất là 11 alen và locus AoII.1.1 cho số alen thấp 
nhất 2 alen.

Hệ số PIC được coi là thước đo đa hình của 

các alen ở từng locus SSR, kết quả ở bảng 3 cho 
thấy hệ số PIC giao động từ 0,65 ÷ 0,89, đạt trung 
bình là 8,15. Điều này chứng tỏ các locus SSR 
chúng tôi nghiên cứu đều cho mức đa hình cao 
trên tập đoàn 27 chủng nấm mốc được khảo sát. 
Trong đó, locus AoII.1.1 có mức độ đa hình thấp 
nhất (hệ số PIC = 0,65), locus AoII.1.578** có mức 
độ đa hình cao nhất (hệ số PIC = 0,89). Do đó, 19 
locus SSR đảm bảo trong đánh giá mức độ tương 
đồng di truyền trên tập đoàn 27 chủng nấm mốc.

Hình 2. Kết quả điện di sản phẩm PCR với chỉ thị XXX. M: thang chuẩn DNA 100Kb
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Hình 3. Kết quả sản phẩm PCR của locus AoVIII 1.2 trên gel agarose 2,5%. M: thang chuẩn DNA 100Kb

1: M36.2 2: M43.1 3: M48.2 4: M54.1 5: M57.2 6: M58 7: M60

8: M62 9: M16 10: 040A.O 11: M64 12: M65 13: M66 14: M67

15: M71 16: M61 17: M72 18: M73 19: M74 20: M75 21: M76

22: AO1 23: AO2 24: AO3 25: AO4 26: AO5 27: AO6

Hệ số tương đồng di truyền Jaccard trong 
NTSYSpc phiên bản 2.1 được sử dụng để phân 
tích đánh giá mối liên hệ về mặt di truyền giữa các 
chủng nấm mốc. Dựa trên kết quả điện di sản phẩm 

PCR, các băng trên gel được xác định và quy ước 
0: không có băng và 1: Có băng. Kết quả đánh giá 
mức tương đồng di truyền của các chủng nấm mốc 
được thể hiện trong sơ đồ phả hệ ở hình 4.
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phẩm PCR, các băng trên gel được xác định và quy ước 0: không có băng và 1: có băng. Kết quả 
đánh giá mức tương đồng di truyền của các chủng nấm mốc được thể hiện trong sơ đồ phả hệ ở 
hình 4 
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Bằng việc phân tích sự đa hình của 19 locus 
SSR, mối quan hệ di truyền của 27 chủng nấm 
mốc đã được xây dựng. Ở mức độ tương đồng 0,77 
thì 27 chủng nấm mốc A. oryzae được chia thành 
3 nhóm lớn. Nhóm I gồm 5 chủng: M72, M73, 

M74, M75, M76 đều được phân lập từ nguồn mốc 
tương, nhóm II gồm 7 chủng: M61, AO1, AO2, 
AO3, AO4, AO5, AO6, nhóm III gồm 15 chủng: 
M36.2, M43.1, M48.2, M54.1, M62, M60, M16, 
040A.O, M57.2, M58, M64, M67, M71, M65, 
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M66. Ở mức độ tương đồng 0,81 nhóm I chia làm 
hai nhóm nhỏ, nhóm 1 có chủng M73 đứng một 
nhánh độc lập còn các chủng còn lại được chia 
vào nhóm nhỏ thứ hai. Cũng ở mức tương đồng 
này, nhóm lớn II cũng được chia thành 2 nhóm 
nhỏ. Trong đó, nhóm 1 có chủng M61 được phân 
lập từ mốc hạt lúa đứng độc lập còn các chủng 
khác được phân lập từ mốc tương đứng cùng một 
nhánh. Đối với nhóm lớn III, ở mức độ tương này 
được chia thành 4 nhóm nhỏ bao gồm phân nhóm 
1 có 4 chủng: M64, M65, M66, M67, M71; phân 
nhóm 2 có 2 chủng M57.2, M58; phân nhóm 3 
chỉ có 1 chủng 040A.O; phân nhóm 4 có 7 chủng: 
M36.2, M43.1, M48.2, M54.1, M62, M60, M16, 
trong đó các chủng M36.2, M43.1, M48.2 được 
phân lập từ các nguồn khác nhau (lạc, bánh mỳ) 
được đứng cùng một nhánh so với các mẫu còn lại 
trong nhóm được phân lập từ nguồn mốc tương. 

4. KẾT LUẬN 

Genome nhân của Aspergillus oryzae RIB40 
có 841 trình tự SSR với mật độ trung bình 22 SSR/
Mb. Mật độ các trình tự SSR trên từng nhiễm sắc 
thể dao động trong khoảng từ 16 đến 26 SSR/
Mb. Các trình tự SSR có mức độ bảo thủ hoàn 
hảo (100%) chiếm 44,6% trong tổng số 841 trình 
tự SSR có mức độ bảo thủ trên 70%. 13 locus 
SSR và 4 locus iSSR đã được thiết kế mới mồi 
và 19 locus đã được nhân dòng thành công trên 
27 chủng nấm mốc Aspergillus oryzae. Kết quả 
khảo sát mức độ đa hình các locus SSR cho thấy 
hệ số PIC giao động từ 0,65 ÷ 0,89, đạt trung bình 
là 8,15. Điều này chứng tỏ các locus SSR chúng 
tôi nghiên cứu đều cho mức đa hình cao trên tập 
đoàn 27 chủng nấm mốc được khảo sát và 19 
locus SSR đảm bảo trong đánh giá mức độ tương 
đồng di truyền trên tập đoàn 27 chủng nấm mốc.
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THE APPLICATION OF THE MOLECULAR MAKER SSR IN THE 
GENETIC DIVERSITY AMONG ISOLATES OF ASPERGILLUS ORYZAE

Nguyen Thi Thu Phuong
(Center of Biotechnology- Agronomy Faculty of Bac Giang Agriculture and Forestry University)

SUMMARY
This study aimed to find the composition and polymorphism of the Simple Sequence Repeat (SSR) in Aspergillus 
oryzae to be a basis for applying them as molecular markers in studying the relationship between differences in SSR 
locus type and their extracellular protease enzyme system. However, the study was just conducted on the genotypes 
of SSRs and assessed the genetic relationships of A. oryzae. In silico data revealed that there were 841 SSRs in 
the genome of A. oryzae. The density of those SSRs on 8 chromosomes ranged from 16 to 26 SSRs per Mb. The 
perfect SSRs sequences with 100% conserved repeats are in the majority, accounting for 44,6% of all 841 with the 
conservation bigger than 70%. Successful multiplication of 19 locus SSR is highly polymorphic (PIC = 6.5 ÷ 8.9). 
Based on that, the genetic correlations between the 19 locus are broadly divided into 3 large and 8 small groups. 
Our results could open up the possibility of applying SSR in genetic relationship research and is able to study the 
correlation between SSR directives and economic traits of mildew strains.
Keywords: Aspergillus oryzae, molecular markers, moulds, SSRs.
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 ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG 
SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG NGÔ LAI NHẬP NỘI TRIỂN VỌNG VỤ

ĐÔNG, XUÂN 2017 TẠI VIỆT YÊN - BẮC GIANG

Bùi Thị Thu Trang, Trần Quang Đạo
(Khoa Nông học, Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang)

TÓM TẮT
Nghiên cứu nhằm tìm ra giống ngô sinh trưởng phát triển nhanh, khả năng chống chịu tốt, năng suất cao phù hợp với 
điều kiện sinh thái ở Bắc Giang. Thí nghiệm 10 giống ngô lai được trồng tại Bắc Giang: DK9901 (đối chứng); 973; 
588; 811; 166; 901; 1125; 810; 1306; 162. Kết quả thí nghiệm cho thấy: Thời vụ trồng có ảnh hưởng đến thời gian 
sinh trưởng, chiều cao cây, chiều cao đóng bắp của các giống ngô nhưng các giống cùng vụ trồng thời gian chênh lệch 
ít dao động từ 1 - 4 ngày. Thời vụ có ảnh đến khả năng chống chịu sâu bệnh vụ xuân sâu bệnh nhiều hơn vụ đông, 
nhưng không ảnh hưởng đến khả năng chống đổ, chịu hạn, chịu rét của các giống ngô thí nghiệm các công thức đều 
biểu hiện tốt (điểm 1). Giống 811; 901; 1125 có khả năng chống chịu sâu bệnh và điều kiện ngoại cảnh tốt hơn so 
với đối chứng và các công thức còn lại ở cả hai vụ xuân và đông. NSTT của các giống ngô nhập nội ở 2 vụ xuân và 
đông năm 2017 đều cho năng suất cao hơn so với đối chứng. Vụ xuân giống 810 cho năng suất cao nhất đạt 7,64 tấn/
ha cao hơn so với đối chứng (đạt 6,07 tấn/ha). Vụ đông giống 1125 cao nhất đạt 7,52 tấn/ha cao hơn so với đối chứng 
(đạt 6,19 tấn/ha).
Từ khóa: Sinh trưởng phát triển, năng suất, ngô lai, nhập nội.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Cây ngô là một trong ba cây ngũ cốc chính và 

quan trọng của loài người. Ở Việt Nam ngô là cây 
lương thực đứng thứ 2 sau lúa với diện tích trồng 
năm 2016 đạt 1 152 400ha, năng suất bình quân 
4,54 tấn/ha, sản lượng 5,22 triệu tấn (FAOSTAT, 
2018). Cuộc cách mạng về giống ngô lai của Việt 
Nam đã góp phần tăng nhanh diện tích, năng suất 
và sản lượng ngô trong toàn quốc, đưa nước ta 
đứng trong tốp những nước trồng ngô lai lớn của 
châu Á.

Tổ chức Lương thực thế giới (FAO) cảnh báo 
những năm gần đây dân số thế giới ngày càng 
tăng nhanh, trong đó diện tích đất canh tác ngày 
càng thu hẹp do sa mạc hóa và xu thế đô thị hóa...
Nguy cơ thiếu lương thực ở các nước nghèo do 
thời tiết khô nóng làm giảm sản lượng thu hoạch 
và đẩy giá lương thực tăng cao. Ở Việt Nam có 
đến 70% diện tích trồng ngô phụ thuộc vào nước 
trời dẫn đến nguy cơ bị hạn rất lớn, với công tác 
tạo giống, bộ giống ngô chịu hạn và các điều 
kiện bất thuận khác như đất xấu, kháng sâu bệnh, 
có thời gian sinh trưởng ngắn, năng suất cao ổn 
định... nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả cho 
người sản xuất vẫn chưa nhiều.

Bắc Giang là một trong các tỉnh thuộc vùng 
Trung du và miền núi Bắc Bộ có diện tích nông 
nghiệp nhiều. Điều kiện chung của các tỉnh thuộc 

vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là các cây 
canh tác trong điều kiện ít nước. Vì vậy, giải pháp 
tối ưu cho việc nâng cao năng suất và sản lượng 
ngô ở vùng này là sử dụng các giống ngô lai chịu 
hạn, năng suất cao và áp dụng các biện pháp kỹ 
thuật mới. Để tìm ra được những giống ngô ưu 
việt nhất đưa vào sản xuất đại trà, cần tiến hành 
quá trình nghiên cứu, đánh giá, loại bỏ những 
giống không phù hợp, giúp cho quá trình đánh 
giá và lựa chọn giống đạt hiệu quả cao nhất.

Trung Quốc là một trong những nước đi đầu 
về nông nghiệp đặc biệt trong công tác chọn tạo 
giống. Năng suất ngô ở Trung Quốc đứng vị trí 
thứ hai trên thế giới. Hiện nay, Trung Quốc vẫn 
tiếp tục lai tạo đưa ra sản xuất những bộ giống 
ngô lai mới năng suất cao, phù hợp từng vùng 
sinh thái Nguyễn Thế Hùng (2002). Việc nhập 
nội những giống ngô lai mới có tiềm năng năng 
suất của Trung Quốc vào thử nghiệm sản xuất tại 
Việt Nam là một trong những biện pháp hữu hiệu 
nhằm đẩy mạnh sản xuất ngô trong nước bằng 
công tác giống và tạo nguồn vật liệu đa dạng, 
phong phú phục vụ cho công tác lai tạo giống ngô 
tại Việt Nam.
2. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU

2.1. Mục tiêu

- Đánh giá được khả năng sinh trưởng phát 
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triển, chống chịu và năng suất của một số giống 
ngô lai nhập nội để chọn được giống ngô phù hợp 
với điều kiện sinh thái ở Bắc Giang và các tỉnh 
lân cận.

2.2. Nội dung nghiên cứu

Đánh giá khả năng sinh trưởng phát triển, 
năng suất và khả năng chống chịu ngoài đồng 
ruộng của một số giống ngô lai có triển vọng 
nhập nội tại Bắc Giang.

2.3. Phương pháp nghiên cứu

- Vật liệu nghiên cứu: Giống ngô DK9901 
(giống ngô lai đơn nhập nội, do Công ty Monsanto 
Thái Lan tại Việt Nam nhập khẩu từ Mỹ. Giống 
ngô DK9901 đã được công nhận chính thức tại 
các vùng trồng ngô trên cả nước theo Quyết định 
số 399/QĐ-TT-CLT ngày 15 tháng 10 năm 2009 
làm đối chứng và 9 giống ngô lai nhập nội từ 
Trung Quốc được ký hiệu là: 973; 588; 811; 166; 
901; 1125; 810; 1306; 162.

- Thí nghiệm được thực hiện vụ xuân và vụ 

đông năm 2017 tại huyện Việt Yên - Bắc Giang. 
Bố trí thí nghiệm theo khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh 
với 10 giống, mỗi giống là 1 ô thí nghiệm, 3 lần 
nhắc lại. Diện tích ô thí nghiệm: 14m2 (không kể 
rãnh), khoảng cách trồng: 70cm  x  25cm. 

- Quy trình chăm sóc theo QCVN 01-56: 
2011/BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn.

- Các chỉ tiêu và phương pháp nghiên cứu 
theo QCVN 01-56: 2011/BNNPTNT của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Phương pháp xử lý số liệu: Các số liệu được 
xử lý bằng Excel và phần mềm IRRISTAT 4.0.
3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Đặc điểm sinh trưởng của các giống ngô lai

Việt Nam là nước nhiệt đới có 4 mùa tương 
đương với 4 vụ trồng cây chính có điều kiện thời 
tiết rất khác nhau nên ảnh hưởng nhiều đến thời 
gian từ gieo đến mọc và thời gian sinh trưởng 
(TGST) của các giống ngô thí nghiệm, kết quả 
thu được ở bảng 1.  

Bảng 1. Thời gian sinh trưởng của các giống ngô thí nghiệm
                                                                                                                               Đơn vị: ngày

Giống  Gieo  - mọc Gieo – trỗ cờ Gieo – phun râu TGST

     Xuân Đông Xuân Đông Xuân Đông Xuân Đông

DK9901          4 6 56 64 62 68 110 130
973 5 7 56 65 60 69 109 131
588 4 6 58 66 63 69 109 129
811 3 6 58 62 62 65 110 127
166 4 6 58 63 63 66 113 126
901 4 6 63 65 68 68 110 129
1125 4 6 58 64 63 67 111 129
810 4 6 57 62 60 65 111 129
1306 4 6 64 66 68 69 110 128
162 5 6 56 67 61 71 113 132

Từ bảng 1 ta thấy: Giống và thời vụ trồng có 
ảnh hưởng đến thời gian từ gieo đến mọc. Vụ xuân 
thời tiết thuận lợi nên thời gian từ trồng đến mọc 
dao động từ 3 – 5 ngày và vụ đông dao động từ 
6 – 7 ngày. Thời gian từ gieo đến trỗ cờ dao động 

từ 56 – 64 ngày (vụ xuân), từ 62 – 67 ngày (vụ 
đông). Thời gian sinh trưởng vụ xuân ngắn hơn vụ 
đông từ 13 – 22 ngày, dao động từ 109 – 113 ngày 
(vụ xuân), từ 126 – 132 ngày (vụ đông). Vụ xuân 
giống 973; 588  có thời gian chín sớm hơn giống 
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DK9901 (đối chứng) 1 ngày, các giống còn lại thời 
gian chín tương đương hoặc muộn hơn giống đối 
chứng từ 1 – 3 ngày. Vụ đông giống 973; 162 thời 
gian chín muộn hơn giống DK9901 (đ/c) từ 1 – 2 
ngày, các giống còn lại đều chín sớm hơn giống 
đối chứng (DK9901) từ 1 – 4 ngày.
3.2. Chiều cao cây, chiều cao đóng bắp, trạng 
thái cây, độ che kín bắp của các giống ngô lai

Số liệu bảng 2 cho thấy: 
Chiều cao cây của vụ đông thấp hơn so với vụ 

xuân dao động từ 215,5cm - 276,4cm (vụ xuân), 
từ 149cm - 190cm (vụ đông). Trong vụ xuân các 
giống thí nghiệm có chiều cao cây cao hơn so với 
giống DK9901 (đối chứng), sự sai khác có ý nghĩa 
thống kê ở mức độ tin cậy 95%. Trong vụ đông 
giống 973 (đạt 155cm), giống 588 (đạt 149cm) 
chiều cao cây thấp hơn so với đối chứng (đạt 
156,2cm), sự sai khác này không có ý nghĩa, các 
giống còn lại cao hơn so với đối chứng với sự sai 
khác có ý nghĩa thống kê ở mức độ tin cậy 95%. 

Chiều cao đóng bắp vụ xuân cao hơn so với vụ 
đông. Trong vụ xuân các giống có chiều cao đóng 
bắp từ 104,9 - 146,4cm, cao hơn so với giống đối 
chứng nhưng giống 810 (đạt 104,9cm) cao hơn 
giống đối chứng (đạt 100,5cm), tuy nhiên sự sai 
khác này không có ý nghĩa thống kê, các giống 
còn lại cao hơn so với giống DK9901, sự sai khác 
này có ý nghĩa ở mức độ tin cậy 95%. Giống 166 
có chiều cao đóng bắp cao nhất đạt 146,4cm.

Trạng thái cây: Vụ xuân giống DK9901; 810 
biểu hiện trạng thái cây tốt (điểm 1) các giống 
còn lại biểu hiện trạng thái khá (điểm 2), trạng 
thái cây trung bình (điểm 3). Vụ đông các giống  
DK9901 (đ/c); 973; 166; 1125 có trạng thái cây 
tốt hơn.

Độ che kín bắp: Vụ xuân độ che kín bắp kém 
hơn có giống 811; 1306 độ che kín (điểm 2), các 
giống còn lại rất kín (điểm 1), vụ đông các giống 
đều có độ che kín bắp rất kín (điểm 1).

Bảng 2. Chiều cao cây, chiều cao đóng bắp, trạng thái cây, độ che kín bắp
của các giống ngô thí nghiệm

 Giống Chiều cao cây 
(cm)

Chiều cao đóng 
bắp (cm)

Trạng thái cây 
(điểm)

Độ che kín bắp
(điểm)

Xuân Đông Xuân Đông Xuân Đông Xuân Đông
DK9901          215,5g 156,2de 100,5g 70de 1 1 1 1
973 229,4de 155,0e 116,2bc 65gh 2 1 1 1
588 231,1d 149,0e 114,2cd 60h 1 2 1 1
811 226,5de 175,0b 119,7b 74c 2 2 2 1
166 276,4a 176,0b 146,4a 67eg 2 1 1 1
901 255,1b 176,0b 134,9a 80b 2 2 1 1
1125 227,8de 170,0bc 129,0a 70de 3 1 1 1
810   218,5eg 166,0c 104,9eg 68e 1 3 1 1
1306 234,6cd 185,0a 120,4ab 85a 2 2 2 1
162 230,4de 190,0a 110,7d 80b 2 2 1 1

CV% 5,4 4,5 4,3 5,4
LSD0,05

11,93 7,22 4,86 3,65

3.3. Mức độ nhiễm sâu bệnh và khả năng 
chống chịu của một số giống ngô lai
       Nước ta, do đặc điểm khí hậu nhiệt đới nóng 
ẩm, nên cây ngô thường bị nhiều loại sâu bệnh 
gây hại. Sâu, bệnh hại là một trong những yếu tố 

ảnh hưởng lớn đến năng suất và chất lượng của 
ngô. Vì vậy, công tác chọn tạo giống ngô có khả 
năng chống chịu sâu bệnh và các điều kiện ngoại 
cảnh được các nhà khoa học rất quan tâm. Kết 
quả thu được ở bảng 3.
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Bảng 3. Sâu bệnh và khả năng chống chịu của một số giống ngô thí nghiệm

Giống Sâu đục thân 
(điểm 1 - 5)

Bệnh khô vằn
 (%)

Đổ gẫy thân 
(điểm 1 - 5)

Chịu hạn (điểm 
1 - 5)

Chịu rét 
(điểm 1 - 5)

Xuân Đông Xuân Đông Xuân Đông Xuân Đông Xuân Đông
DK9901 2 1 8,0 8,5 1 1 1 - 1 1
973 2 1 8,2 3,8 1 1 1 - 1 1
588 2 1 6,2 10,5 1 1 1 - 1 1
811 1 1 4,4 0 1 1 1 - 1 1
   166 3 1 13,9 10,0 1 1 1 - 1 1
901 2 1  9,1 0 1 1 1 - 1 1
1125 1 1 14,2 6,5 1 1 1 - 1 1
810 3 1 13,5 5,5 1 1 1 - 1 1
1306 2 1 11,4 5,0 1 1 1 - 1 1
162 3 1 11,6 0 1 1 1 - 1 1

Số liệu bảng 3 cho thấy: Do vụ xuân mưa 
phùn ẩm độ cao nên sâu bệnh ở vụ xuân gây hại 
nhiều hơn so với vụ đông. 

Sâu đục thân vụ xuân các giống 166; 810; 
162 đều bị sâu đục thân nhiều (điểm 3), giống 
811; 1125 gây hại ít hơn so với giống DK9901 
(đối chứng) và các giống còn lại (điểm 1), sang 
vụ đông giai đoạn trỗ cờ phun râu nhiệt độ giảm 
xuống từ 12 – 230C các giống bị sâu đục thân hại 
ít (điểm 1).

Bệnh khô vằn vụ xuân (từ 4,4 – 13,9%) cao 
hơn vụ đông (từ 0 – 10,5%). Các giống ngô đều 
có khả năng chống đổ gẫy thân, chịu hạn, chịu rét 
tốt ở hai vụ (điểm 1).

3.4. Các yếu tố cấu thành năng suất

Năng suất là chỉ tiêu tổng hợp do nhiều yếu tố 
cấu thành. Khi tác động vào một yếu tố nào đó sẽ 
làm thay đổi năng suất cây trồng.

Kết quả bảng 4 cho thấy:

Chiều dài bắp vụ xuân ở các giống ngô lai dao 

động từ 17,8 – 20,5cm cao hơn so với vụ đông 
dao động từ 16,5 – 20,0cm. Các giống 973; 811; 
901; 1125; 162 đường kính bắp cao hơn so với 
giống đối chứng nhưng sai khác không có ý nghĩa 
thống kê. Giống 588; 810 và 1306 cao hơn so với 
giống đối chứng, sự sai khác này có ý nghĩa thống 
kê ở mức độ tin cậy 95%.

Thời vụ trồng khác nhau không ảnh hưởng 
đến số hàng hạt/bắp. Vụ xuân dao động từ 14,9 – 
16,0 hàng/bắp, vụ đông từ 14,6 – 16,0 hàng/bắp.

Thời vụ và giống ngô khác nhau có ảnh hưởng 
đến số hạt/ hàng của các giống ngô thí nghiệm, 
đây là do thời gian vụ đông nhiệt độ xuống thấp 
đã ảnh hưởng đến các yếu tố cấu thành năng suất. 
Vụ xuân dao động từ 30,4 – 41,0 hạt/hàng cao 
hơn vụ đông dao động từ 29 – 36 hạt/hàng. 

P1000 hạt vụ xuân dao động từ 265,5 – 315,0g 
cao hơn vụ đông 264,8 – 301,8g. Hai vụ xuân và 
đông các công thức thí nghiệm đều có P1000 hạt 
cao hơn so với giống đối chứng DK9901 và sự sai 
khác có ý nghĩa thống kê ở mức độ tin cậy 95%. 

Bảng 4. Các yếu tố cấu thành năng suất của các giống ngô thí nghiệm

Giống Chiều dài bắp 
(cm)

Đường kính bắp 
(cm)

Số hàng hạt/bắp 
(hàng)

Số hạt/hàng
(hạt) P1000 hạt (g)

Xuân Đông Xuân Đông Xuân Đông Xuân Đông Xuân Đông
DK9901 17,8c 17,6cde 4,3c 4,4de 15,2c 15,3bc 35cd 32d 265,5k 264,8g

973 19,0abc 17,6cde  4,5bc 5,2ab 16,0a 16,0a 41,0a 34bc 295,0d 296,8bc

588 18,2bc 18,5bc 5,0a 4,6d 16,0a 16,0a 37bcd 36a 300,2c 288,4e

811 19,4abc 20,0a   4,6abc 5,4a 16,0a 16,0a 38,3bc 33cd 280,6hi 295,1c
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   166 20,2a 18,0cd 4,3c 5,0bc 14,9c 14,6c 37,2bc 29e 285,5g 285,6e

901 19,7ab 17,0de 4,4c 5,0bc 15,3bc 15,3bc 36,2bcd 29e 280,2gh 302,4a

1125 20,5a 20,0a  4,5bc 5,0bc 16,0a 16,0a 37,6bc 36a 288,0eg 300,9ab

810 19,9ab 16,5e 4,9a 4,3e 16,0a 16,0a 38,4ab 32d 315,0a 301,8a

1306 19,0abc 18,5bc  4,8ab 4,7cd 16,0a 16,0a 34,7d 34bc 300,5bc 297,3bc

162 17,9c 18,0cd   4,6abc 4,3e 16,0a 16,0a 30,4e 34bc 285,2gh 289,3de

CV% 8,7 6,2 9,3 6,8 3,1 3,0 7,2 5,2 1,7 1,6

LSD0,05
1,6 1,05 0,4 0,3 0,46 0,44 2,46 1,62 4,74 4,43

3.5. Năng suất của một số giống ngô lai

Từ kết quả bảng 5 chúng tôi có nhận xét:

Khối lượng hạt khô/ô của vụ xuân dao động 
từ 8,29 - 10,70kg thấp hơn vụ đông dao động từ 
8,41 - 10,54kg.

Năng suất thực thu (NSLT) vụ xuân dao động 
từ 7,91- 11,03 tấn/ha, vụ đông dao động từ 6,92 
- 9,87 tấn/ha.

Khối lượng hạt khô/ô của vụ đông cao hơn so 
với vụ xuân do vậy NSTT của vụ đông cao hơn 

so với vụ xuân. Vụ xuân giống 162 có năng suất 
thấp nhất (5,92 tấn/ha), thấp hơn so với giống đối 
chứng (DK9901), sự sai khác có ý nghĩa thống kê, 
giống 810 cho năng suất cao nhất (đạt 7,64 tấn/ha) 
cao hơn so với đối chứng, sự sai khác có ý nghĩa 
thống kê ở mức tin cậy 95%. Vụ đông giống 166 
NSTT đạt 6,01 tấn/ha, thấp hơn so với giống đối 
chứng (đạt 6,19 tấn/ha) song sự sai khác không có 
ý nghĩa thống kê. Giống 588 cho NSTT cao nhất 
(đạt 7,33 tấn/ha) cao hơn so với đối chứng, có ý 
nghĩa thống kê mức độ tin cậy 95%.

Bảng 5. Năng suất của các giống ngô thí nghiệm

Giống Khối lượng hạt khô/ô (kg) NSLT
(tấn/ha)

NSTT
(tấn/ha)

Xuân Đông Xuân Đông Xuân Đông

DK9901 8,50hi 8,68eg 8,05 7,41 6,07de 6,19cd

973 10,67bc 10,10ab 11,03 9,20 7,62a 7,21a

588 9,67cd 10,27ab 10,12 9,46 6,91bc 7,33a

811 9,38de 9,82c 9,80 8,88 6,70cd 7,01a

   166 9,03gh 8,41g 9,02 6,92 6,45cd 6,01d

901 8,86hi 8,77d 8,84 7,66 6,32de 6,26cd

1125 9,59cde 10,54a 9,87 9,87 6,85c 7,52a

810 10,70a 9,34c 11,03 8,81 7,64a 6,67bc

1306 9,11eg 10,10ab 9,51 9,22 6,51cd 7,22a

162 8,29i 9,94b 7,91 8,97 5,92g 7,09ab

CV% 5,5 5,2 6,6 6,8

LSD0,05
0,48 0,47 0,41 0,43
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4. KẾT LUẬN
Thời vụ trồng có ảnh hưởng đến thời gian sinh 

trưởng, chiều cao cây, chiều cao đóng bắp và khả 
năng chống chịu ngoài đồng ruộng của các giống 
ngô lai nghiên cứu. Sâu bệnh vụ xuân nhiều hơn 
vụ đông nhưng khả năng chống đổ, hạn, rét của 
các giống ngô lai đều biểu hiện tốt (điểm 1). Giống 
811; 901; 1125 có khả năng chống chịu sâu bệnh 
tốt hơn so với giống DK9001 (đối chứng) và các 

giống còn lại ở cả hai vụ xuân và đông năm 2017.
Năng suất thực thu (NSTT) của các giống ngô 

lai nhập nội ở 2 vụ xuân và đông năm 2017 đều 
cho năng suất cao (đạt từ 6,32 – 7,64 tấn/ha ở 
vụ xuân và từ 6,26 – 7,52 tấn/ha vụ đông), cao 
hơn so với giống đối chứng DK9001 (6,07 tấn/ha 
vụ xuân và 6,19 tấn/ha vụ đông). Giống 810 cho 
năng suất cao nhất (7,64 tấn/ha vụ xuân) và vụ 
đông thuộc giống 1125 (7,52 tấn/ha). 

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. FAOSTAT, 2018.
2. QCVN 01 – 56: 2011/BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
3. Nguyễn Thế Hùng (2002). Ngô lai và kỹ thuật thâm canh ngô lai. NXB Nông nghiệp, Hà Nội.

THE EVALUATION OF GROWTH AND YIELD OF SOME IMPORTED 
HYBRID MAIZE VARIETIES IN WINTER CROP OF 2017 

IN VIET YEN - BAC GIANG

Bui Thi Thu Trang, Tran Quang Dao
(Agonomy Falculty of Bac Giang Agriculture and Forestry University)

SUMAMRY 
Research was conducted to find the maize varieties which have fast growth, good resistance, high productivity, 
suitable with ecological conditions in Bac Giang. The experiment consisted of 10 hybrid maize varieties grown in 
Bac Giang: DK9901 (control); 973; 588; 811; 166; 901; 1125; 810; 1306; 162.  The experimental results showed 
that the planting season affected the growth time, height and height of maize plants in silking stage, but the varieties 
grown in the same season have little difference in the time of growth, ranging from 1 to 4 days. Seasonal crop 
had influence on disease resistance. There were more insects and diaseases in spring crop than that in winter crop. 
However, the season did not affect the ability to avoiding damage and drought, cold tolerance of experimental maize 
varieties. Varieties 811; 901; 1125 have better insect and pest resistance than that of control and other fomulas in 
both spring and winter crops. Actual yield of imported maize varieties in spring and winter crops in 2017 was higher 
than that of control. In the spring crop, the variety 810 showed the highest yield, reaching 7.64 tons/ha, higher than 
the control (6.07 tons/ha). In winter season, the variety 1125 has the highest yield with 7.52 tons/ha, higher than the 
control (reaching 6.19 tons/ha).
Keywords: Growth, yield, hybrid maize, imported.
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NHÂN NHANH GIỐNG BẠCH ĐÀN CT3 NUÔI CẤY IN VITRO
                                                       

Hoàng Thị Thao1, Ngô Anh Sơn2

(1Khoa Nông học; 2Phòng KH-HTQT, Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang)

TÓM TẮT
Nghiên cứu nhân giống bạch đàn CT3 kết quả cho thấy: Mùa vụ thích hợp nhất để lấy mẫu từ tháng 4 đến tháng 6, tỷ 
lệ mẫu nhiễm là thấp nhất, dưới 4% và tỷ lệ mẫu bật chồi cao nhất, từ 80,0- 86,7%. Chế độ khử trùng tốt nhất là sử 
dụng dung dịch HgCl2 ở nồng độ  0,1% trong 6 phút cho tỷ lệ mẫu sống đạt 93,3%, tỷ lệ mẫu bật chồi đạt cao nhất 
86,7%. Môi trường nhân nhanh tối ưu khi sử dụng MS*+ NAA 0,25 mg/lít và BAP 0,5mg/lít, đạt hệ số nhân chồi là 
2,55 lần, tỷ lệ chồi hữu hiệu là 29,5% chồi mập, lá xanh đậm; Môi trường tạo rễ là ½ MS + IBA 1,0 mg/lít cho tỷ lệ 
chồi ra rễ cao nhất đạt 78,3%, số rễ trung bình là 2,8 rễ/chồi, chiều dài trung bình là 0,9cm, rễ to trắng, đều.
Từ khóa: Bạch đàn, chất điều hòa sinh trưởng, nuôi cấy mô tế bào, nhân giống, môi trường nuôi cấy.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Trong những năm qua, Bạch đàn là một trong 
những loài cây chính để trồng rừng cung cấp 
nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất bột giấy và 
chế biến gỗ. [8].

Hiện nay，việc nhân giống cây con bằng 
nuôi cấy mô là một công cụ rất hữu ích cho các 
chương trình nhân giống cây lâm nghiệp. Đây là 
một trong những phương thức nhân giống có hiệu 
quả cao như: Hệ số nhân giống cao, cây con giữ 
được phẩm chất di truyền tốt của cây me, sạch 
bệnh và việc sản xuất cây giống không phụ thuộc 
vào mùa vụ nên có hiệu quả cao để đưa nhanh 
các giống cây Lâm nghiệp mới chọn tạo vào 
trong thực tiễn sản xuất. Năm 2002 giống bạch 
đàn CT3 có nguồn gốc từ Trung Quốc đã được 
nguyên phó thủ tướng Nguyễn Công Tạn đưa về 
trồng tại miền bắc Việt Nam, các nhà nghiên cứu 
đã trồng khảo nghiệm cây con giâm hom tại 03 
địa phương: Xã bảo Thanh - huyện Phù Ninh - 
tỉnh Phú Thị, xã Ngọc Mỹ - huyện Lập Thạch 
- tỉnh Vĩnh Phúc và xã Tiến Thắng - huyện Yên 
Thế - tỉnh Bắc Giang.  Kết quả theo dõi về các chỉ 
tiêu cho thấy giống bạch đàn CT3 vượt trội về tốc 
độ sinh trưởng, chất lượng gỗ nguyên liệu cũng 
như về vấn đề sinh thái so với những giống Bạch 
đàn trước đây như: UE24, UE27, U6, PN14, PN2, 
PN12[2], Bạch đàn trắng. Dòng bạch đàn CT3 là 
giống tiến bộ kỹ thuật, có tiềm năng sinh trưởng 
tốt và thích nghi trên nhiều loại lập địa khác nhau. 
Việc nghiên cứu nhân giống và phát triển giống 
Bạch đàn này vào sản xuất lâm nghiệp là một yêu 

cầu thiết yếu và có ý nghĩa rất lớn trong sản xuất 
hiện nay.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu nghiên cứu
- Vật liệu dùng trong nghiên cứu này là chồi 

đỉnh và chồi bên lấy từ cây vật liệu giống gốc 
bạch đàn CT3, 10 tháng tuổi được chọn lọc và 
trồng tại vườn ươm Trường Đại học Nông - Lâm 
Bắc Giang.

- Địa điểm nghiên cứu: Các thí nghiệm được 
thực hiện tại Trung tâm Công nghệ sinh học, 
Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang.

- Môi trường nuôi cấy：Môi trường MS 
(Murashige và Skoog, 1962) có bổ sung đường 
20g/lít, agar 5,5g/lít. Môi trường được bổ 
sung các chất điều hoà sinh trưởng thực vật là 
6-benzyladenine (BAP) và Naphthalene Acetic 
Acid (NAA) ở các nồng độ khác nhau. pH của môi 
trường trước khi khử trùng là 5,8[9].

Hình 1. Vườn cây mẹ lấy mẫu
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- Điều kiện nuôi cấy:　Môi trường được khử 
trùng ở 121oC, 1 atm trong 20 phút. Phòng nuôi cây có 
nhiệt độ 25 ± 2oC, độ ẩm 60 ± 5%，số giờ chiếu sáng 
trong ngày: 10h, cường độ ánh sáng khoảng 2000- 
2500 Lux, nhiệt độ phòng nuôi 27 - 29oC [7]． 

- Các thí nghiệm nhân giống bằng nuôi cấy 
mô được tiến hành tại phòng nuôi cấy mô của 
Trung tâm Công nghệ sinh học, Trường Đại học 
Nông - Lâm Bắc Giang.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Nghiên cứu ảnh hưởng của mùa vụ lấy 
mẫu và thời gian khử trùng mẫu đến hiệu quả 
tạo mẫu sạch in vitro 

Thí nghiệm 1: Ảnh hưởng của mùa vụ lấy mẫu: 

Mẫu được lấy vào các thời gian: Từ tháng 1-3, 
tháng 4-6, tháng 7-9 và tháng 10-12. 

Thí nghiệm thực hiện 200 chồi/ công thức, lặp 
lại 3 lần, theo dõi sau 15 ngày. 

Các chỉ tiêu theo dõi: mẫu sống, mẫu bật chồi.

Thí nghiệm 2: Ảnh hưởng của thời gian khử trùng:

Chọn cây mẹ sinh trưởng tốt, cắt chồi bánh tẻ, 
khỏe, không sâu bệnh, dài từ 5- 7cm có mắt ngủ 
từ cây mẹ. Mẫu được cắt vào buổi sáng, cắt bỏ lá, 
rửa dưới vòi nước sạch 30 phút, sau đó dùng nước 
xà phòng loãng lắc trong 5 phút, tiếp theo rửa 
hết xà phòng và tráng lại bằng nước cất vô trùng. 
Mẫu được khử trùng trong dung dịch HgCl2 nồng 
độ 0,1%， thời gian khử trùng khác nhau: 4 phút, 
6 phút, 8 phút, 10 phút, tráng lại bằng nước cất 
vô trùng từ 3- 5 lần. Chồi đã khử trùng được chia 
thành các đoạn dài từ 2 - 4cm, có ít nhất 2 mắt 
ngủ. Các đoạn chồi được chuyển vào môi trường 
tái sinh chồi ban đầu, sử dụng môi trường nuôi 
cấy cơ bản: MS+ 20g/lít đường + 6,0g/lít agar, 
mẫu nuôi cấy trong ống nghiệm. 

Thí nghiệm thực hiện 200 chồi/ công thức, lặp 
lại 3 lần, theo dõi sau 15 ngày. 

Các chỉ tiêu theo dõi: mẫu sống, mẫu bật chồi.

2.2.2. Nghiên cứu xác định môi trường thích 
hợp cho nhân nhanh chồi

Thí nghiệm 1: Chọn loại môi trường nhân 
chồi bạch đàn CT3

Cấy mẫu đã được khử trùng ở thí nghiệm 
trên vào ống nghiệm chứa 3 loại môi trường 
có bổ sung đường 20g/l, agar 6g/l:

1. Môi trường MS (Murashige & Skoog, 
1962).

2. Môi trường MS* (Murashige & Skoog 
medium including Nitsch vitamin, 1969). 

3. Môi trường WPM (Mccown Woody Plant 
medium, 1980). 

Thí nghiệm thực hiện 60 chồi/ công thức, lặp 
lại 3 lần, theo dõi sau 4 tuần nuôi cấy. 

Các chỉ tiêu theo dõi: Tỷ lệ mẫu sống, hệ số 
nhân chồi.

Thí nghiệm 2: Nghiên cứu ảnh hưởng của 
chất điều hòa sinh trưởng đến khả năng nhân 
nhanh chồi bạch đàn CT3

Mẫu cấy bật chồi sau khoảng 4 tuần nuôi cấy, 
những mẫu sống không nhiễm khuẩn, nấm khi 
chồi cao khoảng 2-3cm, có 3-4 cặp lá thì tiến 
hành cấy chuyển sang môi trường nhân nhanh. 

Trong nghiên cứu nuôi cấy mô tế bào thì BAP 
là một trong những chất điều hòa sinh trưởng 
thường được sử dụng trong giai đoạn nhân chồi, 
ngoài ra để đạt hiệu quả cao trong nhân chồi 
cây gỗ người ta thường sử dụng phối hợp giữa 
BAP và NAA. Trong nghiên cứu này, sử dụng 
môi trường MS* (Môi trường MS cải tiến) có 
bổ sung các chất điều hòa sinh trưởng BAP với 
các nồng độ khác nhau (0,0mg/lít; 0,25mg/lít; 
0,5mg/lít; 0,75mg/lít; 1,0mg/lít) và NAA (0,0mg/
lít; 0,25mg/lít; 0,5mg/lít; 0,75mg/lít;1,0mg/lít) + 
20g/lít đường + 5,5g/lít agar. Mẫu nuôi cấy trong 
bình tam giác dung tích 250ml. 

Thí nghiệm thực hiện 60 chồi/ công thức, lặp 
lại 3 lần, theo dõi sau 4 tuần nuôi cấy. 

Các chỉ tiêu theo dõi: Tỷ lệ mẫu sống, tỷ lệ 
mẫu tái sinh, tình hình sinh trưởng (Sinh trưởng: 
rất tốt, tốt, trung bình, kém).

Thí nghiệm 3: Nghiên cứu xác định môi 
trường tạo rễ phù hợp cho giống bạch đàn CT3. 

- Ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng

Khi chồi đạt chiều cao 4- 5cm, thân thẳng, cứng 
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Như vậy, khi sử dụng HgCl2 nồng độ 0,1% đối 
với Bạch đàn CT3 thông qua các thí nghiệm về thời 
gian khử trùng, kết quả cho thấy thời gian 4-6 phút 
cho tỷ lệ mẫu sống từ 93,0- 100%, tỷ lệ bật chồi trên 
80%. Khi tăng thời gian khử trùng lên 8-10 phút kết 
quả mẫu sống giảm dần và tỷ lệ mẫu chết tăng lên. 
Các mùa vụ khác nhau cho thấy kết quả cũng khác 
nhau đáng kể, lấy mẫu vào tháng 4 đến tháng 6 cho 
tỷ lệ sống 93,3- 100%, tỷ lệ bật chồi đạt 80- 86,7%.

Khi sử dụng HgCl2 nồng độ 0,1% đối với bạch 
đàn CT3 thông qua các thí nghiệm về thời gian 
khử trùng, kết quả cho thấy thời gian từ 4 phút cho 
tỷ lệ mẫu sống đạt 100%, tỷ lệ bật chồi 80%, khi 
tăng thời gian khử trùng lên 6 phút, có 93,3% tỷ lệ 
mẫu sống, không có mẫu nhiễm và tỷ lệ bật chồi 
cao nhất, đạt 86,7%. Tiếp tục thí nghiệm tăng thời 
gian khử trùng lên 8-10 phút kết quả mẫu sống 
giảm dần và tỷ lệ mẫu chết tăng lên. 

  Mẫu sống và bật chồi                                      Mẫu chết                                           Mẫu nhiễm

Hình 2. Kết quả khử trùng mẫu bạch đàn CT3

3.2. Nghiên cứu các loại môi trường nuôi cấy

Việc xác định môi trường nuôi cấy thích hợp 
cho từng đối tượng cây trồng cần nhân giống là 
rất quan trọng trong nuôi cấy mô tế bào. Do vậy, 
đề tài thử nghiệm một số môi trường, sử dụng để 
nhân giống các loài cây thân gỗ. Từ đó chọn ra 
môi trường thích hợp cho nghiên cứu nhân giống 

bạch đàn CT3. Hệ số nhân chồi và tỷ lệ chồi hữu 
hiệu phụ thuộc vào môi trường nuôi cấy, nồng độ 
chất dinh dưỡng. Các nghiên cứu giai đoạn này 
nhằm tìm ra được môi trường thích hợp cho giai 
đoạn nhân nhanh chồi, giai đoạn có vai trò quyết 
định đến hiệu quả của quá trình nhân giống. Kết 
quả được trình bày bảng dưới đây.

Bảng 2. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của 3 loại môi trường đến nhân chồi bạch đàn CT3

Loại môi trường Số mẫu sống
(mẫu)

HSNC
(lần)

Tỷ lệ chồi hữu hiệu 
(%)

WPM 26 0.50 42

MS* 47 1.53 53

MS 45 0.53 31

Ghi chú: (MS*: Là môi trường MS cải tiến có bổ sung thêm một số vitamin và khoáng chất HSNC: 
Hệ số nhân chồi)

Từ bảng 2 thấy rằng: HSNC cao nhất ở môi 
trường MS* đạt 1,53 lần ở, tỷ lệ chồi hữu hiệu là 
53%, thấp nhất ở môi trường WPM, đạt 0,5 lần, 
môi trường MS có hệ số nhân chồi đứng thứ hai, 
tuy nhiên tỷ lệ chồi hữu hiệu đạt thấp nhất. Như 
vậy môi trường MS* phù hợp nhất trong ba loại 

môi trường.

3.3. Nhân nhanh chồi

Quá trình nhân nhanh chồi là giai đoạn quyết 
định đến số lượng cây trong nuôi cấy mô tế bào. 
Số lượng chồi hay gọi là hệ số nhân chồi lớn thì 
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việc đáp ứng nhu cầu cung cấp cây con giống sẽ 
lớn. Để nhân giống thành công cần có sự tác động 
bổ sung đồng thời các yếu tố như vật lý, hoá học, 
kỹ thuật cắt tạo mẫu…vv. Với quá trình bổ sung 
chất điều hòa sinh trưởng vào môi trường nuôi 
cấy thích hợp được coi là yếu tố rất quan trọng, 
trong đó BAP và NAA có tác dụng kích thích sự 
hình thành chồi mới. Đây cũng là chất được sử 
dụng cho rất nhiều loại cây, do đó việc nghiên 
cứu sử dụng BAP và NAA để bổ sung cho môi 

trường nuôi cấy ở giai đoạn nhân nhanh với nhiều 
nồng độ khác nhau là cần thiết.

Số liệu thu được ở bảng 2 cho thấy, sau 30 ngày 
nuôi trên các môi trường khác nhau, tại nghiệm 
thức 8 (0,5mg/lít BAP + 0,25mg/lít NAA) hệ số 
nhân chồi là cao nhất, đạt 2,55 lần, tỷ lệ chồi hữu 
hiệu đạt 29,5%, chồi sinh trưởng tốt, lá to màu 
xanh đậm, tiếp đến là nghiệm thức 10 và 5, số 
chồi đạt trên 83%.  

Bảng 3. Ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng đến nhân nhanh chồi

Nghiệm thức Nồng độ 
NAA

Nồng độ BAP Số chồi thu 
được

HSNC Tỷ lệ chồi 
hữu hiệu

Tình hình sinh 
trưởng

 (mg/lít) (mg/lít) (chồi) (lần) (%)  
1 0.0 0.0 60.7 1.01 21.4 ++
2 0.0 0.25 72.9 1.22 16.5 +
3 0.0 0.5 78.0 1.30 21.8 ++
4 0.0 0.75 72.0 1.20 20.8 +
5 0.0 1.0 138.9 2.31 23.0 +++
6 0.25 0.0 88.9 1.48 23.6 ++
7 0.25 0.25 105.6 1.76 17.1 ++
8 0.25 0.5 152.8 2.55 29.5 ++++
9 0.25 0.75 144.5 2.41 23.5 +++
10 0.25 1.0 147.2 2.45 26.5 ++++
11 0.5 0.0 72.2 1.20 22.2 ++
12 0.5 0.25 77.8 1.30 21.9 ++
13 0.5 0.5 86.1 1.44 23.2 ++
14 0.5 0.75 102.8 1.71 20.4 +++
15 0.5 1.0 119.4 1.99 25.1 +++
16 0.75 0.0 72.2 1.20 26.3 ++
17 0.75 0.25 88.9 1.48 19.1 ++
18 0.75 0.5 77.8 1.30 19.3 ++
19 0.75 0.75 77.8 1.30 20.6 ++
20 0.75 1.0 102.8 1.71 18.5 ++
21 1.0 0.0 72.2 1.20 20.8 ++
22 1.0 0.25 138.9 2.31 19.4 ++
23 1.0 0.5 77.8 1.30 20.6 ++
24 1.0 0.75 77.8 1.30 18.0 ++
25 1.0 1.0 86.1 1.44 18.6 ++

Ghi chú: + Sinh trưởng kém；++ Sinh trưởng bình thường；+++ Sinh trương tốt ++++ Sinh trưởng rất tốt

Kết quả phân tích phương sai cho thấy cả 2 loại 
chất kích thích sinh trưởng đều có ảnh hưởng đến 
nhân nhanh chồi Bạch đàn CT3. Trong đó BAP 

có ảnh hưởng mạnh hơn NAA. Kết quả thí nghiệm 
thấy rằng BAP ở nồng độ 0,5mg/l có ảnh hưởng 
mạnh nhất. Phân tích phương sai chứng minh tại 
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nghiệm thức 8 sự khác biệt rõ ràng (P>0.05). Dựa 
trên những số liệu có thể rút ra BAP không chỉ liên 

quan đến tỷ lệ tạo chồi mà còn liên quan chặt chẽ 
đến sự sinh trưởng của chồi.

       Chồi 7 ngày tuổi                                                               Chồi 25 ngày tuổi

Hình 3. Nhân nhanh chồi bạch đàn CT3

3.4. Tạo cây hoàn chỉnh
- Ảnh hưởng của môi trường: 
Kết quả thí nghiệm cho thấy kết quả môi 

trường cơ bản thích hợp cho thí nghiệm nuôi cấy 
mô đối với bạch đàn CT3 là môi trường ½ MS, 
đạt tỷ lệ ra rễ 74,0%, rễ trắng, kích thước tương 
đối đều; môi trường MS có tỷ lệ thấp hơn, đạt 
53,0%, rễ phân nhánh sớm.

Hình 4. Môi trường ra rễ
- Ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng: 

Giai đoạn ra rễ là giai đoạn tạo cây con hoàn 
chỉnh có đủ thân, lá và rễ. Giai đoạn này các chất 
có tác dụng kích thích tạo chồi và vươn cao của 
chồi được loại bỏ. Thay vào đó là các chất có 
tác dụng kích thích ra rễ, do vậy các chất auxin 
thường được sử dụng bổ sung vào môi trường 
nuôi cấy mô tế bào. Giai đoạn này không cần sự 
sinh trưởng về chiều cao mà chỉ cần tạo rễ cho 
chồi nên nồng độ auxin, đường, các chất dinh 
dưỡng khác trong môi trường nuôi cấy cũng được 
giảm xuống 1/2. [6,7]. IBA là chất điều hòa sinh 
trưởng thuộc nhóm auxin được sử dụng phổ 
biến trong nuôi cấy mô tế bào, có tác dụng tạo 
rễ cho chồi, môi trường tạo rễ bạch đàn CT3: 
½ MS+ 20g/lít đường + 6g/lít Agar + 100mg/lít 
Inostol + IBA ở các nồng độ: 0,0mg/lít; 0,5mg/
lít; 1,0mg/lít; 1,5mg/lít; 2,0mg/lít. Theo dõi sau 
3 tuần nuôi cấy thu được kết quả như sau:

Bảng 4. Ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng IBA đến sự tạo rễ

Nồng độ IBA 
(mg/lít)

Tỷ lệ chồi ra rễ
(%)

Số rễ TB (rễ/
cây)

Chiều dài TB 
(cm)

Hình thái rễ

0,0 10,0 0,6 0,7 Rễ ngắn, dòn, dễ gãy

0,5 60,0 2,5 1,0 Rễ dài, đầu rễ đen, nhiều rễ phụ

1,0 78,3 2,8 0,9 Rễ to, trắng, đều

1,5 55,0 2,1 0,8 Rễ dài, mảnh

2,0 41,7 1,4 0,6 Rễ ngắn, mảnh, đen

Kết quả bảng 4 cho thấy: IBA ở các nồng độ 
khác nhau có ảnh hưởng rõ rệt đến tỷ lệ ra rễ, 

số rễ trung bình, chiều dài rễ của bạch đàn CT3. 
Không sử dụng IBA kết quả chỉ có 10% chồi ra rễ 
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và số rễ trung bình đạt rất thấp, đạt 4,6%, khi tăng 
nồng độ IBA lên 0,5mg/lít thì tỷ lệ ra rễ tăng lên 
đáng kể, đạt 60%, số rễ trung bình là 2,5, tiếp tục 
tăng lên nồng độ 1,0mg/lít tỷ lệ ra rễ đạt cao nhất 

78,3%, số rễ trung bình là 0,9, hình thái rễ to, đều, 
trắng. Thí nghiệm với nồng độ IBA cao hơn lên 
1,5 và 2,0mg/lít thì tỷ lệ ra rễ và số rễ trung bình 
đều giảm dần.

 Hình 5. Tạo rễ bạch đàn CT3

3.5. Huấn luyện cây con

Cây sau khi ra rễ, cho cây ra ngoài thích ứng 
dần với ánh sáng tự nhiên khoảng 7 đến 10 ngày, 
khi lá cây mở rộng, thân cây cứng cáp, tiến hành 
đem cây cấy vào giá thể bầu 100% đất tầng B, 
thường xuyên tưới nước đủ ẩm, che nắng, bón 
phân NPK, phun thuốc phòng trừ nấm bệnh... sau 
2 tháng, cây cao khoảng 20cm hoặc cây có 8-10 
lá thì đem cây đi trồng.
4. KẾT LUẬN

Nghiên cứu về nuôi cấy mô bạch đàn CT3 
cho thấy thành phần và nồng độ các chất điều hoà 
sinh trưởng ảnh hưởng mạnh và rõ đến hiệu quả 
quá trình nhân nhanh chồi và tạo cây hoàn chỉnh.

a. Mùa vụ lấy mẫu thích hợp nhất để nuôi cấy 

bạch đàn CT3 là từ tháng 4 đến tháng 6.

b. Phương pháp khử trùng mẫu tốt nhất đối với 
bạch đàn CT3 là sử dụng HgCl2 nồng độ 0,1%, 
thời gian khử trùng 4 -6 phút, tỷ lệ mẫu sống đạt 
93,3-100%, tỷ lệ bật chồi từ 80,0- 86,7%.

c. Môi trường tạo chồi thích hợp là môi trường 
MS*+ 20g/ lít đường + 6,0g/lít agar.

d. Môi trường nhân chồi tốt nhất là môi trường 
MS* + 0,25mg/lít NAA + 0,5mg/lít BAP, thời 
gian cấy chuyển thích hợp là 20 – 25 ngày/lần.

e. Môi trường tạo rễ phù hợp là môi trường 
1/2MS + 1,0mg/lít IBA + 20g/lít đường + 6,0g/
lít agar.

f. Huấn luyện cây con sau khi ra rễ tốt nhất từ 
7- 10 ngày.
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RAPID PROPAGATION OF CT3 EUCALYPTUS VARIETY 
BY IN VITRO CULTURE

Hoang Thi Thao1, Ngo Anh Son2

(1Agonomy Faculty; 2Science and International Cooperation Department of Bac Giang Agriculture and Forestry 
University)

SUMMARY
The result of CT3 Eucalyptus breeding research showed that: The best seasons for sampling is from April to June, 
which have the lowest infected sample rate (less than 4%) and the highest bud coefficient rate (from 80, 0% to 
86.7%). The best sterilization mode is using HgCl2 0.1% within 6 minutes, which gives the survival rate of 93.3%, 
0% sample rate and the highest bud coefficientrate at 86.7%. The rapid and optimal propagation environment is 
MS*+0.25mg/l NAA and 0.5mg/l BAP, which gives 2.55 times of shoot multiplier, shoot rate effective is 29.5% with 
dark green leaves. The rooting environment with the highest rooting rate is the use of 1/2 MS*, reaching 74.0%.  The 
appropriate root growth regulator is IBA 1.0mg/liter, which gives 78.3% of root shoot rate, with the average number 
of roots is 2.8 and their average length is 0.9cm. They are white, strong and even.
Keywords: Culture medium, eucalyptus, growth regulator, propagation, tissue culture. 
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XÂY DỰNG QUY TRÌNH SẢN XUẤT SỮA ĐẬU TƯƠNG NẢY MẦM

Vũ Kiều Sâm, Nguyễn Thị Thanh Huyền
(Khoa Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Nông-Lâm Bắc Giang)

TÓM TẮT
Mục đích của nghiên cứu này là xác định các thông số kỹ thuật để xây dựng quy trình sản xuất sữa đậu nành nảy mầm. 
Bằng phương pháp công nghệ đã xây dựng được quy trình sản xuất sữa đậu tương này mầm với nhiệt độ ngâm đậu 
tương 350C, thời gian ngâm 3 giờ; ủ ở nhiệt độ 250C trong thời gian 26 giờ; đậu tương sau khi nảy mầm được xay ở 
tỷ lệ đậu tương/nước: 1/9; sau khi lọc, dịch sữa đậu đồng hóa ở áp suất 170bar; sữa đậu tương nảy mầm sau khi đồng 
hóa gia nhiệt, đóng chai và thanh trùng ở nhiệt độ 1150C trong thời gian 15 phút.
Từ khóa: Dịch sữa đậu đóng chai, đồng hóa, gia nhiệt, sữa đậu tương nảy mầm, thanh trùng, tỷ lệ.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Đậu tương là nguyên liệu chứa nhiều chất 
dinh dưỡng, bao gồm: protein, lipid, canxi, các 
vitamin (vitamin B1, vitamin B2, vitamin A…  ). 
Đặc biệt đối với đậu tương nẩy mầm còn chứa 
một lượng khá lớn của isoflavone và phytosterol 
thuộc nhóm các hợp chất flavonoid cao hơn nhiều 
so với đậu tương thường đã tạo cho đậu tương 
nẩy mầm một hoạt chất sinh học quan trọng có 
tác dụng tốt cho người mắc bệnh mạch vành tim; 
ngăn ngừa bệnh ung thư vú của phụ nữ, ung thư 
tuyến tiền liệt của nam giới và làm giảm bớt bệnh 
loãng xương cho phụ nữ ở tuổi mãn kinh [9].

Với giá trị dinh dưỡng và kinh tế đem lại cao 
như vậy nên hiện nay sản phẩm được chế biến 
từ hạt đậu tương nẩy mầm đang là một trong 
những mặt hàng được người tiêu dùng quan tâm 
và sử dụng nhiều. Ở Việt Nam việc nghiên cứu 
về isoflavon và quá trình chiết tách, thu nhận 
isoflavon còn hạn chế , chủ yếu là các nghiên cứu 
cơ bản. Đặc biệt sản phẩm sữa đậu tương nẩy 
mầm chưa thấy có cơ sở nào nghiên cứu đưa vào 
sản xuất, kể cả các công ty nước ngoài. Chính vì 
vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài này với 
mong muốn cung cấp ra thị trường một dòng sản 
phẩm mới được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.

2. NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 

2.1. Nguyên vật liệu

Nguyên liệu sử dụng để sản xuất sữa đậu 
tương nảy mầm là hạt đậu tương có màu vàng 
sáng, vừa thu hoạch, phơi khô, tách hạt và được 
thu mua tại các hộ gia đình thuộc xã Quảng Minh, 
huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Phương pháp xác định ảnh hưởng của nhiệt 
độ, thời gian ngâm đến tỷ lệ nảy mầm của hạt

Để hạt nảy mầm được thì hạt cần hút một 
lượng nước cần thiết. Nhiệt độ nước ngâm và 
thời gian ngâm ảnh hưởng rất lớn đến sự hoạt hóa 
của các enzym, thúc đẩy sự nảy mầm của hạt. Để 
tìm ra chế độ ngâm hạt thích hợp, tiến hành thí 
nghiệm ngâm đậu tương ở các nhiệt độ 30; 35; 
40; 450C trong thời gian ngâm: 1 giờ, 2 giờ, 3 
giờ, 4 giờ.

Tất cả các công thức thí nghiệm, sau khi ngâm 
được ủ ở nhiệt độ phòng, Khối lượng mẫu: 100g 
đậu tương; Thí nghiệm được lặp lại 3 lần, kết quả 
là giá trị trung bình của 3 lần lặp.

Chỉ tiêu đánh giá: Thủy phần hạt; tỷ lệ nảy 
mầm của hạt.

2.2.2. Phương pháp xác định ảnh hưởng của 
nhiệt độ ủ đến tỷ lệ nảy mầm của hạt

Trong quá trình ủ hạt nảy mầm thì yếu tố nhiệt 
độ quyết định rất lớn đến tỷ lệ hạt nảy mầm. Để 
tìm ra nhiệt độ ủ tối ưu tiến hành thí nghiệm ở 
các ngưỡng nhiệt độ sau: 200C, 250C, 300C, 350C.

Hạt sau khi ngâm nước tiến hành ủ ở các 
ngưỡng nhiệt độ trên; khối lượng mỗi mẫu: 100g 
đậu tương; thí nghiệm được lặp lại 3 lần, kết quả 
là giá trị trung bình của 3 lần lặp.

Chỉ tiêu đánh giá: Tỉ lệ hạt nảy mầm. 

2.2.3. Phương pháp xác định ảnh hưởng của 
tỷ lệ hạt đậu tương nảy mầm/nước khi xay đến 
chất lượng sữa đậu tương nảy mầm 

Hạt đậu tương sau khi ủ nảy mầm được đem 
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đi rửa sạch nhằm loại bỏ mùi chua, sau đó được 
đem đi xay (nghiền). Để xác định tỷ lệ hạt đậu/
nước khi xay tiến hành thí nghiệm ở các tỷ lệ: 
1/5,1/6,1/7,1/8,1/9,1/10.

Khối lượng mẫu: 200g đậu tương; thí nghiệm 
được lặp lại 3 lần, kết quả là giá trị trung bình của 
3 lần lặp.

Chỉ tiêu đánh giá: Hàm lượng chất rắn hòa 
tan tổng số; chỉ tiêu cảm quan.

2.2.4. Phương pháp xác định ảnh hưởng của 
áp suất đồng hóa đến chất lượng của sữa đậu 
tương nảy mầm

Hạt đậu tương sau khi xay, lọc thu được dịch 
sữa được đem đi gia nhiệt ở nhiệt độ 600C sau cho 
vào máy đồng hóa nhằm tạo độ đồng nhất, tránh 
hiện tượng kết lắng khi tồn trữ. Để tìm ra chế độ 
đồng hóa thích hợp, chúng tôi tiến hành nghiên 
cứu ở các ngưỡng áp suất 150; 170 và 200 bar.

Khối lượng mẫu: 2 lít dịch sữa đậu tương; Thí 
nghiệm được lặp lại 3 lần, kết quả là giá trị trung 
bình của 3 lần lặp.

Chỉ tiêu đánh giá: Hàm lượng protein; độ 
nhớt; hiệu quả đồng hóa.

2.2.5. Phương pháp xác định ảnh hưởng của 
chế độ thanh trùng đến chất lượng và thời gian 
bảo quản sữa

Sau khi phối chế dịch sữa và đường để tạo 
thành dịch có hàm lượng chất khô hòa tan từ 
120Bx rồi được đồng hoá ở áp suất 170bar, nâng 
nhiệt  tới 1000C và rót vào chai thủy tinh được 
đem đi thanh trùng. Chế độ thanh trùng sữa 
quyết định đến chất lượng và thời gian bảo ôn, 
bảo quản sữa. 

Để xác định chế độ thanh trùng sữa thích hợp 
tiến hành nghiên cứu thanh trùng ở ngưỡng nhiệt 
độ 1150C và 1210C trong thời gia 10;15;20 phút.

Khối lượng mẫu: 2 lít dịch sữa đậu tương; Thí 
nghiệm được lặp lại 3 lần, kết quả là giá trị trung 
bình của 3 lần lặp.

Chỉ tiêu đánh giá: Hàm lượng protein; chỉ tiêu 
vi sinh vật; chỉ tiêu cảm quan.

2.2.6. Phương pháp phân tích

- Xác định hàm lượng chất khô hòa tan bằng 
chiết quang kế [2].

- Xác định hàm lượng lipit bằng phương pháp 
soxhlet [2].

- Xác định đường khử bằng phương pháp gra-
xianop [2].

- Xác định hàm lượng đạm toàn phần bằng 
phương pháp kjeldahl [2].

- Phân tích các chỉ tiêu cảm quan của sản 
phẩm theo tiêu chuẩn: TCVN 3215-79.

- Xác định tỷ lệ nảy mầm bằng cách đếm số 
hạt nẩy mầm/ tổng số hạt ban đầu* 100%.

- Xác định hàm lượng VSV tổng số, lượng 
nấm men, nấm mốc [4].

2.2.7. Phương pháp thu thập và xử lý số liệu

Các số liệu thu thập sẽ được xử lý thống kê 
bằng phần mềm IRRISTAT 5.0.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Thành phần hóa học của đậu tương

Chúng tôi tiến hành phân tích các chỉ tiêu 
đánh giá chất lượng của nguyên liệu đậu tương. 
Kết quả thu được thể hiện ở bảng 1.
Bảng 1. Thành phần dinh dưỡng cơ bản của hạt 

đậu tương

Chỉ tiêu Hàm lượng

Độ ẩm

Tinh bột

Protein

Lipit

12,5%

32,4%

37,1%

20,6%

3.2. Ảnh hưởng của nhiệt độ, thời gian ngâm 
đến tỷ lệ nảy mầm của hạt đậu nành

Thông thường các loại hạt được bảo quản ở 
ẩm độ 12-13%, với ẩm độ này hạt ở trạng thái 
ngủ nghỉ, mọi hoạt động sinh tổng hợp các chất 
bị gián đoạn, hạt không thể nảy mầm được. Để 



CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

88 TẠP CHÍ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN - SỐ 1 (06/2019)

quá trình nảy mầm diễn ra thì hạt phải được hút 
được một lượng ẩm cần thiết. Vì vậy chúng tôi 
tiến hành nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ 

nước ngâm và thời gian ngâm đến tỷ lệ nảy mầm 
của hạt đậu tương. Kết quả thu được thể hiện ở 
bảng 2. 

Bảng 2. Ảnh hưởng của nhiệt độ, thời gian ngâm đến tỷ lệ nảy mầm của hạt đậu tương

Nhiệt độ (0C) Thời gian ngâm (giờ) Độ ẩm hạt (%) Tỷ lệ nảy mầm (%)
30 1 31,42 46,78m

30 2 37,67  49,86i

30 3 42,5  57,71d

30 4 44,7 53,7g

35 1 44,26 50,12hi

35 2 47,57 64,54c

35 3 53,5 74,49a

35 4 58,32 66,7b

40 1 47,78 48,0
40 2 50,49 56,78e

40 3 53,50 54,1g

40 4 58,32 43,63
45 1 49,46 50,5h

45 2 51,57 48,56l

45 3 56,54 46,5m

45 4 56,61 41,51n

CV% 0.5
LSD0.05 0.61

Ghi chú: Trên cùng một cột các điểm trung bình có chữ giống nhau thì không có sự khác nhau có ý nghĩa 
ở mức α=5%

Nhìn vào kết quả cho thấy khi ngâm hạt ở 
nhiệt độ 300C trong thời gian 1-3 giờ lượng ẩm 
mà hạt hút ít hàm ẩm thấp dẫn đến tỷ lệ nảy mầm 
của hạt thấp. Khi ngâm hạt ở nhiệt độ cao 40-
450C ảnh hưởng không tốt tới khả năng nảy mầm 
của phôi dẫn đến tỷ lệ nảy mầm của hạt cũng bị 
ảnh hưởng. Theo kết quả trên thì khi ngâm hạt ở 
nhiệt độ 350C cho lệ nảy mầm cao nhất.

Mặt khác tỷ lệ nảy mầm ngoài phụ thuộc vào 
nhiệt độ nước ngâm còn phụ thuộc vào hàm ẩm 
của hạt. Cùng nhiệt độ nước ngâm 350C nhưng 
thời gian ngâm kéo dài 4 giờ tỷ lệ nảy mầm giảm 
xuống còn 66,7% là do hàm lượng ẩm trong hạt 
quá cao, hạt bị lên men chua, có mùi hơi khó chịu, 
hạt có thể bị hơi nhớt. 

Như vậy điều kiện thích hợp cho hạt nẩy mầm 
là nhiệt độ nước ngâm 350C với thời gian ngâm 3 
giờ tỷ lệ nảy mầm đạt được 74,49%.

3.3. Ảnh hưởng của nhiệt độ ủ đến tỷ lệ nảy 
mầm của hạt

Kết quả thực nghiệm chothấy chiều dài mầm 
khoảng 1 mm cho hàm lượng Isoflavon là cao 
nhất, và tỷ lệ nảy mầm không phụ thuộc vào thời 
gian ủ. Thời gian ủ phù hợp là 26 giờ. Nếu ủ trong 
thời gian dài hạt bị lên men chua, có mùi khó chịu 
và bị nhớt. Tuy nhiên nhiệt độ ủ lại là một trong 
những yếu tố quan trọng ảnh hưởng nhiều đến 
quá trình nẩy mầm của hạt. Kết quả nghiên cứu 
ảnh hưởng nhiệt độ ủ đến khả năng nảy mầm của 
hạt được thể hiện qua bảng 3.
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Bảng 3. Ảnh hưởng của nhiệt độ ủ đến tỷ lệ nảy mầm của hạt

Nhiệt độ ủ (0C) Tỷ lệ nảy mầm (%)

20 72,4c

25  76,7a

30 74,54b

35 70,1d

CV% 0.7

LSD0.05 0.99

Ghi chú: Trên cùng một cột các điểm trung bình có chữ giống nhau thì không có sự khác nhau có ý nghĩa 
ở mức α=5%

Từ kết quả ở bảng 3 cho thấy ở cùng một 
khoảng độ ẩm của hạt là 45-50%, khi ủ ở các nhiệt 
độ ủ khác nhau cho tỷ lệ nảy mầm khác nhau. Đối 
với hạt đậu tương do hàm lượng protein trong hạt 
cao hạt rất dễ bị thối. Cụ thể nhiệt độ 350C tỷ lệ 
nảy mầm thấp 70,1%, do bản thân trong quá trình 
hạt nẩy mầm cũng sinh ra một lượng nhiệt lớn làm 
nóng khối hạt cùng với nhiệt độ môi trường cao 
hạt bị ủng thối, bị lên men chua có mùi khó chịu. 
Ở nhiệt 200C cho tỷ lệ nảy mầm cao hơn nhưng so 

với mẫu ủ ở 250C thì tỷ lệ nảy mầm vẫn thấp hơn. 
Do đó, chúng tôi chọn nhiệt độ độ ủ 250C là phù 
hợp vì cho tỷ lệ nảy mầm cao hơn 76,7%.
3.4. Ảnh hưởng của tỷ lệ hạt đậu tương nảy 
mầm/nước khi xay đến chất lượng sữa đậu 
tương nảy mầm

Tiến hành khảo sát tỷ lệ giữa khối lượng 
nguyên liệu (hạt đậu) và khối lượng sản phẩm 
ở các giá trị khác nhau :1/5,1/6,1/7,1/8,1/9,1/10 
Kết quả thể hiện ở bảng 4.

Bảng 4. Ảnh hưởng của tỷ lệ hạt đậu tương nảy mầm/nước khi xay đến chất lượng sữa đậu tương nảy mầm

Tỷ lệ 
NL/nước

Hàm lượng 
protein (%)

Hàm lượng 
lipit (%)

Khả năng 
chấp nhận 
sản phẩm

Nhận xét cảm quan

1/5 6,5 3,6 5,6a Màu trắng sữa, quá đặc. Hương vị đậm.
1/6 5,5 3,0 6,4a Màu trắng sữa, đặc. Hương vị vừa phải.
1/7 4,7 2,6 7,8b Màu trắng sữa, hơi đặc    hương vị vừa phải.

1/8 4,0 2,3 8,9c Màu trắng sữa, trạng thái sữa và hương vị phù hợp.  

1/9 3,6 2,0 8,5c Màu trắng sữa, trạng thái sữa và hương vị phù hợp.
1/10 3.0 1.4 7,2b Màu trắng sữa, loãng. Hương vị không đặc trưng.

Ghi chú: Trên cùng một cột các điểm trung bình có chữ giống nhau thì không có sự khác nhau có ý nghĩa 
ở mức α=5%

Qua bảng 4 cho thấy các mẫu có tỷ lệ phối 
chế khác nhau thì sẽ cho sản phẩm có chất lượng 
cũng rất khác nhau. Với các tỷ lệ pha loãng cao 
tạo nên sản phẩm có trạng thái loãng, hương vị 
không đặc trưng, có độ chấp nhận thấp đồng thời 
hàm lượng các chất dinh dưỡng như protein, lipit 

cũng thấp nên vai trò cung cấp chất dinh dưỡng 
kém. Ngược lại với các tỷ lệ pha loãng thấp tạo 
nên sản phẩm có trạng thái quá đặc, tuy hương 
vị rất đậm đặc, hàm lượng các chất dinh dưỡng 
cao nhưng lại làm mất đi vai trò giải khát của sản 
phẩm. Hơn về mặt kinh tế, nếu tỷ lệ phối chế thấp 
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thì giá thành sản phẩm sẽ cao dẫn tới khả năng 
chấp nhận sản phẩm sẽ thấp. Như vậy chỉ với tỷ 
lệ phối chế 1/8-1/9 thì sản phẩm thu được đảm 
bảo cả về chất lượng cũng như hiệu quả kinh tế 
và giá thành, ở tỷ lệ này khả năng chấp nhận sản 
phẩm là cao nhất, sản phẩm được ưa thích nhất. 

Từ các nhận xét trên chúng tôi chọn tỷ lệ giữa 
khối lượng nguyên liệu/sản phẩm cho sản phẩm 
sữa đậu tương nảy mầm tỷ lệ đậu/nước =1/9 nhằm 
tạo ra sản phẩm có chất lượng tốt. 
3.5 Ảnh hưởng của áp suất đồng hóa đến chất 
lượng của sữa đậu tương nảy mầm

Để tạo cho sản phẩm có một trạng thái ổn 
định (không bị phân lớp hoặc tách nước) trong 
quá trình bảo quản tồn trữ và lưu thông chúng 
tôi tiến hành xác định các chế độ đồng hoá ở các 
ngưỡng áp suất đồng hoá khác nhau. Tất các các 
công thức thí nghiệm sau đó được đem đi đóng 
chai, thanh trùng và theo dõi các chỉ tiêu lý hóa 
chính như trạng thái, hàm lượng protein, hàm 
lượng chất khô hoà tan, lipit. Kết quả được trình 
bày ở bảng 5.

Bảng 5. Ảnh hưởng của áp suất đồng hóa đến chất lượng của sữa đậu tương nảy mầm

Áp suất
(bar)

Hàm lượng 
protein (%)

Hàm lượng 
lipit
(%)

Hàm lượng chất 
khô hòa tan

(0Bx)

Trạng thái sản phẩm sau 3 
tháng

Điểm cảm 
quan

Đối chứng 3,6 2,0 12
Tách lớp (chiều dày phần 

tách =1cm)
4,9c

150 3,55 2,0 12
Hơi tách lớp (chiều dày phần 

tách =0,2cm) 
7,6b

170 3,5 2,0 12 Đồng nhất, ổn định 8,7a

200 3,5 2,1 12 Đồng nhất, ổn định 8,7a

Từ kết quả bảng 5 cho thấy về trạng thái của 
sản phẩm: Đối với mẫu không đồng hoá xảy ra 
hiện tượng phân lớp phía trên tạo thành một lớp 
váng có màu trắng đục, chiều dày khoảng 1cm 
(sản phẩm được đóng trong chai 250ml), cũng 
tương tự với mẫu được đồng hoá ở áp suất thấp 
thì hiện tượng này vẫn xảy ra nhưng chiều dày lớp 
váng trắng mỏng hơn (khoảng 0,1-0,2cm). Đối với 
các mẫu được đồng hoá ở các áp suất cao hơn (170 
bar và 200bar) thì trạng thái của sản phẩm rất ổn 
định sau thời gian bảo quản dài (3 tháng). Vì vậy 
xét về mặt hiệu quả kinh tế chúng tôi chọn chế độ 
đồng hoá là 170bar cho sản phẩm sữa đậu tương 
nảy mầm; với áp suất đồng hóa này là có thể giữ 
cho sản phẩm có trạng thái ổn định trong quá trình 
bảo quản sau chế biến.

Về chất lượng sản phẩm: Sự chênh lệch của 
các chỉ tiêu về thành dinh dưỡng của các mẫu khi 
được đồng hóa ở các chế độ khác nhau so với nhau 
và so với mẫu đối chứng là không đáng kể. Như 
vậy công đoạn đồng hoá không ảnh hưởng đáng kể 
đến các chỉ tiêu dinh dưỡng của sản phẩm.

Qua các nhận xét trên chúng tôi chọn chế độ 
đồng hoá với áp lực 17bar cho sản phẩm sữa đậu 
tương nẩy mầm.

3.6. Ảnh hưởng của chế độ thanh trùng đến 
chất lượng và thời gian bảo quản sữa 

Thanh trùng nhằm tiêu diệt hoặc ức chế hoạt 
động của vi sinh vật đảm bảo sản phẩm có chất 
lượng tốt, giữ được giá trị dinh dưỡng cũng như 
giá trị cảm quan trong một thời gian nhất định. 

Sau khi phối chế dịch sữa và đường để tạo 
thành dịch có hàm lượng chất khô hòa tan từ 
120Bx rồi được đồng hoá ở áp suất 170bar, nâng 
nhiệt  tới 1000C và rót vào chai thủy tinh. Chai 
được ghép nắp và thanh trùng ở các nhiệt độ và 
thời gian khác nhau. Các mẫu sau khi thanh trùng 
được làm nguội tới nhiệt độ thường và được bảo 
ôn ở 370C trong thời gian 1 tuần sau đó được đưa 
đi đánh giá các chỉ tiêu cảm quan, các chỉ tiêu 
dinh dưỡng và các chỉ tiêu về vi sinh vật. Kết quả 
được trình bày ở các bảng sau:
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Bảng 6. Ảnh hưởng của chế độ thanh trùng đến các chỉ tiêu cảm quan của sữa đậu nảy mầm sau thanh trùng

Thờigian
(Phút)

Nhiệt độ
(0C)

Màu sắc Hương vị

10 115 Trắng sữa Đặc trưng

10 121 Trắng sữa Đặc trưng

15 115 Trắng sữa Đặc trưng

15 121 Trắng sữa Đặc trưng

20 115 Trắng sữa Đặc trưng

20 121 Trắng hơi vàng Hơi có mùi caramen

25 115 Trắng hơi vàng Mùi caramen

25 121 Trắng vàng Mùi caramen

Bảng 7. Ảnh hưởng của chế độ thanh trùng đến các chỉ tiêu cảm quan của sữa đậu nảy mầm sau 1 tháng bảo quản

Thờigian
(Phút)

Nhiệt độ
(0C)

Màu sắc, trạng thái Hương vị

10 115 Trắng sữa, vón cục, phân lớp Có mùi chua

10 121 Trắng sữa, phân lớp Hơi có mùi chua

15 115 Trắng sữa Đặc trưng

15 121 Trắng sữa Đặc trưng

20 115 Trắng sữa Đặc trưng

20 121 Trắng hơi vàng Hơi có mùi caramen

25 115 Trắng hơi vàng Mùi caramen

25 121 Trắng vàng Mùi caramen

Bảng 8. Ảnh hưởng của chế độ thanh trùng tới hàm lượng protein (%) trong sản phẩm sữa đậu tương 
nảy mầm

Thờigian
(Phút)

Nhiệt độ
(0C)

Hàm lượng protein (%)

10 115 3,4
10 121 3,3

15 115 3,2

15 121 3,1

20 115 2,7

20 121 2,6

25 115 2,3

25 121 2,1
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Bảng 9. Ảnh hưởng của chế độ thanh trùng đến các chỉ tiêu vi sinh của sữa đậu tương nảy mầm

Thờigian
(Phút)

Nhiệt độ
(0C)

VSV tổng số (tb/ml) Men, mốc (tb/ml)

10 115 110 0
10 121 89 0
15 115 35 0
15 121 5 0
20 115 7 0
20 121 2 0
25 115 3 0
25 121 0 0

Qua các bảng trên cho thấy hàm lượng protein 
biến đổi ở các mẫu không lớn, khi thanh trùng 
ở nhiệt độ càng cao trong thời gian càng dài thì 
lượng protein bị tổn hao càng nhiều. Do mục đích 
của qúa trình thanh trùng vừa đảm bảo về mặt an 
toàn thực phẩm vừa phải đảm bảo về mặt chỉ tiêu 
cảm quan, chỉ tiêu hóa học. Vì vậy chúng tôi tiếp 
tục xem xét ở các khía cạnh khác.

Về các chỉ tiêu cảm quan như mầu sắc, hương 
vị ngay sau khi thanh trùng màu sắc của sản 
phẩm có sự biến đổi rõ rệt khi nhiệt độ càng cao 
và thời gian giữ nhiệt càng dài. Các mẫu được 
thanh trùng ở nhiệt độ 1150C/10 phút, 1150C/15 
phút, 1210C/10phút, 1210C/15phút có màu sắc 
của sản phẩm là đẹp nhất với hương vị tự nhiên 
của đậu tương.

Sau thời gian bảo quản 1 tháng, các mẫu được 
thanh trùng ở nhiệt độ thấp hoặc thời gian ngắn 
đều bị hỏng do vi sinh vật làm cho sản phẩm có 
mùi vị lạ (chua) đồng thời trạng thái của sản phẩm 
không đạt chất lượng do protein biến tính (trong 
môi trường có pH thấp) tạo sự phân lớp hoặc vón 
cục trong sản phẩm. 

Ở bảng 9, đối với chỉ tiêu vi sinh vật, tất cả 
các mẫu được kiểm tra đều không thấy xuất hiện 
tế bào nấm men, mốc, lượng vi sinh tổng số của 
các mẫu đều nằm trong phạm vi cho phép theo 
TCVN 5042-1994 đối với nước quả đóng chai 
(≤100tb/ml), ngoại trừ mẫu thanh trùng ở nhiệt 
độ 1150C trong thời gian là 10 phút (110tb/ml), 
xét về mặt an toàn vi sinh vật và chất lượng sản 
phẩm sau thời gian bảo quản thì lượng vi sinh vật 
còn sót lại càng ít càng tốt và phải thấp hơn tiêu 
chuẩn về vi sinh vật nêu trong TCVN.

Tóm lại, qua các bảng kết quả trên chúng 

tôi nhận thấy rằng ở các nhiệt độ thanh trùng từ 
1150C – 1210C và thời gian 10-15 phút chất lượng 
của sản phẩm đều tốt. Tuy nhiên xét về hiệu quả 
kinh tế trong quá trình sản xuất lớn chúng tôi thấy 
rằng với thời gian thanh trùng 15 phút ở nhiệt 
độ 1150C là cho hiệu quả nhất do ở chế độ thanh 
trùng này hàm lượng chất dinh dưỡng (đặc biệt 
là protein), không bị tổn thất nhiều, hương vị và 
màu sắc của sản phẩm không thay đổi so với tự 
nhiên và hàm lượng vi sinh vật tổng số ở ngưỡng 
cho phép. Vì vậy chúng tôi quyết định chọn chế 
độ thanh trùng cho sản phẩm sữa đậu tương nẩy 
mầm là (15-15-20)/1150C.    
3.7. Quy trình sản xuất sữa đậu tương nảy mầm
3.7.1. Sơ đồ quy trình

Sơ đồ quy trình sản xuất sữa đậu tương nảy 
mầm thể hiện qua hình 1.

Hình 1. Sơ đồ quy trình sản xuất sữa đậu tương nảy mầm
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3.7.2. Thuyết minh quy trình
Nguyên liệu: Hạt đậu tương sử dụng để sản 

xuất sữa đậu tương nảy mầm phải là loại đậu 
tương quê, được trồng tại các hộ gia đình và 
không bị sâu thối, vừa được thu hoạch, phơi khô. 

Ngâm nước: Hạt đậu tương được ngâm ở 
trong nước có nhiệt độ 350C trong thời gian 3 giờ.

Ủ mầm: Đậu tương sau khi ngâm nước sẽ 
trương lên và được đem đi ủ ở nhiệt độ 250C 
trong thời gian 26 giờ.

Xay (nghiền): Sau khi ủ 26 giờ ở nhiệt độ 
250C hạt đậu tương nảy mầm, chiều dài mầm 
1mm sẽ cho hàm lượng isoflavon cao nhất, chúng 
tôi đem đi rửa lại bằng nước sạch nhằm loại bỏ 
mùi vị chua khi ủ, tiến hành xay với tỷ lệ hạt đậu 
tương/nước là 1/9.

Lọc: Nhằm loại bỏ phần bã, thu dịch sữa.
Đồng hóa: Dịch sữa đậu tương sau khi lọc 

được đem đi đồng hóa ở áp suất 170bar nhằm 
đồng nhất dung dịch, hạn chế hiện tượng lắng cặn 

khi bảo quản.

Gia nhiệt: Sau khi đồng hóa sữa đậu tương 
nảy mầm được gia nhiệt ở 1000C trong thời gian 
3 phút có tác dụng bài khí.

Đóng chai: Sữa đậu tương nảy mầm được gia 
nhiệt tiến hành rót chai, bài khí dập nắp làm kín.

Thanh trùng: Chai được ghép nắp và thanh 
trùng ở nhiệt độ 1150C trong thời gian 15 phút.

Bảo ôn, bảo quản: Sau khi thanh trùng sữa 
được bảo ôn, bảo quản ở điều kiện thường trong 
thời gian 5-7 ngày trước khi xuất xưởng.

4. KẾT LUẬN

Qua việc nghiên cứu một số các yếu tố kỹ 
thuật chúng tôi nhận thấy đậu tương được ngâm 
ở trong nước có nhiệt độ 350C trong thời gian 3 
giờ, ủ ở nhiệt độ 250C trong thời gian 26 giờ; tỷ lệ 
hạt đậu tương/nước khi xay là 1/9; Dịch sữa đậu 
tương đồng hóa ở áp suất 170bar, thanh trùng ở 
nhiệt độ 1150C trong thời gian 15 phút. 
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PROCESS OF PRODUCING SOY MILK FROM SPROUTED
SOYBEANS

Vu Kieu Sam, Nguyen Thi Thanh Huyen
(Faculty of Food Technology, Bac Giang Agriculture and Forestry University)

SUMMARY
The purpose of this study is to determine the specifications to build the process of producing soy milk from sprouted 
soybeans. By technological methods, the soy milk production process from sprouted soybeans is built based on 
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the following parameters: soybean soaking temperature is 350C, the time of soaking is 3 hours; incubating at the 
temperature of 250C for 26 hours; Soybeans after germination were grinded at the rate of soybean / water as 1/9; After 
filtering, the soy milk is assimilated at a pressure of 170bar; The soy milk from sprouted soybeans after assimilation 
is heated, bottled and pasteurized at 1150C for 15 minutes.
Keywords: Assimilated, bean milk, bottled, germinated soy milk, heated, pasteurized, percentage.

Người phản biện: PGS.TS.  Nguyễn Văn Lợi 
Ngày nhận bài: 9/1/2019
Ngày phản biện: 12/3/2019
Ngày quyết định đăng: 6/4/2019



THỂ LỆ VIẾT VÀ GỬI BÀI

1. Giới hạn nội dung: Tạp chí Khoa học Nông nghiệp và Phát triển công bố các công trình 
nghiên cứu, các bài tổng quan và thông báo khoa học; chưa đăng ở các ấn phẩm khác. 

2. Nội dung: Bài viết được soạn thảo trên máy vi tính, in khổ giấy A4, sử dụng UNICODE, 
font chữ Times New Roman; các phần trong bài viết được sắp xếp theo thứ tự như sau: 

TÊN BÀI: Viết hoa, in đứng, cỡ chữ 14, đậm.
TÊN TÁC GIẢ: Chữ thường, Font 12 bold, với foot notes là tên cơ quan cho (các) tác giả.
TÓM TẮT: Font 10, ít nhất 250 từ và không quá 350 từ trong một đoạn văn, không xuống 

hàng. Từ khóa: 5 - 7 từ, xếp theo thứ tự từ A – Z. 
MỞ ĐẦU/ĐẶT VẤN ĐỀ: Font 12
NGUYÊN/ VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP: Font 12
KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN: Font 12 (có thể tách riêng phần KẾT QUẢ và THẢO LUẬN)
KẾT LUẬN: Font 12
TÀI LIỆU THAM KHẢO: Font 10
Phần tiếng Anh ở cuối bài gồm:
TÊN BÀI TIẾNG ANH: Chữ in, Font 14, bold
TÊN TÁC GIẢ: Không bỏ dấu, chữ thường, font 12 bold, foot notes cho tác giả để liên hệ.
SUMMARY (tiếng Anh): Font 10, một đoạn văn 250-350 từ không xuống hàng.
Keywords: (tiếng Anh), 5-7 từ, xếp theo thứ tự A-Z.
3. Cách viết tài liệu tham khảo
3.1. Cách viết tài liệu tham khảo
Trong bài viết, tài liệu được trích dẫn bằng cách ghi tên tác giả, năm xuất bản trong ngoặc 

đơn (); nếu có 2 tác giả thì dùng dấu phẩy(,), 3 tác giả trở lên thì ghi tác giả đầu + et al., năm, ví 
dụ: Nguyễn Văn A et al., 2005). Khi đưa tên tác giả vào câu văn thì thay dấu (,) giữa hai tác giả 
thành chữ “và”, thay cụm từ “et al.” bằng cụm từ “đồng tác giả”, để năm trong ngoặc đơn, ví dụ 
… Nguyễn Văn A và Trần Văn B (2006). …, … Nguyễn Văn A và đồng tác giả (2005). Tài liệu tham 
khảo sắp xếp theo thứ tự A-Z; tên tạp chí quốc tế viêt tắt theo quy định quốc tế, không có dấu 
chấm sau chữ viết tắt; tên tạp chí trong nước, tên sách và các tài liệu khác viết đầy đủ; thứ tự 
viết: Họ, tên các tác giả - năm xuất bản - tên sách, tên bài báo - tên tạp chí đối với bài báo,  hoặc 
tên nhà xuất bản và nơi xuất bản đối với sách - tập, số - trang đầu và trang cuối của tài liệu. 

Đặc biệt lưu ý, chỉ những trích dẫn nêu trong bài mới được ghi và Tài liệu tham khảo. 
3.2. Hình và bảng
 Hình (bao gồm hình vẽ, ảnh, đồ thị, sơ đồ, biểu đồ,…) phải đảm bảo tính khoa học, chất lượng 

và thẩm mỹ, đặt đúng vị trí trong bài, có chú thích các ký hiệu; tên hình và bảng phải ngắn gọn, 
đủ thông tin; tên hình và số thứ tự ghi ở dưới hình, đối với bảng, tên và số thứ tự ghi ở trên bảng.

4. Bài viết phải sử dụng các thuật ngữ, danh pháp khoa học phổ biến; các thuật ngữ chưa Việt 
hóa thì ưu tiên dùng nguyên bản tiếng Anh, đối với các ngôn ngữ không thuộc hệ La tinh thì phải 
có phiên âm La tinh và chú thích rõ ràng. Nếu dùng nhiều từ viết tắt thì phải có danh mục các từ 
viết tắt sau phần Summary. Các thuật ngữ, danh pháp khoa học, đơn vị đo lường thông dụng được 
viết tắt không cần chú thích theo đúng quy định chung của nhà nước và quốc tế. 

5. Bản thảo gửi đăng gồm 1 bản in chính và 1 bản điện tử. Bài tổng quan không quá 15 trang 
in, bài báo không quá 10 trang in và thông báo không quá 5 trang in. Tạp chí không nhận đăng 
các bài không đúng quy định nêu trên. Bài không đăng không trả lại bản thảo. 

6. Tác giả hay nhóm tác giả được tặng 1 cuốn tạp chí có bài được đăng. 
7. Mọi giao dịch xin liên hệ theo địa chỉ sau: 
Ban thư ký Tạp chí Khoa học NN&PT, Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang
xã Bích Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. 
Điện thoại: 0912.017.889; Email: tapchikhcn@bafu.edu.vn.



 TẠP CHÍ
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN

Journal of Agricultural Science and Development
BAC GIANG AGRICULTURE AND FORESTRY UNIVERSITY 

Add:  Bichson Commune, Vietyen District, Bacgiang Province
Tel: (0204) 3874265     -      Fax: 0204 3874604  
Email: tapchikhcn@bafu.edu.vn  




